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Сечење и палење на шуми
1

Цели

Да се избегне штетата врз животната средина за стекнување или управување со
органско обработливо земјиште.
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Позадина

Сечењето и горењето на шумските предели е општопозната практика за да се стекне
ново обработливо земјиште или да се уништи непожелната вегетација. Покрај тоа,
горењето се користи за контрола на плевел на меѓите на полето, поттикнување за
повторно никнување на трева на природно пасиште и уништување на остатоците од
жетвата.
Овие навики може да заштедат време и може да помогнат во ослободување на
краткорочни значајни количества на растителни хранливи материи, но тие
предизвикуваат сериозни штети за животната средина како на пример исчезнување на
видови, глобално затоплување и губење на почва. Уништувањето на примарни шуми е
најистакнат проблем на животната средина насекаде во тропските области. Покрај
експлоатација на дрвја, сечењето и горењето имаат за цел да се зголеми обработливо
земјиште и земјиште за пасишта.
Корисниците кои плаќаат повисоки цени за органска храна, најчесто имаат високо
ниво на еколошка свест и очекуваат органската храна да биде произведена без такви
практики за оштетување.
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Нормативна рамка

Закон за органско земјоделско производство:
Од ЗОЗП на РМ-Член 4 (а), Член 6 (б,г)
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Услови,
објаснувања,
кратеници

Еколошка вредност: е дефинирана со биодиверзитет (главно број на растителни и
животнски видови), возраст, специфични функции и реткост.


Особено примарните шуми имаат висока еколошка вредност



Шумските појаси покрај реки или на стрмни патеки имаат особено голема
еколошка вредност, заради нивната функција на насипи за заштита и
контрола на ерозија.



Ист е и случајот со разновидни развиени грмушккасти или шумски делови
опколени со фарми или пасишта, кои спречуваат ерозија од ветер и имаат
функција на значајни коридори за животни меѓу други живеалишта.

Одржливост: Системот е одржлив кога може да се одржува во истата форма во многу
долг временски период. Во случај на шумарство, ова значи дека плодноста на почвата
мора да биде зачувана или подобрена и дека количеството на исечени, собрани дрвја
не смее да ја надмине биомасата, која расте во истот период.
5

Политика

5.1 Промена на
култивација



Органското агростопанство мора да биде одржливо. Промената на
култивирањето може било одржливо порано, кога човечката популација била
помала. Во сегашни услови, необработени периоди, останатите шумски области и
плодност на почвата во променливи култури константно се намалуваат.
Промената на култивирањето не е прифатливо во органското производство.
Празните периоди (кога почвата не се посеена со култура, или само изорана )
треба да бидат заменети со зелено губрење, или други практики на покривни
култури ,прифатени од законот за органско производство.

5.2 Сечење и горење
на еколошки
вредни шуми



Горење и сечење на шуми со висока еколошка вредност не им е дозволено на
органските фармери без разлика дали е за стекнување на нова земја или друга
намена.



По сечењето и/или горењето на вакви шумски области, земјиштето треба да
подлежи на тригодишен преоден период, како услов да се добие органска
сертификација.
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Загубата на голем број на дрвја заради негрижа во текот на овој период, може да
доведе до суспензија на сертификацијата или други санкции.



Исклучоци може да се направат во случаи, во комбинација од следниве фактори:
o

Сечењето е многу селективо, оставајќи голем број и различни дрвја односно
дрвја со ниски приноси на кафе, какао, или слични плантажи;

o

Малите призводители имаат екстеремно малку земја;

o

Селективно сечење на дрвја е дел од долгорочен и широк план за еколошки
менаџмент, кој мора да вклучува значајни области, кои остануваат недопрени
или се пошумени; обврзувањето кон таков план мора да биде догорочно и
санкционирано од внатрешните или надворешните власти; специјалисти за
шумарство или екологија мора да соработуваат во изработка и контрола на
имплементацијата на овие планови.



Во случај на несогласности кои се однесуваат на еколошките вредности на
дадена шума, треба да се консултираат специјалисти.

5.3 Сечење и горење
на шуми со
пониска еколошка
вредност



Секунадарна или необработена вегетација со пониска еколошка вредност може
да се сече за да се добие обработливо земјиште во области каде постојат
доволно други шуми или слични ресурси, ако локалните власти ја дозволуваат
оваа практика.

5.4 Горење на
границите на
полето и остатоци
од жетва



Границите на полето (меѓите), плевелот и остатоците од жетвата не смеат да се
горат за други причини освен за избегнување на ширење на растителни болести и
штетници. Временската ефикасност за контрола на плевелот не е доволен
аргумент за горењето.
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Поврзани
документи

Нема.

