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Кратка информација за собирање самоникнати видови согласно Законот
за органско земјоделско производство на РМ и толкувањето на на
стандардот од страна на
ПРО ЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА
Што значи собирање на органски самоникнати видови:





Cобирањето мора да биде одржливо;
Не смее да штети на животната средина;
Мора да се спрведува во незагадени области и на незагадени места;
Мора да биде добро документирано и да постои следливост за производот се до неговото
потекло.
Одржливост:
 Мора да се избегнува прекумерно собирање на видовите;
 Bидовите на Црвената листа или поинаку речено листата на загрозени видови не смеат да
се собираат;
 Оштетувањето на растенијата мора да се сведе на минимум;
 Како генерално правило, не повеќе од 60% од цвеќињата и листовите, не повеќе од 70% од
овошјето и не повеќе од 5% од корењата или кората од дрвјата треба да се собира од секое
место на собирање, процентуалниот сооднос може да биде поголем за одредени, а
значително помал за други видови;
 Компанијата мора да направи проценка на достапните ресурси односно за видовите кои се
собираат;
 Одговорното лице/тело мора да постави детални правила за собирање за сите видови.
Штета врз животната средина:
 Собирањето не смее да го уништи или загрози живеалиштето или храната на другите
организми;
 Собирачите не смеат да оставаат отпадоци, да придонесуваат за појавата на шумски
пожари, да криволоват итн.
Незагадени области и места:
Собирањето не смее да се одвива
 Блису до големи градови, инустриски центри и нуклеарни инсталации;
 Блиску до патишта:
Возила на 5 минути
Оддалеченост што
треба да се одржи
(m)

<3
нема

3 – 15
25

 На конвенционални посеви или ливади

16 – 50
50

51 – 100
100

> 100
200
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 Во шумски предели, каде шумски инсектициди се користеле во текот на изминатите 3
години;
 Во оддалеченост помала од 20 метри од конвенционалните полиња каде се прска co
пестициди (50 метри во случај на овоштарник со прскалки под висок притисок);
 Близу до ѓубришта (20 до 100 метри, зависно од големината на ѓубриштето), железници и
други локални извори на загадување.
Обука на собирачите и надзор:
 Собирачите мора да бидат соодветно обучени во врска со техниките на берење,
максималната количина која може да се собере (види 2), штетното влијание врз животната
средина (види 3), соодветноста на местата за собирање (види 4);
 Имплементацијата на овие правила треба да биде контролирана од страна на одговорни
тела; притоа најдобри резултати се постигнуваат кога собирањето се врши во организирани
групи.
Записи, следливост и означување:
 Одговорната компанија или лице треба да презентира план за органско управување;
 Детална мапа (препорачливо 1 : 50.000, но не помала од 1 : 250.000) на регионот за
собирање мора да се презентира; места за собирање, точки за продажба на големо и
критични области (види 4) мора да бидат обележани на мапата;
 потврда од МЗШВ дека регионите во период не пократок од три години пред

вршењето на собирањето не биле третирани со средства кои не се дозволени
 за употреба во органското земјоделско производство
 Записи за набавка, складирање, транпорт и продадени количини мора да се чуваат за
секое ниво од процесот;
 Операторите треба да се трудат да постои повратна следливост барем до ниво на локални
места на собирање;
 Сите складирани, транспортирани и продадени производи мора да се соодветно означени,
а ознаката да вклучува информација за производот, количината, потеклото, датумот на
пакување, органските услови и сертификаторот
Постапување по берба, чистење:
 Контактот со супстанции кои можат да предизвикаат загадување мора да се избегнува во
текот на постбербените активности (транспорт, сушење, замрзнување, складирање, итн.);
 Можните загадувачи вклучуваат детергенти, дезинфекциски средства, родентициди,
средства за фумигација, материи за заштита на дрво, итн.;
 Во текот на бербата и во сите нивоа на постбербените активности, со производите мора да
се постапува во соодветни санитарни услови.

!

Водете сметка дека ова е само поглавје за основните барања за органски стандарди, како
вовед. Операторот, секако, треба да биде запознаен и да ги исполни сите барања за
односниот стандард.

