PHỤ LỤC III
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐƯỢC GẮN TEM CHỈ DẪN ĐỊA
LÝ “CHÂU THÀNH LONG AN”
(Ban hành theo Quyết định số 3733 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)
1. Về tính chất, chất lượng cảm quan
Chủ thể đã được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý chỉ được gắn tem chỉ dẫn địa
lý, logo chỉ dẫn địa lý hoặc các dấu hiệu khác có chứa chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm
đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng về cảm quan như sau:

Tiêu chí đánh
giá

Tiêu chuẩn chất lượng
Đối với thanh long ruột trắng

Trọng lượng quả ≥ 300 gram

Đối với thanh long ruột đỏ
≥ 300 gram
Màu xanh, sáng và bóng ở phần
cong của tai; tai dày, dài và

Tai quả

Tai dài, dày, dai, chân tai nhỏ; tai cứng; các tai xung quanh trái
màu xanh từ chân tai đến đỉnh tai. cong và co vấp ngược lại, ở phía
đỉnh trái thẳng; chân tai không
lớn, cân đối so với thân tai.

Vỏ quả

Màu đỏ, hồng đậm, vỏ mỏng.

Màu đỏ, vỏ mỏng.
Màu đỏ tím, chắc, giòn, nước

Thịt quả

Màu trắng đục, nhiều nước, chứanhiều. Mỗi quả có nhiều hạt nhỏ
nhiều hạt nhỏ màu đen.

màu đen, mềm nằm trong khối
thịt màu đỏ tím.

Mùi
Vị

Đặc trưng của thanh long.

Đặc trưng của thanh long.

Ngọt thanh, chua nhẹ.

Ngọt

2. Về tính chất, chất lượng lý hóa
Chủ thể đã được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý tự chịu trách nhiệm về việc
đảm bảo các sản phẩm tại mục 1 đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng về lý hóa như sau:
Tiêu chuẩn
Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Đối với thanh long
ruột trắng

Đối với thanh long
ruột đỏ

Brix

%

≥ 10

≥ 10,8

Acid

%

≤ 0,5

≤ 0,3

Vitamin C

mg/100g

≥ 8,9

≥ 2,9

Canxi (Ca)

mg/kg

≥ 43,8

≥ 48,1

Kali (K)

mg/kg

≥ 2170

≥ 2100

Magie (Mg)

mg/kg

≥ 184

≥ 179

