
OBCHODOVÁNÍ S OVOCEM A ZELENINOU – PŘÍRUČKY OECD 

PŘÍRUČKY OECD 

• Příručky OECD jsou vytvořeny pro jednotnou interpretaci norem kvality. 

• Jejich součástí je podrobné vysvětlení textu normy a bohatá obrazová část s fotografiemi 

různých poškození plodů a hraničními hodnotami. 

• Základem OECD příručky pro jednotlivé plodiny je schválený text normy EHK/OSN 

(kapitola 7), který je následně přijat i za normu OECD. 

• OECD příručky pro obchodování s ovocem a zeleninou jsou ke stažení na tomto 

webovém odkazu: 

o http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications/brochures/ 

• Pro možnost navázání na kapitolu 7 (EHK/OSN normy) byl i pro tuto kapitolu zvolen 

příklad na normě věnované avokádu. 

• Příručka pro avokádo je dostupná z tohoto webového odkazu: https://www.oecd-

ilibrary.org/agriculture-and-food/avocados_9789264019805-en-fr 

  

http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications/brochures/
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/avocados_9789264019805-en-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/avocados_9789264019805-en-fr


Příklad obsahu příručky OECD věnované avokádu 

 

I. Definice produktu 

• Tento standard se vztahuje na plody druhu Persea americana Mill. dodané 

spotřebiteli v čerstvém stavu (text normy EHK OSN), 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: fotodokumentace příkladů odrůd avokáda uvedených v normě EHK OSN 

zdokumentované v příručce OECD pro avokáda (Zdroj: OECD, 2004) 

II. Ustanovení týkající se kvality  

• Cílem tohoto standardu je definovat požadavky na kvalitu avokáda po přípravě a 

balení. 

A. Minimální požadavky na plody 

• Intaktní 

• Pevné bez náznaku kažení 

• Čisté 

• Bez škůdců 

• atd… (příklady z normy EHK/OSN pro avokáda) 

 



 

Obrázek č.  2: fotodokumentace z OECD příručky provádějící normu EHK/OSN pro 

avokáda: (A) plod je poškozený řezem a nemůže být považován za intaktní, (B) plod je 

poškozený škůdci (Zdroj: OECD, 2004) 

 

B. Klasifikace 

i. Extra 

Plody výjimečné kvality, typické pro danou odrůdu. Plody musí být bez 

poškození. 

ii. I. Třída 

Plody dobré kvality. Povoleny jsou drobné odchylky tvaru a barvy a 

drobné poškození slupky – zhojené lenticely, poškození sluncem. 

 

iii. II. Třída 

Musí dodržovat minimální požadavky. Jsou povoleny odchylky v tvaru 

a barvě a poškození slupky (text normy EHK/OSN pro avokáda). 
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Obrázek č. 3: OECD podklady pro klasifikaci plodů dle normy EHK/OSN, (A) extra třída, 

(B) lehké popálení sluncem povolené pro třídu I, (C) popálení sluncem povolené pro třídu 

II (Zdroj: OECD, 2004) 

V. Ustanovení o obchodní úpravě 

A. Jednotnost 

• Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat plody stejné země 

původu, kvality, barvy a velikosti (text normy EHK/OSN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Příklad vhodné obchodní úpravy plodů ve výběrové "extra" třídě. (Zdroj: 

OECD, 2004) 
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