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Pasca-rilis 26 Februari
Hari kedua forum bisnis agraria internasional ProAgroTalk 1.0 «Pola penggunaan
teknologi baru dalam pertanian. Pengalaman Italia dan Rusia»
Apa yang tersimpan di balik pengertian «produksi organik»?
Isu pertanian organik menjadi tema utama pada hari kedua forum bisnis agraria internasional ProAgroTalk 1.0 «Pola Penggunaan Teknologi Baru dalam Pertanian. Pengalaman Italia dan Rusia».
Pada tanggal 26 Februari, para ahli dari mancanegara telah membahas secara online potensi berbagai komponen agroteknologi untuk pencapaian hasil berkesinambungan
dalam agribisnis dan berbagi contoh praktik yang berhasil di perusahaan yang sedang
beroperasi.
Nah, pengalaman tentang penemuan dan penerapan pupuk organomineral, khususnya dari seri «Contour» yang memberikan potensi tambahan untuk pertumbuhan dan
perkembangan tanaman sehingga memberi dukungan bagi peningkatan hasil panen
hingga 25-30%, diceritakan oleh Direktur Komersial OOO Doctor Farmer, Olga Myakisheva.
Dalam pidatonya Olga menyebutkan: «Produsen obat pelindung tanaman menghadapi tugas yang sulit dalam mencari kompromi saat memperjuangkan kualitas dan
volume panen dan secara bersamaan mengurangi beban pestisida dan dampak negatif
pada ekologi. Karena itu sejak tahun 2014, “Doctor Farmer” memberi perhatian khusus
bagi pengembangan dan penerapan pupuk organomineral yang di dalamnya menggabungkan kombinasi asam organik alami yang membawa pengaruh terhadap
metabolisme dalam tumbuhan dan proses pertumbuhannya dalam kondisi alami, tanpa
mengganggu keseimbangan lingkungan».
Hasil kaji rotasi tanaman organik di Rusia, khususnya di oblast Voronezh,
dibagikan oleh Anatoly Dedov, profesor fakultas pertanian, budidaya tanaman dan perlindungan tanaman Universitas Negeri Agraria Voronezh yang dinamai Kaisar Peter I.
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pertanian organik, menurut Dedov ialah
terjadinya defisit keseimbangan bahan organik dalam tanah dimana peran penting dimainkan oleh sisa tumbuhan dalam tanah dan bagaimana sisa tersebut terurai di tahun
pertama: «Melalui pengaturan dekomposisi sisa hayati dengan berbagai metode dan
teknik, kami dapat menyesuaikan asupan gizi dan meningkatkan kesuburan tanah yang
diperlukan untuk pertanian organik».
Pengalaman dalam pemroduksian dan pemurnian minyak organik dibagikan oleh
rekan kerja dari Italia: manajer SAVI ITALO Roberto Savi dan manajer Oleificio F.lli
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Barbi Marchello Barbi. Pemimpin perusahaan pengolahan dari Italia menyatakan minat
yang tinggi untuk menjalin kerja sama dengan produsen Rusia bidang suplai bahan organik dari Rusia dan bukan itu saja.
«Penciptaan rantai produksi internasional berarti penciptaan tim yang kohesif.
Inilah tujuan mengapa perlu bersama untuk pencapaian pengembangan agribisnis
berkelanjutan dan penciptaan produksi yang berkualitas tinggi», ujar Roberto Savi.
Dari minyak nabati, dialog beralih ke produksi minyak esensial organik Lavender
dan Salvia Sclarea. Profesor Lembaga Perguruan Tinggi Non-Struktural Nasional Federal
- Akademi Pertanian Moskow K.A. Timiryazeva Sergey Belopukhov dalam pidatonya
menarik perhatian para peserta forum pada fakta bahwa «Lavender saat ini muncul sebagai salah satu tanaman yang paling diminati di pasar dunia, baik untuk farmasi maupun
untuk wewangian dan bagi Rusia, ini adalah salah satu dari paling memiliki prospek untuk ekspor».
Mereka juga melakukan pembahasan tentang keistimewaan penciptaan rantai produksi dari pembuatan gula organik dengan merujuk pada Asosiasi Pekerja Industri Gula
Italia COPROB sebagai contoh.
Menjelang musim tanam baru, perhatian khusus diberikan pada pentingnya pekerjaan pemuliaan dalam bidang pengembangan, produksi dan sertifikasi benih. Pencapaian
bersama OOO Doctor Farmer dan perusahaan benih independen Serbia Genetic Plus
dalam pemuliaan jagung hibrida yang memberikan hasil panen tinggi (dalam grup kematangan FAO dari 230 hingga 380) disampaikan oleh Nikolay Omelchenko. Spesialis
ini memberi penekanan perhatian pada pekerjaan riset dan pengembangan serta pengujian
untuk pelepasan benih dengan karakteristik luar biasa ke pasar. Oriana Porfiri, Manajer
Riset dan Pengembangan di CGS-Sementi, dalam pidatonya menegaskan akan perlunya
harmonisasi standar antar negara guna peningkatan kualitas dan penelusuran produk organik, yakni dari benih hingga produk jadi.
Pada sesi ketiga, mereka beralih dari proses produksi ke isu-isu yang signifikan
bagi pengembangan pertanian organik di Rusia: sertifikasi, standardisasi dan pelatihan
pekerja. Paolo Carnemolla, Presiden Federasi Pertanian Organik Italia FederBio Servizi
menjadi moderator dalam sesi ini.
Rektor akademi, Olga Ilyina, berbicara tentang kemampuan Akademi Industri Internasional saat ini dalam hal pendidikan kejuruan tambahan di berbagai arahan dan
bidang sektor agroindustri. Ia menekan kerja sama dengan perusahaan OOO Factor BIO
dalam bidang program pendidikan pertanian organik.
Pentingnya pelatihan pekerja didukung oleh pemilik Qualitas Studio, Aldo Chervi
dalam pidatonya: «Saya berharap bahwa forum ProAgroTalk 1.0 menjadi langkah awal
dalam percepatan pertukaran pengalaman dan pengetahuan melalui proyek pelatihan
dan konsultasi pekerja secara bersama.»
Andrey Volkov, Kepala Pusat Teknologi Digital dan Organik dari Akademi Industri Internasional, Dosen MGIMO dari Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, berbicara
tentang adanya pelatihan gabungan perusahaan Factor BIO di bidang pertanian organik.
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Masalah produk organik palsu di pasar diangkat oleh Elena Saratseva, Wakil
Kepala Sistem Kualitas Rusia. «Adalah penting supaya standar yang diterapkan di Rusia
dan dunia menggunakan model yang konsisten, dan menjadi setara,» kata Elena. Sertifikasi produk organik adalah salah satu masalah tersulit. Dan dalam hal ini, tidak diragukan lagi bahwa pengalaman panjang dari para mitra Italia yang dibagikan oleh presiden dan CEO badan sertifikasi CCPB, Fabrizio Piva, sangat berharga.
Mariagratsia Lansanova, Wakil Direktur Divisi Sertifikasi dari Departemen Sertifikasi dan Inspeksi ACCREDIA, berbicara tentang praktik akreditasi lembaga sertifikasi
di Italia. Paolo Pucci, kepala divisi penjualan laboratorium Tentamus Agriparadigma,
memberikan penjelasan rinci tentang peran laboratorium analitis dalam sistem kontrol
dan sertifikasi produk organik.
Pada 4 Maret, akan diadakan sesi «Pengembangan kerja sama perdagangan RusiaItalia di bidang produk organik», di mana pembicara akan berbagi informasi tentang contoh praktis pengalaman Rusia dalam melakukan ekspor produk organik, sedangkan mitra
dari Italia akan membagi secara rinci tentang sistem promosi dan penjualan di Italia. Bagi
yang ingin melakukan perluasan cakupan mitra bisnisya, diadakan sesi B2B untuk pertukaran kontak antara perwakilan komunitas pertanian dari Rusia dan Italia.
Material pada website forum https://www.proagrotalk.org/news/chto-skryvaetsyapod-ponyatiem-organicheskie-produkty/

