11. medzinárodný školiaci kurz
pod záštitou OECD a EHK/OSN

„HARMONIZÁCIA HODNOTENIA KVALITY
OVOCIA A ZELENINY“

SPRÁVA

V termíne od 19. do 21. júna 2006 sa v Mojmírovciach uskutočnil
11. ročník medzinárodného školiaceho kurzu „Harmonizácia hodnotenia
kvality ovocia a zeleniny“.
Program kurzu bol zameraný na interpretáciu noriem kvality a ich
uplatňovanie v praxi.
Odprezentované boli normy kvality OECD /
EHK/OSN pre rajčiaky (lektor Fred Jacobs, Holandsko), marhule ( lektor
Miloš Hlista, Slovensko) a citrusové plody ( lektor Yalcin Gube, Turecko).
Marcel van der Voort ( Holandsko) predstavil spoločný projekt
Qualiman, na ktorom participujú Holandsko, Slovensko, Maďarsko a
Poľsko. Projekt je zameraný na dve oblasti – obchodné normy kvality EÚ
a systémy riadenia kvality ( EUREP GAP, ISO atď.)
Pestovateľské
technológie,
nároky
na
klimatické
a pôdne
podmienky, nové odrody a svetovú produkciu papáje, liči a mučenky
predniesol Christian Didier ( Francúzsko).
Tri členské štáty Schémy OECD pre uplatňovanie medzinárodných
noriem kvality predstavili svoje národné inšpekčné služby pre kontrolu
kvality ovocia a zeleniny: Poľsko (Agnieszka Michaliszyn), Cyprus
( George Kyrris) a Maďarsko ( Lajos Nemeth).
Všeobecné informácie o spoločnosti
Fertilagri sro, porovnanie
produkcie zeleniny v prevádzkach na Slovensku a v Maroku prezentovali
Norbert Figmik a Ľubomír Šléger, riaditeľa a hlavný agronóm spoločnosti.
Exkurzia pre účastníkov kurzu v prevádzke firmy Fertilagri v Bábe doplnila
informácie z predchádzajúcej prednášky.
Ďalšou témou kurzu boli otázky týkajúce sa vnútornej kvality
plodov:
1. OECD príručka na objektívne stanovenie zrelosti
ovocia, zeleniny, suchých a sušených plodov - Ernst
Semmelmeyer ( Rakúsko)
2. Hodnotenie kvality avokáda spôsobom stanovenia obsahu
sušiny - Brett Hickson (Izrael)
3. Kontroly vnútornej kvality plodov, vykonávané vo Veľkej
Británii – Richard Dyer (Veľká Británia )
4. Výskum závislosti medzi veľkosťou a parametrami kvality
u jabĺk, výsledky sledovaní
COPA/COGECA Fabio
Zanesco ( Taliansko)
Počas celého trvania kurzu boli prezentované výsledky sledovania
zrelosti jabĺk, ktoré vykonala ŠVPS SR v období september 2005 – máj
2006. Prezentácia bola pripravená formou slučky
a premietaná vo
vstupnej hale kaštieľa.

Kurzu sa zúčastnilo spolu 76 účastníkov z 19 krajín sveta ( Slovinsko,
Maďarsko, Česká republika, Rakúsko, Holandsko, Poľsko, Cyprus, Veľká
Británia, Izrael, Lotyšsko, Nemecko, Francúzsko, Estónsko, Španielsko,
Taliansko, Švédsko, Fínsko, Turecko a Slovenská republika ).
Kurzu sa zúčastnili aj zástupcovia OECD a EHK/OSN.
Všetci účastníci kurzu absolvovali záverečný test a obdržali
osvedčenia počas slávnostnej recepcie, ktorú podávalo Ministerstvo
pôdohospodárstva.

