NORMA EHK/OSN FFV- 11
týkajúca sa obchodnej kvality
PRE KARFIOL
I.

DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na karfiol odrôd (kultivarov) vypestovaných z druhu Brassica oleracea L.
convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis , dodávaný spotrebiteľom v čerstvom stave, karfiol na
priemyselné spracovanie nie je predmetom tejto normy.
II.

POŽIADAVKY NA KVALITU

Účelom normy je vymedziť požiadavky na kvalitu karfiolu na úrovni vývozu, po úprave a balení.
A.

Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, vzhľadom na osobitné ustanovenia pre každú triedu a povolené odchýlky,
ružice musia byť:
— celé,
— zdravé; plodiny napadnuté hnilobou alebo poškodením kvality do tej miery, že nie sú vhodné
na spotrebu sú vylúčené,
–– čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,
–– čerstvého vzhľadu
— prakticky bez škodcov,
— prakticky bez poškodení spôsobených škodcami,
— bez nadmernej povrchovej vlhkosti,
— bez cudzieho pachu a/alebo chuti.
Vývin a stav karfiolu musí byť taký, aby mu umožnil:
— vydržať prepravu a manipuláciu, a
— dostať sa na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.
B.

Klasifikácia

Karfiol je zaradený do týchto troch tried:
i)

‚Extra‘ trieda

Karfiol v tejto triede musí mať vynikajúcu kvalitu. Musí mať tvar, vývin a vyfarbenie
charakteristické pre danú odrodu.

Ružice musia byť:
-

dobre tvarované, pevné, kompaktné,
pevne uzavreté,
rovnomerne biele alebo smotanovej farby1

Nesmie mať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú
celkový vzhľad plodiny, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.
Navyše, ak sa karfiol uvádza do obehu v obchodnej úprave „s listami“ alebo „orezaný“, listy
musia mať čerstvý vzhľad.
ii)

I. trieda

Karfiol v tejto triede musí mať dobrú kvalitu. Musí mať typické znaky odrody.
Ružice musia byť:
-

pevné,
uzavreté,
bielej, slonovinovej alebo smotanovej farby1,
bez chýb, ako sú škvrny, prerastajúce lístky, stopy po mraze, otlačenia.

Ružice môžu mať nasledovné malé chyby, pokiaľ neovplyvňujú celkový vzhľad plodiny, kvalitu,
trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení:
— malé chyby tvaru alebo vývinu,
— malé chyby vo vyfarbení,
— veľmi slabú machovitosť.
Navyše, ak sa karfiol uvádza do obehu v obchodnej úprave „s listami“ alebo „orezaný“, listy
musia mať čerstvý vzhľad.
iii)

II. trieda

Do tejto triedy patrí karfiol, ktorý nespĺňa požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňa
ustanovené minimálne požiadavky.

_____________________________
1

Avšak predaj odrôd karfiolu výrazne fialovo/purpurovej alebo zelenej farby je povolený, pokiaľ je to uvedené ako
charakteristické pre označenú triedu

Ružice môžu byť:
- mierne deformované,
- slabšie uzavreté,
- žltkastej farby.
Môžu mať:
- malé popáleniny spôsobené slnečným žiarením,
- nie viac ako päť svetlozelených lístkov,
- ľahkú machovitosť (ale nie vlhkú alebo mastnú na dotyk).
Môžu mať tiež dve z nasledovných chýb, pokiaľ si ružice zachovajú základné znaky kvality,
trvanlivosti a obchodnej úpravy:
III.

malé poškodenia spôsobené chorobami alebo škodcami,
malé povrchové poškodenia spôsobené mrazom,
mierne otlačenia.
POŽIADAVKY NA VEĽKOSŤ

Veľkosť je stanovená ako najväčší priečny priemer plodu v jeho stredovej časti. Najmenší
priemer je určený na 11 cm, rozdiel vo veľkosti medzi najmenšou a najväčšou ružicou v každom
obale nesmie prekročiť 4 cm.
Požiadavky na veľkosť sa nevzťahujú na miniatúrne produkty.2
IV.

POVOLENÉ ODCHÝLKY

V každom obale sú prípustné odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť plodín, ktoré nespĺňajú
požiadavky pre danú triedu.
A.

Odchýlky od kvality
i)

‚Extra‘ trieda

− 5 % z počtu karfiolu, ktorý nespĺňa požiadavky tejto triedy, ale spĺňa požiadavky I. triedy
alebo, výnimočne, je v rámci odchýlok stanovených pre I. triedu.
2

Miniatúrny produkt je odroda alebo kultivar zeleniny získaný šľachtením rastlín a/ alebo špeciálnymi pestovateľskými
postupmi, vylúčené sú plody odrôd, ktoré nie sú miniatúrne, ktoré nie sú úplne vyvinuté alebo nemajú dostatočnú veľkosť.
Musia vyhovovať všetkým ostatným požiadavkám normy.

ii)

I. trieda

− 10 % z počtu karfiolu, ktorý nespĺňa požiadavky tejto triedy, ale spĺňa požiadavky II. triedy
alebo, výnimočne, je v rámci odchýlok stanovených pre túto triedu.
iii)

II. trieda

− 10 % z počtu karfiolu, ktorý nespĺňa požiadavky tejto triedy ani minimálne požiadavky, s
výnimkou plodov napadnutých hnilobou, výraznými odreninami alebo akýmkoľvek iným
spôsobom poškodených tak, že sú nevhodné na spotrebu.
B.

Odchýlky od veľkosti

Vo všetkých triedach: 10 % z počtu karfiolu, ktorý nezodpovedá požiadavkám na veľkosť
a označenej veľkosti, ale zodpovedá veľkosti bezprostredne nad alebo pod tou, ako je uvedená,
najmenšia veľkosť pre ružice v najmenšej veľkostnej skupine je 10 cm.
V.

POŽIADAVKY NA OBCHODNÚ ÚPRAVU

A.

Vyrovnanosť

Obsah každého obalu musí byť vyrovnaný a obsahovať iba karfiol rovnakého pôvodu,
obchodného typu, kvality a veľkosti. Navyše, každý obal karfiolu v „Extra“ triede musí byť tiež
vyrovnaný z hľadiska farby.
Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.
Miniatúrny karfiol musí byť vyrovnaný vo veľkosti. Môže byť v jednom obale s inými
miniatúrnymi produktmi rôzneho typu a pôvodu.
B.

Balenie

Karfiol musí byť balený takým spôsobom, ktorý ho náležite chráni.
Materiály použité vo vnútri obalu musia byť nové, čisté a takej kvality, aby sa nespôsobilo
vonkajšie ani vnútorné poškodenie plodov. Používanie materiálov, najmä papiera a pečiatok, na
ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo
označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.
Obaly musia byť bez akýchkoľvek cudzích látok.

C.

Obchodná úprava

Karfiol môže byť v jednej z týchto obchodných úprav:
(i)

„s listami“

Karfiol pokrytý zdravými zelenými listami, v dostatočnom množstve a dĺžke na celkové pokrytie
a ochranu ružice. Stonka musí byť odrezaná mierne za ochrannými listami.
(ii)

„bez listov“

Karfiol s odstránenými všetkými listami a nekonzumnými časťami stonky. Najviac môže byť päť
malých a jemných svetlozelených lístkov, ktoré nie sú odrezané a sú v blízkosti ružice.
(iii)

„orezaný“

Karfiol s dostatočným počtom listov ponechaných na ochranu ružice. Tieto listy musia byť
zdravé a zelené a orezané nie viac ako 3 cm od vrcholu ružice. Stonka musí byť odrezaná mierne
pod ochrannými listami.
VI.

POŽIADAVKY NA OZNAČOVANIE

Na každom obale 3 musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a
nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:
A.

Identifikácia

Baliareň
a/alebo
odosielateľ
B.

)
)
)

Meno a adresa alebo
národnou autoritou oficiálne
uznané kódové označenie. 4

Druh produktu

— „karfiol“, ak obsah nie je viditeľný zvonka
— názov obchodného typu pre fialovo/purpurový a zelený karfiol

__________________________
3

Obalové jednotky predbalených produktov pre priamy predaj spotrebiteľovi nie sú predmetom tejto normy, ale musia
spĺňať národné požiadavky na označovanie. Avšak označenie požadované touto normou musí byť uvedené na prepravných
obaloch, ktoré obsahujú takéto obaly.
4
Národná legislatíva mnohých krajín vyžaduje explicitnú deklaráciu mena a adresy. Avšak v prípade, pokiaľ sa používa
kódové označenie, označenie „baliareň a/alebo odosielateľ“ (alebo zodpovedajúca skratka) musí byť uvedené v tesnej blízkosti pri
kódovom označení.

C.

Pôvod produktu

Krajina pôvodu a prípadne pestovateľská oblasť, alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny
názov miesta.
D.

Obchodné údaje

— Trieda
–– Veľkosť vyjadrená minimálnym a maximálnym priemerom alebo počtom kusov.
Mini karfiol, baby karfiol alebo iné vhodné označenie pre miniatúrne produkty. Ak sú
v jednom obale viaceré druhy miniatúrnych produktov, názov a pôvod každej z nich musí byť
uvedený na obale.
E.

Úradná kontrolná značka (dobrovoľne)
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