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Контрола на штетници во преработувачките капацитети

1

Цели

Утврдување на јасни правила за практиките за контрола на штетници во
обејктите каде се постапува по бербата и каде органската храна се
преработува или складира.

2

Позадина

Контролата на штетници во објектите за преработка можe дури и да бидe
покомплекснa од заштитата на растенијата на полињата. Треба да бидат
најдени решенија, кои ги исполнуваат очекувањата на корисниците на
незагадена органска храна, но во исто време можат да бидат
имплементирани од страна на компаниите со реални напори.

3

Нормативна
рамка

Според ЗОЗП на РМ – Член 7 став г, член 8 став г, Член 13, и според
Правилникот за постапките за производство на органски преработена храна
член 3 став в), член 4 став д, и Листата на средства за чистење и
дезинфекција врз основа на ЗОЗП.

4

Услови,
објснувања,
кратеници

Контрола на штетници, управување со штетници: Се однесува на
превенција и контрола на штетни инсекти, цицачи, итн.

5

Политика

5.1

Основни услови



Ние се согласуваме со пристапот, кој дава приоритет на превентивните
мерки, но дозволува користење на несинтетички и синтетички
пестициди под одредени услови.

5.2

Барања



Пред употребата на било каква синтетичка супстанција за контрола или
спречување на штетници, операторот треба да ги имплементира сите
можни мерки за превенција и несинтетичка контрола, како што е
предвидено погоре.



И синтетичките и несинтетичките супстанции за контрола на штетници
мора да се применат на таков начин кој го исклучува загадувањето на
органска храна.



Органската храна мора да се отстрани од просториите за складирање
или преработка, пред да се применат синтетичките пестициди.
Покривање со пластични чаршави или слично, не е доволно.



По примената на синтетички пестициди, времето за чекање, пред
органската храна да биде повторно внесена во односната просторија,
мора да биде дуплирано во споредба со времето утврдено од страна на
производителот на пестициди. Во случај на сомнеж, ПРО ЦЕРТ
КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА ќе бара тестирање на остатоци, за да
се осигура дека објектот за контрола на штетници не е извор на
загадување на органска храна.



Површините кои се во контакт со храна, мора да бидат измиени со
соодветни средства и потоа да бидат исплакнати со чиста вода, по
употребата на пестициди.



Родентицидите може да се користат само во затворени направи, чија
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локација мора да биде идентификувана во цртеж достапен за целиот
персонал. Ако е можно, специјализирана компанија треба да ги смести
на безбедно место надвор од објектот.

6

Поврзани
документи

Одговорниот персонал во објектот за контрола на штетници е
одговорен за заштита од сите мерки, кои се преземени.

Нема.

