
 

Sokerimaissi 
Tämän ulkoisen laadun standardin Kotimaiset Kasvikset ry:n on hyväksynyt käytettäväksi 

pakattaessa Zea mays var. saccharata –lajin tuleentumattomia tähkiä tuorekauppaa varten 

rekisteröimällänsä tarkastusmerkillä varustettuihin pakkauksiin. 

Vähimmäisvaatimukset: 

Tähkien tulee olla 

 terveitä ilman tauti- ja tuholaisvioituksia, pilaantumista sekä tuholaisia 

 tuoreita, ei nahistuneita ja suojuslehdet nestejännityksensä menettäneitä 

 puhtaita, käytännöllisesti katsoen vapaita mullasta ja muista vieraista aineksista 

 eheitä, jyvät vahingoittumattomia 

 tuleentumattomia eli siemenet vielä pehmeitä ja makeita 

Tähkissä ei saa esiintyä 

 vajaasti kehittyneitä siemeniä tai siemenetöntä tähkää korkeitaan 10 % pituudesta 

 pakkasvaurioita 

 vierasta hajua tai makua  

 epänormaalia pintakosteutta 

Tähkien kunnon tulee olla sellainen, että ne kestävät kuljetuksen ja saapuvat tyydyttävässä 

kunnossa määränpäähän.  

Laatuluokitus 

Sokerimaissit voi myydä joko luokittelemattomana tai 1. luokan tuotteina.  

I luokka: 

sokerimaissin tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 

Laatuvaatimukset 

 tähkien tulee olla hyvin kehittyneitä, hyvän muotoisia ja lajikkeelle tyypillisen värisiä, 

siemenet lähes täysikokoisia 

 siemenaiheet tulee olla lähes kaikki pölyttyneitä ja lähes täysikokoisiksi siemeniksi 

kehittyneitä 

 tähkät kokonaisia, ei leikattuja, kannat korkeintaan 10 mm pitkiä 

 tähkät tulee kauppakunnostaa niin, että niitä peittävät vain alimmat suojuslehdet tai tähkät 

ovat paljaita yhdeltä sivulta tai kokonaan ilman suojuslehtiä; mikäli tähkät eivät ole 

suojuslehtien ympäröimiä, pitää ne suojata muovikalvolla tms. 

  



Kokovaatimukset 

 tähkien minimipituus on 160 mm 

 samassa pakkauksessa lyhimmän ja pisimmän tähkän kokoero saa olla korkeintaan 50 mm 

Virherajat 

1.luokan sokerimaississa sallitaan 

 kokonaismäärästä tai -painosta 10 % tuotteita, jotka eivät täytä luokan laatuvaatimuksia, 

mutta täyttävät vähimmäisvaatimukset. 

 kokonaismäärästä tai –painosta 10 % tuotteita, jotka eivät täytä kokolajittelun vaatimuksia 

Luokittelemattomassa sokerimaisissa sallitaan 

 korkeintaan 10 % tuotteita, jotka eivät täytä vähimmäisvaatimuksia, mutta ovat kulutukseen 

kelpaavia. 

Merkinnät 

Sokerimaissien tukkupakkauksiin on tehtävä samalle sivulle lähtemättömästi seuraavat 

merkinnät 

 pakkaajan nimi ja kotipaikkakunta tai osoite 

 viljelijätunniste, mikäli viljelijä eri kuin pakkaaja 

 kauppatavan mukainen tuotenimi, mikäli tuote ei ole näkyvissä 

 alkuperämaa 

 sisällön määrä 

 erätunniste, esimerkiksi pakkauspäivä tai sen koodi 

Myytäessä maissit kappaleittain on merkittävä tähkien alin koko tai kokoluokka. 

Myytäessä sokerimaissit luokiteltuina on merkittävä laatu- ja tarvittaessa kokoluokka. 

Pakkaukset voidaan varustaa Kotimaiset Kasvikset ry:n tarkastusmerkillä, mikäli pakkaajalla on 

oikeus merkin käyttöön ja tuotteet täyttävät 1. luokan vaatimukset. Jokaiseen merkillä varustettuun 

tukku- tai kuluttajapakkaukseen sekä niihin rinnastettaviin pusseihin ja kelmuihin tulee merkitä 

pakkaajan nimi. 


