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Кратка информација за барањата за фарми со мешано и паралелно производство
според Законот за органско земјоделско производство на РМ и Правилниците на
односниот Закон.
1. Услови, општо
Значење

ЗОЗП

Преод на цела Целата фарма е управувана во согласност со
фарма
барањата на стандардите за органскатo
производство, вклучувајќи го сточарството и
ливадите

Нема барања

Мешано
Фармата има органски и конвенционален дел,
производство на пример органски овоштарник за јаболки и
конвенционални едногодишни култури

Дозволено (види во услови бр.3)

Паралелно
Истите култури се засадени на органски и
прозиводство конвенционални (во преод ) парцели, на
пример, конвенционална пченица и органска
пченица.

Не е дозволено (види исклучоци
под бр.2 и 3 )

2. Паралелно производство:
Исклучоци:
 Културите засадени на органските и конвенционалните парцели може лесно да се
разликуваат и од лица кои не се специјалисти. Ова може да е случај со компири или видови
на грав во различни бои и сл. Во случај органската култура да се користи за преработка,
каде карактеристичните разлики не се значајни (на пример, сок од јабокло), ПРО ЦЕРТ
КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА нема да прифати паралелно производство на различни
сорти, освен ако не се работи за комплетно просторно одделени објекти каде системот за
следливост лесно може да се потврди.
 За повеќегодишни култури,
o Операторот треба да имплементира план за преод, според кој сите парцели треба да
бидат заменети со органски што е можно побргу. Почетокот на преодот на последниот
дел не смее да надмине 5 години, од датумот на првата органска сертификација. Планот
за преод и неговата имплементација треба да биде проверена и одобрена секоја година
од страна на сертификаторот.
o Бербата, разделувањето по бербата и одвоена опрема треба да биде обезбедена
o Сертификаторот "треба да биде известен за бербата на производите најмалку 48 часа
пред почетокот на бербата".
o Веднаш по завршувањето со бербата, производителот го информира cертификаторот
за точната количина на бербата по единица површина или производна единица, и за
мерките кои биле преземени за разделување на производите. Во случај на
континуирана берба (на пример, култивирани печурки), операторот може да биде
изземен од обврските за доставување на два документи за бербата.
 Како трета алтернатива, операцијата може да биде поделена на органски и
конвенционален дел. Оваа поделба не смее да биде само на фомалнa. ПРО ЦЕРТ
КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА бара одделно документирање и администрирање на двете
единици.
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3. Според Законот за органско земјоделско производство на РМ –Член 35 дозволено е
истовремено редовно и органско земјоделско производство но под услови:
 Јасно физичко разграничување помеѓу двата типа на производство
 Во деловите каде се врши редовно земјоделско производство да не се користат ГМО
 Вршење стручна контрола и кај двата типа на производство
 Водење одвоена евиденција за двата видови на производство
 во растителното производство може да произведува ист вид на растение, или вид кое може
јасно да се разликува од органски произведуваното растение на делот со редовно
производство
 Во сточарското производство може да се одгледуваат различни видови добиток
 работните машини и средствата кои влегуваат во процесот на органското земјоделско
производство да се чуваат одделно од оние што се вклучени во редовното земјоделско
производство

4. Минимални барања за разделување во случај на мешано или паралелно производство:
Во случај на паралелно производство:
i. ПРО ЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА секогаш бара операторите да го известат
сертификаторот однапред за датумите на бербата, со исклучок на континуираната берба.
ii. Бербата на конвенционални (или во преод) и органски парцели треба да се спроведе во
ралични денови. Или бербата се спроведува од страна на различен персонал со различeн
надзор, начин на берба кој обезбедува лесно разликување на производите, амбалажата за
транспорт и складирање.
iii. Записите од бербата и за конвенционални (или во преод) и за органски парцели мораат да
биде многу детални, по парцела и ден.
Во случај на мешано и/или паралелно производство:
iv. Различнa амбалажа за берба, транспорт и складирање мора да се користат, или амбалажата
треба да бидат правилно (благовремено) исчистенa, пред да се користат за органскиот дел.
Постапката на чистење мoра да биде документирана.
v. Различна опрема мора да се користи за заштита на растенијата. Прскалката за органскиот
дел мора да се чува на различно место, и да биде со трајна ознака. Во случај кога
набавката или закупот на различни прскалки не е можно, прскалките мора да бидат измиени
со специјални детергенти за оваа намена. Постапката на миење и видовите на детергенти
мора да бидат документирани. ПРО ЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА може одвременавреме да побара анализа на резидуи од смесата за прскање.
vi. Производите за заштита на растенија, ѓубривата и семињата или залихите на органски и
конвенционален дел мора да се чуваат во различни простории. Просториите за чување
на органски инпути мора да бидат соодветно означени.
vii. Записите и документирањето за обичниот и органскиот дел мора да бидат чувани во
различни досиеа.

