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ВОВЕД 

Прирачникот за советници за Органско Производство е развиен во рамките на 
проектот: „Овозможување на органското производство во прекуграничниот регион“ со цел 
да овозможи поддршка на советниците и приватните консултанти да го зацврстат своето 
знаење и техниките за органското производство и пренесување на знаење на возрасни. 

Оштата цел на проектот „Овозможување на органското производство во 
прекуграничниот регион“ е намалување на негативните влијанија врз животната 
средина и промоција на одржливо користење на еколошките ресурси преку овозможување 
на поддршка за развој на органско производство и поттикнување на усвојување на 
еколошки економски активности во заедничкиот прекуграничен регион на Бугарија и 
Македонија.  

 

Конкретни цели 

1. Поттикнување на развојот и преодот кон органско производство и земјоделство, 
преку подигнување на свеста и градење на капацитети, знаење и умешност во органско 
производство, меѓу целните групи за разни еколошки, економски и општествени 
придобивки од развојот и пристапувањето кон органско производство.  

2. Подобрување и зајакнување на вештините и знаењето за земјоделските 
производители во заедничкиот прекуграничен регионкои моментално се вклучени во 
органско производство.  

3. Градење на капацитети со конкретно познавањена современите техники и 
земјоделски пракси при поставување и имплементирање на органското производство 
помеѓу советодавни и образовни даватели на услуги (ограноци на националните агенции и 
приватни консултанти; локални образовни и ресурсни центри; универзитетски и 
средношколски земјоделски институции) од заедничкиот прекуграничен регион; 

4. Придонесување кон заштита на животната околина и овозможување на одржливо 
управување со природните ресурси преку поставување на основа за пркугранична 
соработка, размена на информации и искуства, и заедничка промоција пред чинителите во 
органското производство.  

Период на имплементација: 19 декември 2013 – 18 декември 2014 
 
 
Демант: 
Информациите во овој документ се верува дека се точни во времето кога се напишани. И 
покрај тоа, се пренесуваат на читателот без никаква одговорност од страна на издавачот 
или автрите и не го ослободува читателот од обврската кон сите обврзувачки легислативи.  

Ниту издавачите ниту авторите на оваа публикација не даваат гаранција (спомната или 
имплицирана)за точноста на презентираните информации, и нема да бидат одговорни за 
повреди или тужбикои се однесуваат на употребата на публикацијата или содржаните 
информации. 

Не се преземе никаква одговорност кон ажурирање или дополнување на публикацијата од 
било која причина, ниту за нови или спротивни информации или промени во 
легислативата, регулативата или надлежноста. 
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ДЕФИНИРАЊЕ НА ОРГАНСКОТО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Не постои јасна и универзално прифатена 
дефиниција за органското земјоделство. 
Но, голем број организации коишто се 
занимаваат со органско производство, 
имаат сопствени дефиниции за да ги 
сумираат принципите за органското 
земјоделство во една кратка дефиниција. 

Според Националниот одбор за органски 
стандарди при Министерството за 
земјоделство во САД, терминот „органско" 
ја има следната дефиниција: „Еколошки 
производствен систем кој ги промовира и 
ги подобрува био-диверзитетот, 
биолошките циклуси и биолошка 
активностна почвата. Се базира на 
минимална употреба на надворешни  
инпути и на практики за управување кои ја 
обновуваат, одржуваат и подобруваат 
еколошката хармонија." 

Според Codex Alimenarius (ФАО, 2001), 
органското земјоделство е холистички 
систем за управување со производството 
кој го промовира и го подобрува здравјето 
на агро- екосистемот, вклучувајќи ја 
биолошката разновидност, биолошките 
циклуси и биолошката активност на 
почвата. Примарната цел на органското 
земјоделство е да се оптимизира здравјето, 
продуктивноста и меѓузависноста на 
организмите коишто живеат во почвата, 
растенијата, животните и луѓето. Што се 
однесува на дефиницијата на ФАО, 
органското земјоделство може да се 
дефинира како единствен систем за 
управување со производство кој го 
промовира и подобрува здравјето на агро- 
екосистемот, вклучувајќи ги и биолошката 
разновидност, биолошките циклуси и 
биолошката активност на почвата, преку 
користење на природни агрономски, 
биолошки и механички методи со 
исклучување на сите синтетички, вештачки 
инпути. Така органско земјоделство како 
систем кој избегнува или во голема мера ја 
исклучува употребата на синтетички 
инпути (како што се вештачки ѓубрива, 
хемиски пестициди, хормони, адитиви во 

храната и слично) и се потпира на 
употреба на шталско ѓубре,растителните 
остатоци од културите, природните 
минерални додатоци, меѓусебното влијание 
на различните култури, биолошките систем 
заискористување на хранливите материи и 
за заштита на растенијата. 

Веројатнонајупотребувана е дефиницијата 
прифатена од ИФОАМ, интернационална 
организација која ги обединува движењата 
за органско производство во светот. 

„Органско земјоделство е производствен 
систем којшто го одржува здравјето на 
почвата, на екосистемите и на луѓето. Се 
заснова на еколошки процеси, 
биодиверзитет и циклуси прилагодени на 
локалните услови, наместо употреба на 
инпути со негативни ефекти. Органското 
земјоделство ги комбинира традицијата, 
иновативноста и науката за да се 
овозможат придобивки за опкружувањето и 
да се промовирааткоректни односи и висок 
квалитет на живеење на сите 
инволвирани.“ 

Најзначајната работа восите различни 
дефиниции за органско производство е 
дека истите претставуваат обиди да се 
изнајдат најпогодни термини за да се 
опишат идеалите коишто се опфатени со 
терминот органско производство. 
 
 

ТЕРМИНИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ДА 
СЕ ОПИШЕ ОРГАНСКО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Значењето на зборот „органско“, кој 
опишува одреден метод на земјоделско 
производство,најпрвин бил опишан од Лорд 
Нортбоурн во 1940  година во неговата 
книга „Погледнете кон земјата“. 

„Почвата и микроорганизмите во неа, 
заедно со растенијата кои растат на неа 
формираат органска целина... Најдоброто 
може да се роди само од биолошка целост 
која би била наречена целина. За тоа да се 
постигне, самата фарма треба да биде 
биолошка целина; мора да биде жива, мора 
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да биде целина која во себе има 
балансиран органски живот.“ 

Оттогаш, значењето на терминот 
„органско“ е веќе дефиниран и претставува 
производ којшто е произведени според 
органските принципи кои се 
интернационално признати од страна на 
Меѓународната федерација на движењата 
за органско производство (IFOAM). 

Терминот „органско“во некои земји е 
законски заштитен, на пример во 
Европската Унија, во земјите од англиското 
говорно подрачје, овој термин е заштитен 
уште во раните 1990-ти години. За истата 
наменаво францускиот, италијанскиот, 
португалскиот и холандскиот јазик се 
користел терминот „биолошки“, а 
„еколошки“ во данскиот, германскиот и 
шпанскиот јазик. Во земјите кои имаат 
одлучено законски да го регулираат 
значењето на терминот „органски“, 
постојат рестрикции на употребата на 
термините органско, биолошко, еколошко, 
исто како и нивните кратенки или 
деминутиви, како „био“ и „еко“, било 
самостојно или во комбинација со 
називитена храна и/или додатоци во храна. 

Оттука, „био“, „органско“ и „еко“ се ознаки 
кои сугерираат дека производот 
и/илинеговите состојки  се добиени според 
условите наведени во ЕУ регулативата (EC) 
No. 834/2007 кои се наложени за 
органскиот метод на производство. 

Со оглед на тоа што значењето на 
терминот „органско“ обично се дефинира 
во контекст на органското земјоделство, 
постојат голем број термини кои честопати 
се употребуваат како алтернативи за да се 
опише органското производство. Тие се: 
биолошко земјоделство, еколошко 
земјоделство, биодинамично, органско-
биолошко земјоделство и природно 
земјоделство. 
 
 

 

 

ИСТОРИЈА НА ОРГАНСКОТО 
ОДГЛЕДУВАЊЕ 

Не постои ништо ново или „тренди“во 
однос на  органското производство. На тој 
начин храната се произведувала илјадници 
години наназад, сé до неодамнешната 
појава на синтетичките ѓубрива и агро-
хемикалии во 20. век. Сè до 1920-тите 
години целото земјоделство било органско. 
Фармерите употребувале природни 
средства за да ја нахранат земјата и да ги 
контролираат штетниците. Првите четири 
декади од 20. век беа обележани од 
паралелни напредоциво биохемијата и 
инженерството, коишто набрзо радикално 
го изменија земјоделското производство. 
Воведувањето на моторот со внатрешно 
согорување на бензин ја донесе ерата на 
тракторот и овозможи воведување на 
стотици процеси на механизација на 
фармите. Азотните ѓубрива,најпрвин 
синтетизирани во средината на 19. век, со 
ново развиените производни процеси 
станалемасовно достапни. Истражувањето 
во областа на  одгледување на растенија 
доведе до развивање на хибридни семиња. 
Овие фактори драстично ги променија 
односите за потребниот труд во 
земјоделието. Така,во 1910 година речиси 
и да немало трактори, но нивниот број 
само во САД до 1950 година се зголемил на 
повеќе од три милиони. 

Ако во 1900-тите години еден фармер 
можел да нахрани едвај 2,5 луѓе, соодносот 
се променил и денеседен фармер од 
развиените земји произведува доволно за 
да нахранат повеќе од сто луѓе. 
Производствените парцели почнале да се 
зголемуваат и специјализираат,а бројот на 
култури коишто ги произведува еден 
производител да опаѓаат. Целта на ваквата 
специјализација во култивирањетобила да 
се зголеми ефикасноста на 
механизацијатакоја се употребува во 
производството. 

Покрај процесите на индустријализацијата 
на земјоделството, дополнително методите 
на култивирање драстично се промениле 
по Втората светска војна. Технолошките 
иновации и напредок коишто настанале за 
време на Втората светска војна, ја забрзаа 
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повоената адаптација и примена на овие 
иновации во сите аспекти на 
земјоделството. Тоа понатаму резултираше 
со уштепоголем напредок на 
механизацијата (вклучително и 
наводнувањетона големи површини), 
ѓубрењето и заштитата на растенијата. 
Кога истражувањето покажало дека 
хемикалиите, коишто биле дизајнирани 
како воени отрови, можат да се користат за 
уништување на инсектите истите веднаш 
нашле примена во земјоделието. Така на 
пример, двете хемикалии (ДДТ и амониум 
нитрат), кои се користеле во воени цели во 
Втората светска војна нашле примена и 
масовна употребакако евтини пестициди и 
вештачки ѓубрива. Амониум нитратот кој се 
користел во производството на муницијата, 
се покажал како исклучително евтин извор 
на азот во земјоделието. По успешната 
примена на ДДТ за да се контролираат 
инсектите кои пренесуваат болести во 
подрачјата каде што престојувала војската, 
започнала ерата на масовна употреба на 
пестициди. Со текот на времето 
дотогашните фарми,прекуупотребата на 
хибридни растенија, монокултурното 
одгледување, наводнувањето на големи 
површини и софистицираната машинерија 
со коишто се овозможило еден 
производител да обработува се поголеми 
површини, се претвориле во вистински 
плантажи. Употребата на механизацијата, 
ѓубривата и хербицидитедоведе до 
намалената потреба од работасила и 
употреба на животните во земјоделието. 
Пост-воените технологии во 1940-тите го 
индустријализираа земјоделството и 
овозможија економично производството на 
храна во големи размери. Една од 
причините за тоа било широко 
распространетото верување дека 
зголемениот пораст на светската 
популација, која започнала во тој период, 
наскоро ќе креира недостаток на храна, 
освен ако човештвото не се спаси себеси со 
помош на уште посовршена земјоделска 
технологија.За жал овој напредок беше 
постигнат по висока цена за сметка на 

здравствените, социјалните и загубите во 
животната средина. 

Како одговор на индустријализацијата се 
појавија и првите критичари на 
индустрискоземјоделство и интересот за 
враќање на одржливите земјоделски 
методи. Всушност, овие критичари се 
појавиле уште во 1920-тите години во 
Англија, а подоцна во САД и Јапонија.  

Иако органското производство е најстарата 
форма на земјоделство, интересот во овој 
метод се појави повторно, предизвикан од 
засилената индустријализација на 
земјоделството. Поради тоа органското 
движење е повеќе ренесанса во 
земјоделското производство, одошто 
револуција со нов приод.  

Пионерите на раните органски движења 
биле мотивирани од желбата да се справат 
со новонастанатите проблеми на 
земјоделството кои беа креирани со 
индустријализацијата:  ерозијата на 
почвата, осиромашувањето на земјата, 
намалување на видовите на култури, 
производството на неквалитетна храна и 
сиромаштија во руралните подрачја. Тие ја 
прифатиле холистичката идеја дека 
здравјето на една нацијасе темели 
нанејзиното земјоделствои истото е 
зависно од  долгорочна виталност на 
нејзината почва. Додека пак здравјето и 
виталноста на почвата произлегуваат од 
нејзината биологија и од органскиот слој од 
почвата наречен хумус.  

Современото органско движење започна 
истовремено со индустријализацијата на 
земјоделството. Тоа се појавило во Европа 
во 1920-тите, кога група на фармери и 
потрошувачи побарале алтернативи на 
индустријализацијата. Во Австрија, Рудолф 
Штајнер, бил еден од приврзаниците на 
биодинамичното одгледување. Во 
Британија, органското движење започнало 
во 1940-тите. Лордот Нортбоурн го вовел 
терминот „органско“. Овој термин се 
користел за да се опишат одржливите 
системи на одгледување кои биле 
динамички и балансирани. Во 1940 година, 
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Сер Артур Хауард го објавил „Земјоделски 
Тестамент“ во кој сеобразложуваат идеите 
за плодноста и потребата од 
рехабилитација на почвата. Во САД, Џ.И. 
Родејл го прочитал делото на Сер Хауард и 
изградил фарма во Пенсилванија за да 
може ова знаење да го примени во пракса. 
Во 1942 година тој започнал да објавува 
трудови за органско производство. Родејл 
ја промовирал идејата дека здравјето на 
почвата, балансот на хранливи материи и 
задржувањето на влажноста зависи од 
високиот степен на органски материи кои 
истовремено полесно се искористуваат од 
растенијата одошто хемиските ѓубрива. Тој 
исто така дебатирал дека хемиските инпути 
ја уништуваат природната микробиолошка 
флоракоја е неопходна за здравја земја. 
Така терминот „органско“ почнал да се 
користи пошироко во САД во 1950-тите 
години. Во Канада, по формирањето на 
Канадското Земјоделско друштво во 1953 
година, режисерот Кристофер Чапман 
снимил два влијателни документарци, 
„Разбирањето на живата земја“ и „Смислата 
на хумусот“. Популарноста на принципите 
на органско производство се воздигнала во 
доцните 1960-ти и 1970-ти години, особено 
во 1962 со објавувањето на 
револуционерната книга на Рејчел Карсон, 
„Тивка пролет“.  

Книгата ја критикува масовната употреба 
на хемиски пестициди, ѓубрива и 
хербициди. Насловот на книгата се 
однесува на исчезнувањето на птиците-
песнопојќи поради ефектите на ДДТ. 
Набрзо по објавувањето, Владата на САД ја 
забрани употребата на ДДТ. Пристапот „да 
се биде природен” од 1960-тите и 1970-
тите, зголемениот интерес на 
потрошувачите за здравјето и исхраната, 
подемот на зеленото движење, 
зголемувањето на фокусот за заштитана 
животната средина го симулираа развојот 
на побарувачката на органскитепроизводи 
и ги охрабрија фармерите да ги прифатат 
органските методи на производство.  

Во 1970-тите, глобалните движења коишто 
се занимаваат со проблематиката на 

загадувањето на животната средина го 
зголемија својот фокус кон органското 
производство. Како што станувала појасна 
разликата меѓу органската и 
конвенционалната храна, како една од 
важните цели на органското движење,се 
поставило охрабрувањето на консумација 
на локално произведена храна, која се 
промовирала преку слоганите како „ 
Познавај го твојот фармер, познавај ја 
твојата храна.“  

Во 1972 година, Меѓународната федерација 
на движења за органско земјоделство 
(понатаму ИФОАМ) била основана во 
Версај, Франција,како организација 
посветена на распространувањето и 
размената на информации за принципите и 
практиките на органското земјоделство и 
преку националните и лингвистичките 
бариери. Во 1980-тите, ширум светот, 
производителите и потрошувачките групи 
започнале да вршат сериозен притисок за 
воведување владини регулативи за 
органско производство. Започнала 
формализацијата на односите на 
органското производствово Англија, 
Франција и САД. Силната побарувачка за 
органски производи го креираше 
неопходниот стимул и во 1990 година ова 
доведе до официјално донесување на 
законски и сертификациски стандарди и 
нивно спроведување. Од 1990 година 
наваму постои континуиран раст на 
побарувачката и малопродажбатана 
органски производи, во развиените 
економии истата се зголемува за 20% 
секоја година. Главните причини за 
појавата на овој тренд се загриженоста на 
потрошувачите за квалитетот и 
безбедноста на храната и штетата на 
животната средина која ја предизвикува 
конвенционалното земјоделство. 

Како што растеа инцидентите и револтот 
од ризиците по здравјето поврзани со 
употребата на хемикалии во храната и 
земјоделството, органското движење се 
појави какодиректна потреба на 
потрошувачите. Производите кои беа 
нудени само преку продавници за здрава 
храна во 1970-тите и 1980-тите се 
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проширија на полиците на супермаркетите 
во 1990-тите. Денесза органските 
производи се одвојува сé повеќе простор и 
понудата константно се зголемува. 
Органските производи сé почесто го 
заземаат најатрактивниот простор на 
полиците во големите супермаркети и се 
добредојдени за потрошувачите чијшто 
број постојано расте.  
 
 

ФИЛОЗОФИЈАТА НА ОРГАНСКОТО 
ПРОИЗВОДСТВО 

Денес постојат погрешни мислења кога 
станува збор за реалното значење на 
терминот „органски“. Лорд Нортбоурн прв 
го користел терминот за да ги 
окарактеризира фармите кои користеле 
одгледувачки методи кои се базираат на 
хумус, затоа што тој сметал дека фармите 
ги следат движењата на хранливите 
материи и енергија на биолошките 
организми – „ ... балансирана, а сепак 
динамична жива целина.“ Поради тоа 
терминот „органски“ бил наменет и 
користен за да се опишат процесите и 
функционирањето на системот за 
одгледување – не за хемиската природа на 
материјалите кои се користат. 

Едноставно кажано, органското 
производство се заснова на одржување на 
животот на почвата преку одржувањето на 
разновидната популација од живи микро и 
макро организми. Општа фраза којашто се 
користи за да се окарактеризира 
органското одгледување е „ хранење на 
почвата, не на растението“. Органската 
материја во почвата се одржува преку 
додавање на компост,  шталско ѓубре и 
зелено ѓубриво и избегнување на 
прекумерно обработување на почвата и 
прекумерна употреба на азот. Други пак 
аспекти на органското земјоделство 
дефинираат дека органското производство 
мора да користи материјали и методи 
коишто ги заштитуваат природните 
ресурси, го обновуваат здравјето на 
почвата, го контролираат загадувањето на 
воздухот, почвата и водата, и промовираат 
здрав и разновиден екосистем. 
Интегритетот на органските производи 

мора да биде заштитен за време на 
одгледувањето, преработката и 
ракувањето за да не постоимешање на 
органските и конвенционалните производи 
или контаминирање на органската храна 
или материјали со забранети супстанци. 
Синтетичките ѓубрива, хербициди и 
препарати се забранети за користење во 
органското производство. Плодноста и 
здравјето на почвата се подобруваат преку 
ротација на културите, зелено ѓубрење, 
компостирање и употреба на покривни 
култури и природни минерали. Одржување 
на здравјето на животните се фокусира на 
превентивни мерки и соодветна исхрана и 
системи за одгледување коишто на 
добитокот му овозможуваат да се однесува 
природнои да се намали стресот.  

Следење на филозофијата на органското 
производство за многу луѓе во исто време 
значи и обврзување кон одредени важни 
социјални принципи. Во овој контекст, 
органското производство не обезбедува 
само здрава храна на потрошувачите, туку 
има многу пошироко значење. Во суштина, 
органското производство е дизајнирано да 
помогне во решавањето на економските 
или социјалните проблематики. Докажано е 
дека тоа има позитивно влијание на 
економско и социјално ниво, исто како и на 
ниво на животна средина. Многумина од 
поддржувачите на органското производство 
ги воочиле економските, социјалните и 
еколошките придобивки коишто се од 
еднаква важност како и здравствените 
придобивки и ја ценат одржливоста на 
моделот на органско производство. 

Економски придобивки од органско 

земјоделство 

Многу години органското производство 
доминиратно било практикувано од мали 
фарми и бизниси со храна. Во повеќето 
случаи фармерите добивале значајни 
премии за органските производи. Затоа во 
пракса органското производство има 
поголем придонес за економска 
одржливост на фармите и бизнисите со 
храна. Бидејќи органските производители 
имаат тенденција да продаваат на 
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локалните пазари, органското 
производство претставува профитабилна 
алтернатива за поттикнување на локалниот 
економски раст и одржливото земјоделство. 
Локалната економија исто така е засегната 
од нивото на активности на фармите. 
Органските фарми вработуваат повеќе 
постојани и сезонски работници отколку 
конвенционалните фарми. Обезбедување 
на вработувања во руралните средини 
придонесува за регионалниот развој а 
локалните извори на приход го намалуваат 
трендот на миграција село-град. 
Органскато производство во суштина е 
замислено да биде локално производство. 
Локалното производство, пак, игра 
значајна улога во заменувањето на 
прехранбените производи од увоз, со што 
позитивно се влијае на локалната 
економија и економијата на земјата во 
целост.  

Социјални придобивки од органско 

земјоделство 

Неупотребата на хемиските хербициди во 
органското земјоделство генерално 
резултира со поголема побарувачка на труд 
во споредба со конвенционалното 
земјоделство, поради дополнителната 
физичката и механичка работа којашто е 
потребна за плевење на растенијата. 
Подготвување на продуктите за продажба 
исто така ангажира повеќе работна сила на 
органските фарми.  

Следствено, органското земјоделство, 
придонесува за вработувањето во 
руралните средини и помага во 
одржувањето на малите производители кои 
во друг случај не би биле способни да се 
носат со глобалната конкуренција. 
Органското производство исто така нуди 
реални можности на повеќе нивоа. Покрај 
вработувањата во земјоделството се 
стимулира вработувањето во преработката 
и другите поврзани услужни дејности.  
Придонесувајќи за руралните економии 
преку одржлив развој, овој систем на 
земјоделството може да доведе до 
значителни придобивки, какоза животната 
средина, така и за социјалната кохезија на 

руралните области. Расположливоста на 
финансиска поддршка и други видови 
поддршка, коишто ги охрабруваат 
производителите да се пренасочат кон 
органско производство, се дизајнирани да 
помогнат во растот на секторот и да се 
поддржат поврзаните бизниси низ 
прехранбениот сектор. Еколошкиот туризам 
за органските производители е алатка со 
којашто се помага на малите 
производители да добијат дополнителен 
приход и да се поддржи транзицијата од 
конвенционалното земјоделство кон 
органско земјоделство. Дополнително, 
производителите кои нудат туристички 
услуги имаат можност да ги продадат 
нивните производи директно на 
потрошувачите, притоа избегнувајќи ги 
посредниците кои го поскапуваат 
производот.   

Придобивки за животната средина од 

органското земјоделство 

Невозможно е да се дискутираат 
еколошките придобивки од органското 
земјоделство без да се дискутираат 
негативните ефекти од конвенционалното 
земјоделство. Конвенционалното 
земјоделство се заснова на токсични 
хемикалии кои го загадуваат воздухот, 
водата, почвата и сите живи суштества. 
Органското земјоделство не дозволува 
употреба на токсични хемикалии. 
Конвенционалното земјоделство се потпира 
на хемиски ѓубрива за коишто се 
воспостави дека ја намалуваат органската 
материја во почвата и ги загадуваат 
изворите на вода што доведува до 
еутрофикација и создавањето на „мртви 
зони“. Органското земјоделство ја отфрла 
употреба на хемиски ѓубрива и се потпира 
на извори на хранливи материи коишто не 
се лесно растворливи и се постабилни во 
почвата.  

Пестицидите, според нивната природа, 
уништуваат. Еден од проблемите со 
широката употреба на синтетичките 
пестициди е тоа што тие најчесто не го 
уништуваат само видот кој е цел на 
уништување, туку исто така и другите 
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присутни видови. Тие во голема мера 
претставуваат закана за разновидноста на 
видовите, а особено на загрозените 
видови.  

Голем дел од синтетичките пестициди 
имаат штетни ефекти и врз опстанокот на 
видовите на долг рок, бидејќи влијаат на 
нивните репродуктивни способности. 
Пестицидите кои го нарушуваат 
ендокриниот систем влијаат на 
хормоналниот баланс на животинскиот свет 
и луѓето, најчесто и во многу мали дози. 
Органското земјоделство не дозволува 
употреба на овие хемикалии, со што се 
елиминираат значајни извори на 
загадување. 

Климатските промени претставуваат 
предизвик за земјоделските производители 
во сите делови од светот. Практиките на 
конвенционалното земјоделство имаат свој 
придонес за климатски промени преку 
преголема употреба на фосилни горива, 
како во директна примена на фармата и во 
процесот на производство на пестицидите 
и ѓубривата, така и преку деградација на 
почвата. Исцрпувањето на органскиот 
јаглерод од почвата преку 
конвенционалното земјоделство не само 
што ослободува јаглерод диоксид во 
атмосферата, исто така ја намалува 
плодноста и способноста на почвата да ја 
задржува водата. Органското земјоделство 
се потпира на природни приоди за 
одржување на плодноста на почвата, 
справување со штетници и контролирање 
на плевелот, со што се елиминира 
потребата од употреба на синтетички 
ѓубрива и токсични пестициди. 
Прифаќањето на органските методи 
претставува можност да се намали 
влијанието на земјоделството врз 
климатските промени и да се справат со 
ефектите од климатските промени коишто 
ги имаат врз земјоделството.  

Поради тоа што со земјоделството треба 
постојано да се храни растечката 
популација којашто е повеќе од 7 
милијардилуѓе на планетата, неопходно е 

земјоделство да биде еколошки 
подобно.Органските практики имаат 
функција за да ја одржуваат почвата 
плодна и во еколошка рамнотежа, поради 
што не е потребна употреба на хемиски 
ѓубрива и синтетичките пестициди. 
Тврдењата дека органското земјоделство 
не може да го нахрани светот поради 
пониските приноси се оспорени од научни 
трудови, кои покажуваат дека приносите во 
органското производство се споредливи со 
конвенционалните приноси,а бараат 
значително помала употреба на инпути. 
Затоа, органското земјоделство не е само 
неопходно ако се исклучи употребата на 
токсични хемикалии, туку е неопходно за 
да се обезбеди долгорочна одржливост на 
производство на храна. 

Органските системи покажале дека го 
овозможуваат развојот на дождовните 
глисти и надземните членконоги инсекти 
коишто ги подобруваат условите за развој 
на полезната флора и фауна во почвата, и 
нуди средина со намален ризик за 
инсектите опрашувачи како што се 
пчелите. Активноста на птиците, 
вклучувајќи го и вгнездувањето, е 
позастапено во органските за разлика од 
конвенционалните полиња, поради 
големиот број на инсекти коишто служат за 
исхрана, и растенија кои служат како 
засолништа. Зголеменото обработување на 
почвата од друга страна може да ги намали 
придобивките од овие практики бидејќи ќе 
ги измени живеалиштата на инсектите и ќе 
ги вознемири гнездата на птиците.  

Почвата која е во мирување или е трајно 
покриена со растителна покривка е особено 
погодна за развој на почвената флора и 
фауна кои помагаат во органското 
производство. Некористеното земјиште или 
земјиштето кое е покриено со растенија 
привлекува повеќе видови а особено 
непријатели и предатори на штетниците. 
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ПРИНЦИПИ НА ОРГАНСКО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Денес голем дел од стандардите практики и 
активностите за органското производство 
се базираат на интернационално признаени 
принципи дефинирани од ИФОАМ. 
Меѓусебно поврзаните етички принципи 
имаат за цел да го инспирира органското 
движење во целиот негов диверзитет и го 
водат го водат развојот на позиции, 
програми и стандарди на ИФОАМ. 
Принципите се коренот од којшто 
органското земјоделство расте и се 
развива. Тие го истакнуваат придонесот кој 
органското земјоделство може да го 
направи во светот, и се визија за 
подобрување на земјоделството во 
глобален контекст. Принципите на ИФОАМ 
се применуваат во земјоделството во 
најширока смисла, вклучувајќи го начинот 
на кој луѓето се грижат за почвата, 
растенијата и животните со цел да се 
произведат, подготват и да се пласираат 
производите.  

1. Принцип на здравје 
Органското земјоделство треба да го 
поддржува и подобрува здравјето на 
почвата, растенијата, животните, луѓето и 
на планетата како една неделива целина. 
Овој принцип потенцира дека здравјето на 
индивидуата и заедниците не можат да 
бидат разделени од здравјето на 
екосистемите – здравата почва 
произведува здрави производи коишто го 
одржуваат здравјето на животните и на 
луѓето.  
Здравјето е целината и интегритетот на 
живите системи. Освен што се намалуваат 
болестите, се одржува физичкиот, 
менталниот, социјалниот и еколошкиот 
баланс. Имунитетот, отпорноста и 
регенерацијата се клучните карактеристики 
на здравјето. 

Улогата на органското земјоделство, во 
одгледувањето, преработката, 
дистрибуцијата или потрошувачка, е да го 
одржи и подобри здравјето на 
екосистемите и организмите, од најмалите 
во почвата до човечките суштества. Во 
принцип, органското земјоделство има  цел  
да произведе висококвалитетни, хранливи 

производи што придонесуваат во 
превентивната здравствена грижа и 
благосостојба. Во тој поглед, треба да се 
избегнува користење на ѓубрива, 
пестициди, лекови за животните и адитиви 
во исхраната коишто можат да имаат 
негативни ефекти на здравјето. 

2. Принцип на екологија 
Органското земјоделство треба да се 
базира на живите еколошки системи и 
циклуси, да работи со нив, да ги симулира 
и да помага во нивното одржување.  
Овој принцип ги поврзува живите еколошки 
систем со земјоделското производство. Тој 
дефинира дека земјоделското производство 
треба да се базира на еколошки процеси и 
рециклирање. Исхраната и благосостојбата 
се постигнуваат во согласност со 
екологијата на специфичната производна 
средина. На пример, во случајот на 
растенијата, станува збор за живата почва; 
за животните-тоа е фармата како 
екосистем; за рибите и водните организми, 
тоа е водната средина.  

Органското производство на пасишни 
системи и собирањето на самоникнати 
видови треба да се совпаѓа во циклусите и 
еколошката рамнотежа во природата. Овие 
циклуси се универзални, но нивното 
одвивање е специфично за секој простор. 
Органското управување мора да се 
прилагоди на локалните услови, 
екологијата, културата и обемот. Инпутите 
треба да се намалат преку рециклирање и 
ефективен менаџмент на материјали и 
енергија, со цел да се одржи и подобри 
квалитетот на животната средина и да се 
заштитат ресурсите.  

Органско земјоделство треба да постигне 
еколошка рамнотежа преку дизајнот на 
производните системи, воспоставување на 
живеалишта и одржување на генетската и 
биолошката разновидност. Оние кои 
произведуваат, процесираат, тргуваат, или 
консумираат органски производи треба да 
заштитуваат и да имаат корист од 
заедничката животна средина, вклучувајќи 
ги пејсажите, климата, живеалишта, 
биодиверзитетот, воздухот и водата. 
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3. Принципот на праведност 
Органското земјоделство треба да се гради 
на односи кои обезбедуваат праведност во 
поглед на животните можности.   
Праведноста се карактеризира со 
праведност, почитување, правда и 
управување со заедничкиот свет, меѓу 
луѓето, но и во нивните односи со 
останатите живи суштества.  

Овој принцип нагласува дека сите коишто 
се вклучени во органско земјоделство 
треба да ги раководат меѓучовечките 
односи на начин кој обезбедува праведност 
на сите нивоа и на сите субјекти - 
земјоделците, работниците, 
преработувачите, дистрибутерите, 
трговците и потрошувачите. Органско 
земјоделство треба даобезбеди добар 
квалитет на животнасите вклучени како и 
да произведе доволно храна и други 
производи со добар квалитет и да 
придонесе за слободен пристап до храната 
и за намалување на сиромаштијата.  

Овој принцип дефинира дека на животните 
треба да им се обезбедат услови и 
можности за живот кои соодветствуваат со 
нивната природно однесување и 
придонесува за нивната благосостојба.  

Природните и еколошки ресурси, коишто се 
користат за производство и потрошувачка 
треба да се третираат на начин кој е 
социјално и еколошки точен, и треба да се 
сочуваат за идните генерации. Принципот 
на праведност налага отворени и праведни 
системи за производство, дистрибуција и 
трговија во кои се и води сметка за 
реалните еколошки и социјални трошоци.  

4. Принцип на грижа 
Органското земјоделство треба да биде 
управувано на претпазлив и одговорен 
начин за да се заштити здравјето и 
благосостојбата на животната средина за 
сегашните и идните генерации. 
Органското земјоделство е жив и 
динамичен систем кој одговара на 
внатрешните и надворешните барања и 
услови. Производителите кои практикуваат 
органското земјоделство можат да ја 
подобруваат својата ефикасноста и да ја 

зголемат продуктивноста, но ова не треба 
да биде преку преземање на ризици кои го 
загрозуваат здравјето и добросостојбата.Со 
оглед на нецелосното разбирање на 
екосистемите и земјоделството, неопходна 
е постојана грижа. Следствено, новите 
технологии треба да бидат разгледувани, а 
постојните методи да бидат преиспитувани.  

Овој принцип вели дека претпазливоста и 
одговорноста се клучните интереси во 
управувањето, развојот и изборот на 
технологии во органското земјоделство. 
Науката е неопходна за да се осигура дека 
органското производство е здраво, 
безбедно и еколошки издржано. Сепак, 
научните познавања сами по себе не се 
доволни. Практичното искуство,колективна 
мудрост и традиционалното и локалното 
знаење нудат валидни решенија, кои се 
тестирани од времето. Органското 
производство треба да превенира значајни 
ризици преку примена на соодветни 
технологии и одбивање на непредвидливи 
технологии како што е генетскиот 
инженеринг. Одлуките треба да ги 
рефлектираат вредностите и потребите на 
сите засегнати, преку примена на 
транспарентни и партиципативни процеси. 

 

СЕРТИФИКАЦИЈА НА ОРГАНСКОТО 
ПРОИЗВОДСТВО 

Што е сертификација и зошто е 
потребна? 

Зголемената побарувачка на органска 
храна во 1960-тите и 1970-тите години го 
поттикна развојот и софистикацијата на 
пазарот на органски производи. Бројот на 
учесници во дистрибуциските канали се 
зголемува како што се зголемувале 
далечините коишто органските производи 
требало да ги поминат за да стигнат до 
потрошувачите. Сертификација од трети 
лица се појавила како начин за осигурање 
на потрошувачите дека производите кои ги 
купуваат се навистина органски. 
Сертификациските тела, како „трети лица“ 
(независни и непристрасни организации) се 
наоѓаат помеѓу органските производители 
и оние кои ги купуваат нивните производи 
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(трговци /потрошувачи). Органската 
сертификација во принцип е алатка која се 
користи за верификација дека  органските 
производители во било кој дел на светот  
ги исполнуваат органските стандарди 
според кои се здобиваат со сертификат. 
Сертификацијата обезбедува гаранција на 
потрошувачот дека тој  навистина добива 
органски производ. 

Што е органски стандард? 

Органските стандарди се во основа 
правила и барања применливи за 
органските оператори (вклучувајќи 
земјоделци, преработувачи и трговци) кои 
ги детално ги обработуваат практиките, 
начините, состојките и сè останато што е 
дозволено или забрането за производство и 
преработка на органска храна. 
Минималните барања за да биде 
сертифициран еден производ или фарма 
како „органски“ се прецизно дефинирани 
од органските стандарди. Операторите кои 
сакаат да ги продаваат нивните производи 
како органски, мора да се прилагодат на 
барем еден стандард за органско 
производство, и да бидат верификувани 
според истиот. Органските производители 
и преработувачи поднесуваат до 
сертификациските тела производствени 
планови кои објаснуваат како нивното 
производство ќе ги исполни барањата за 
стандардите. Дополнително тие се 
согласуваат на контроли и проверки од 
сертификационите тела, со цел да се 
здобијат со сертификат за органско 
производство согласно одредбите на 
соодветниот стандард. Оние кои ги 
задоволуваат стандардите се здобиваат со 
сертификат и можат да ги продаваат 
нивните производи како сертифицирани 
органски производи.  

Денес во светот постојат голем број 
органски стандарди. Некои од нив се 
државни регулативи, други се приватни 
стандарди. Пред вклучувањето на 
државните институции, приватните 
организации или групации на 
производители воспоставувале сопствени 
стандарди како водичи за производните 
практики. Овие стандарди можат да бидат 
доброволни или задолжителни при што 
производителите треба да бидат 

сертифицирани во одобрено, независно 
сертификациско тело. САД, Европската 
Унија, Канада, Австралија и Јапонија имаат 
сопствени стандарди во форма на 
легислативи и терминот „органски“ може да 
се користи само од сертифицирани 
производители. Овие стандарди ги 
покриваат сите аспекти на производството 
на храна, од здравјето на животните и 
нивна заштита, преку преработката, до 
пакувањето и дистрибуцијата на 
органските производи. Сѐ што е означено 
како „органско“ и е наменето за исхрана на 
луѓето или животните како минимум мора 
да ги исполни барањата на некој од овие 
стандарди. Во земјите кои немаат 
сопствени закони, сертификацијата се врши 
според некој од постоечките стандарди и 
најчесто истото го вршат организации на 
производители и приватни компании од 
други земји. Истото се врши според 
стандардите за кои се одлучил 
производителот а се побарувани или 
очекувани од страна на 
купувачите/потрошувачите на производите 
на одреден пазар. 

Некои стандарди имаат полокализирана 
територија на примена (на пример, една 
земја, или еден регион во одредена земја) 
додека други пак се применуваат 
интернационално. Органските стандарди се 
разликуваат  според техничките или 
филозофските фактори кои се специфични 
за земјата или регионот. Одредени 
приватни стандарди како Naturland, 
Demeter, Bioland, Soil Association или BIO 
SUISSE честопати имаат дополнителни 
построги барања од националните 
стандарди. Размената меѓу системите кои 
се базираат на различни стандарди бара 
овие системи да се прифатат и меѓусебно 
да се признаат. Затоа е значајно 
производителите да знаат дали пазарот на 
којшто сакаат да пласираат производи ги 
прифаќа и признава стандардите според 
кои тие се сертифицирани. Вообичаено 
увезените органски производи мора да 
бидат произведени и испитани според 
еквивалентните стандарди во земјата каде 
се пуштаат во промет. Често пати големите 
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органски производители имаат 
сертификати според различни стандарди со 
цел да ги пласираат нивните производи на 
различни пазари. 

На меѓународно ниво, преговорите за 
еквивалентност  се во тек, и одредени 
спогодби веќе се постигнати. Таков пример 
е спогодбата за препознавање на 
сертификатите помеѓу ЕУ и САД. Целта е 
хармонизацијата на сертификациските 
процедури  меѓу државите, со што би се 
олеснила меѓународната размена. Исто 
така постојат и интернационални тела за 
сертификација, вклучувајќи членови на 
ИФОАМ, коишто работат на усогласување 
на стандардите. Онаму каде што не 
постојат спогодби помеѓу државите, 
органските производи за извоз честопати 
се сертифицираат од сертификациски тела 
од државите во кои се продаваат 
производите. Во 2011 ИФОАМ претстави 
нова програма – ИФОАМ фамилија на 
стандарди – во обид да ја поедностави 
хармонизацијата. Замислата е сите 
стандарди да бидат споредувани и 
хармонизирани со еден базичен документ 
(КОРОС) и да се воспостават основите за 
употреба на еден единствен глобален 
стандард, наместо земјите да се 
фокусираат на билатерални спогодби. 

Сертификација 

Откако e јасно што значат стандардите, се 
поставува прашањето кој всушност може 
да потврди дали производството е 
спроведено според барања на соодветните 
стандарди. Ова е улогата на 
Сертификациските тела, како „трети 
лица“(независни и непристрасни 
организации). Тие стојат помеѓу органските 
производители и преработувачите и оние 
кои ги купуваат нивните производи 
(трговците/ протрошувачите). Во некои 
земји процесот на сертификација може да 
биде надгледуван од владата и 
комерцијалната употреба на терминот 
„органски“ е законски забранета. Во други 
држави сертификациските тела се 
приватни компании, а државата ја регулира 
само употребата на терминот „органски“. 

Всушност, некои сертификациски тела 
пораснале во интернационални компании 
кои вршат сертификациски услуги за 
многубројни стандарди на сите континенти 
во светот. 

Дополнително, се поставува прашањето кој 
одлучува за кредибилитетот на 
сертификациските тела. Одговорот е дека 
тоа се одвива преку процес на 
акредитација. Акредитацијата е во основа 
сертификација на сертификационите тела 
со која се осигурува дека 
сертификационото тело е способно да ја 
провери примената на одреден стандард и 
може да издава веродостојни сертификати. 
Телата за акредитација се најчесто 
владини организации кои соработуваат и ги 
координираат нивните активности со 
многубројни различни стандарди, а не само 
со органското производство. Со цел телата 
за акредитација да бидат способни да 
донесат одлука за акредитација и да 
авторизираат сертификациски тела, тие 
треба да ја проценат нивната способност 
да ги применат стандардите на начин кој е 
конзистентен, непристрасен и 
транспарентен од сите кои ги применуваат. 
На кратко, акредитаторот го проверува 
сертификациското тело во однос на 
способноста спроведување процедури и 
технолошки знаења. Ова значи дека 
акредитаторите треба да ги имаат истите 
способности како и сертификациските тела. 
Владите се потпираат во голема мера на 
акредитацијата како мерка за кредибилитет 
на сертификациските тела и органската 
сертификација не е исклучок.  

Во Европската Унија легислативата 
дозволува националните тела за  
акредитација да ги акредитираат 
активностите на сертификациските тела. 
Спротивно на ова, органските регулативи 
на ЕУ сега се насочени кон поголема 
употреба на еднаквоста како стратегија за 
проширување на секторот. Во 
неодамнешната билатерална спогодба се 
отстранија неколку децении старите 
трговски бариери помеѓу САД и ЕУ.  
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Кој е процесот на сертификација? 

Во светот постојат повеќе од 70 земји кои 
имаат национални легислативи за органско 
производство и повеќе од 24 земји кои во 
моментот работат на развивање на 
сопствени легислативи. Дополнително 
постојат повеќе од десетина приватни 
сертификациски стандарди. Постојат 
повеќе од 500 тела за сертификација на 
органското производство коишто се 
активни во светот, секое од нив 
сертифицира според една или повеќе 
регулативи и/или приватни стандарди. При 
толку многу различни програми, се создава 
впечаток дека постојат многу разлики меѓу 
нив. Но всушност, содржината на овие 
стандарди е многу слична. Постојат само 
мали разлики меѓу различните стандарди 
кои всушност предизвикуваат компликации 
за оние кои имаат намера да ги продадат 
своите производи на пазарите во други 
земји. 

Стандарди наспроти сертификација 

Во принцип постојат два главни аспекти 
коишто треба да се разгледаат: стандарди 
и сертификација. Иако можеби постои 
мислење дека се работи за синоними или 
дека  двата термини се неразделни, тоа не 
е точно. Органските стандарди се 
однесуваат на практиките; најголем дел од 
овие практики се поврзани со аспекти на 
животната средина земјоделството или со 
материјалите кои можат или не можат да 
бидат употребени во органското 
производство. Стандардите можат да 
постојат и без да бидат поврзани со 
сертификацијата. Сертификацијата е 
формализиран начин за потврдување дека 
барањата кои се пропишани со одреден 
стандард се адекватно исполнети. 
Сертификацијата е значајна и е потребна 
во одредени околности  - главно кога 
постои недостаток на доверба помеѓу 
производителот и потрошувачот. Колку 
повеќе потрошувачот знае за 
производителот и начинот на кој 
произведува, толку е помала потребата од 
надворешна потврда. Според тоа, 
сертификацијата е замена за довербата.  

Од овде е лесно да се види зошто државите 
најчесто се потпираат на сертификација на 
органските производи: Добрата се 

разменуваат насекаде низ светот, се 
купуваат од луѓе кои сакаат да веруваат 
дека го добиваат она за што платиле. 
Уверувањето на потрошувачите дека 
сертификацијата има кредибилитет е важен 
момент како за владите така и за 
приватниот сектор.  

Кога надлежните институции разгледуваат 
дали одреден органски производ треба да 
биде прифатен на нивниот пазар, тие 
гледаат колку е добар стандардот според 
кој е произведен. Тој се споредува со 
нивниот органски стандард, и се оценува 
колку е добар системот на 
сертификација/верификацијата на 
производот според стандардот. Едното без 
другото не е доволно. Без разлика колку 
добро изгледа еден стандард на хартија, 
истиот е безвреден доколку не можете да 
му верувате на производителот или 
сертификаторот дека во целост се 
спроведени барањата на стандардот. Од 
друга страна и да постои строга и 
поверлива проверка, но стандардот е 
премногу слаб или е безначаен , тогаш 
повторно нема поента. 

Развој на решенијата 

Многу години наназад се настојуваше на 
апсолутна усогласеност помеѓу 
стандардите, а ускладувањето на 
многубројните детали беше зацртана 
норма. Трговските преговори се засноваа 
на овие мали детали поради што истите се 
претворија во трговски бариери. Како што 
глобалниот пазар созреваше, разбирањето 
дека стандардите се норма за практиките и 
основа за очекувањата од извршителите, 
стана новиот приод. Овој нов приод се 
базира на концептот на еднаквост, кој 
осознава дека различните органски 
стандарди се напишани од луѓе кои живеат 
во различни региони под различни 
културни и климатски услови. Овој 
диверзитет логично ја подигнува 
толеранцијата за „регионалната варијација“ 
кај различни стандарди, кои можат да 
бидат повеќе толерирани се додека 
стандардот во целина се согласува со 
принципите на органското земјоделство и 
содржат одредени критични елементи кои 
се сметаат за неопходни за стандардот да 
биде адекватен. 
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Постигнувањето на еднаквост на 
стандардот помеѓу земјите овозможува 
тргување. Признавањето на друг стандард 
може да биде унилатерално (една држава 
признава стандард на една или повеќе 
други држави), билатерално (две држави 
се согласуваат дека се еквивалентни една 
на друга) или мултилатерално ( повеќе 
држави признаваат повеќе стандарди). 
ИФОАМ во соработка со УНКТАД 
(Конференција за тргување и развој на 
Обединетите Нации) и ФАО ( Организација 
за храна и земјоделство на Обединетите 
Нации) развија решение: постоење на 
заеднички референтен документ според кој 
сите стандарди би можеле да се 
споредуваат. Како фундаментален 
документ на ИФОАМ беше развиен КОРОС. 
Тој ги содржи сите заеднички цели и 
барања за органските стандарди –тој е 
органски стандард развиен во консултација 
со повеќе чинители и ги рефлектира 
суштинските содржини и цели на сите 
органски стандарди. ИФОАМ нуди можност 
на сопствениците на стандардите 
(државите или приватните организации) да 
можат да ги споредуваат своите стандарди 
со КОРОС и резултатот од споредбата да 
биде јавно достапен. Стандардите, за кои 
ќе се потврди дека се еквивалентни на 
КОРОС, односно кои соодветно ги 
исполнуваат целите, можат да бидат 
вклучени во ИФОАМ фамилијата на 
стандарди. Со тоа на лесен начин се 
овозможува визуелизација на целта на 
органската сертификација – да се направи 
разлика помеѓу тоа што е органско и тоа 
што не е органско.  

 

Ставот на ИФОАМ за органската 

сертификација 

ИФОАМ (IFOAM) ја смета сертификацијата 
од трето лице за сигурна и најрелевантна 
алатка за гарантирање на органскиот 
статус на производот којшто се пушта во 
промет на одреден пазар. Но, ИФОАМ не ја 
смета сертификацијата за единствена 

алатка и услов за практикување на 
органското производство. 

Бидејќи органското земјоделство има голем 
придонес за производителите и 
општеството и надвор од контекстот на 
понуда на производи на пазарот, ИФОАМ ја 
поддржува примената на органското 
производство независно дали производите 
се сертифицирани и продавани како 
органски или не. 

Мисијата на ИФОАМ, која е прифатена од 
многу посветени поддржувачи на 
органското производство, е да го 
поттикнува „светското усвојување“ на 
органското производство „со целиот негов 
диверзитет“. Дел од диверзитетот на 
органското производство во светот е и 
несертифицираното органско 
производство. Затоа визијата на ИФОАМ за 
органското производство оди многу 
подалеку од сертификацијата, притоа кој 
било производен систем кои ги користи 
методите на органското производство и ги 
почитува принципите на органското 
производство, од страна на ИФОАМ се 
смета како „органско производство “ и секој 
производител кој го практикува таквиот 
систем може да биде именуван како 
„органски производител“. 

Во реалноста постојат органски 
производители за кои сертификацијата не 
носи никакви предности и бенефити. Ова е 
точно за земјоделците кои произведуваат 
храна за сопствената егзистенција, односно 
обезбедуваат храна за нивните семејства и 
за заедницата во којашто живеат. Ова исто 
така важи и за земјоделците кои сакаат да 
ги продаваат своите производи како 
органски во регионои каде што 
побарувачката за органски производи не 
постои, или кога трговецот или 
преработувачот не сака да употребува 
назнаки за органски производи. Постојат 
ситуации кога помеѓу потрошувачите и 
производителите има доволно доверба, па 
верификација на статусот на производите 
преку сертификацијата не е потребна. 
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Ова е исто така точно во случај кога постои 
директен контакт помеѓу земјоделецот и 
потрошувачот, довербата се одржува без 
никакви механизми за верификација. Во 
наједноставна форма ова се препознава во 
директната продажба на производите, на 
пример на самата фарма. Покомплексни 
ситуации се претставени во концептите на 
достава на „кутии со производи“ и во 
„земјоделство поддржано од заедницата“ 
(Community Supported Agriculture - CSA). 
CSA се партнерства на заемна поврзаност и 
доверба помеѓу производителите и 
заедницата на поддржувачи /потрошувачи 
кои обезбедуваат директна врска помеѓу 
производството и потрошувачката на 
храна. Исто така постојат производители 
кои ја одбиваат сертификацијата поради 
принципи и лични убедувања или пак 
поради економски причини.  

 

ПРЕГЛЕД НА ГЛАВНИТЕ 
СЕРТИФИКАЦИСКИ СТАНДАРДИ 

Регулативи на ЕУ (ЕС) 834/07 

и (EC) 889/08 

Во 1991 Европскиот совет на земјоделски 
министри ја усвои Регулативата (EEC) 
2092/91 за органско производство и  
соодветното етикетирање на земјоделски 
производи и храна. Во тоа време, 
воведувањето на оваа Регулатива било дел 
од реформата на Заедничката земјоделска 
политика на ЕУ. Во почетокот Регулативата 
за органско производство единствено го 
регулирала растителното производство. 
Дополнителни одредби за производство на 
производи од животинско потекло биле 
воведени подоцна. Овие правила опфаќале 
храна за животни, превенција на болести, 
ветеринарни третмани, заштита на 
животните, општо за одгледување стока и 
употребата на шталско ѓубре. 

Како резултат на овој процес на 
дополнување и изменување на европското 
законодавство, во јуни 2007 година 
Европскиот совет на земјоделски министри 
даде согласност за новата Регулатива на 
Советот (ЕС) 834/2007 за органско 

производство и етикетирање на органски 
производи. 

Регулативата на ЕУ на Советот (ЕС) 
834/2007 ги обезбедува основните правила 
и стандарди, додека Регулативата на ЕУ 
(ЕС) 889/2008 оди во дополнителни детали. 
Втората  исто така е наречена "правила за 
имплементација". Вообичаено кога 
зборуваме заРег. (ЕС) 834/07, ние 
имплицитно мислиме и на Рег. (ЕС) 889/08. 
Сите одредби на старата регулатива, која 
беше воведена од 1991 година, престанаа 
да важат.  

Новите регулативи имаа појасна и 
пологична структура. Тие започнуваат со 
дефинирање на целите на органското 
земјоделство, ги содржат и дефинираат 
целите, принципите и општите правила за 
органско производство (кои старата 
регулатива не ги содржеше), со што се 
воспоставува јасна рамка за тоа што сѐ се 
смета за „органско“ и што мора да се смета 
за несогласно со регулативите. Значајни 
термини коишто се споменуваат се 
„биодиверзитет“, „плодност на почва“, 
„заштита на природните ресурси“ и „ 
благосостојба на животните“.  

Целта на оваа правна рамка е да се 
постави нова насока за продолжување со 
развој на органското производство. 
Одржливиот систем за одгледување и 
производството на висококвалитетни 
производи се главна цел. Уште поголем 
акцент е ставен на заштита на животната 
средина, биодиверзитетот и високите 
стандарди на заштита на животните. 
Дополнително, легислативата има цел да ја 
осигура довербата на потрошувачот и да ги 
заштити неговите интереси. Значајноста на 
оваа Регулатива се гледа од фактот дека 
креира заеднички минимум стандарди за 
целата Европска Унија. Во овој процес се 
зајакнува довербата на потрошувачите, 
коишто би купиле органските производи во 
сите земји членки со сигурност дека овие 
производи ги имаат исполнето истите 
минимални барања. Притоа на земјите 
членки и приватните организации им се 
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допушта да воспостават свои дополнителни 
и построги правила доколку сметаат дека 
истите се потребни. За прв пат 
производителите на пакувана органска 
храна мора да го користат органското лого 
на ЕУ (од 1 јули 2010 година). Употребата 
на логото за органска храна од други земји 
е доброволна опција. Кога логото на ЕУ се 
користи, местото на производство на 
земјоделските состојки треба да биде исто 
така назначено. 

 

НАЦИОНАЛНАТА ОРГАНСКА 
ПРОГРАМА (НОП) 

Во САД Националната органска програма 
(НОП) се федерална регулаторна рамка со 
која се регулира органското производство. 
НОП  исто така е и името на организацијата 
во рамките на Министерството за 
земјоделство (УСДА) одговорно за 
администрирање и спроведување на 
нормативната рамка. НОП била објавено во 
Федералниот регистар во 2000-та година. 
НОП ги покрива свежите и преработените 
земјоделски производи, вклучувајќи насади 
и добиток кои се сертифицирани според 
стандардите на УСДА. Исто така ги покрива 
и производите кои не се храна, а можат да 
бидат продавани како органски, 
вклучувајќи природни влакна (пр. органски 
памук), здравствени и козметички 
препарати (пр. органски шампон), исто 
така можат да бидат обележани како 
органски доколку се во согласност со 
барањата на НОП. Организациите за 
сертификација проверуваат и потврдуваат 
дека органските производители, 
дистрибутери, преработувачи и трговци 
работат во согласност со органските 
регулативи на УСДА. УСДА спроведува 
ревизии и гарантира дека повеќе од 90 
тела за сертификација коишто работат 
ширум светот вршат соодветна 
сертификација на органските производи. 
Дополнително, УСДА спроведува истраги и 
извршни активности за да се осигура дека 
сите производи кои се обележани како 
органски се во согласност со органските 
нормативи на УСДА. За да се продаваат, 
означат или презентираат како органски 
производи, производителите мора да ги 

исполни сите спецификации одредени во 
органските регулативи на УСДА.  

Националната листа на дозволени и 
забранети супстанци е листа која ги 
идентификува супстанците кои можат да се 
користат и оние кои не смеат да се 
користат во органско производство. УСДА 
има воведено рестрикција на употребата на 
терминот „органски“ за несертифицираните 
органски производители. Под НОП, 
фармерите и преработувачите на храна кои 
сакаат да го употребат терминот „органски“ 
во однос на нивните бизниси и производи, 
мора да бидат сертифицирани како 
органски. Производители со годишни 
продажби коишто не преминуваат над 5000 
долари претстауваат исклучок и не се 
обврзани на сертификација (сепак, мораат 
да ги почитуваат НОП стандардите, како и 
да  водат евиденција и по потреба да 
подлежат на контроли на производството, 
и не смеат да го користат терминот 
„органски сертифицирани“). Со логото за 
органски производи на УСДА можат да се 
обележуваат производите кои содржат 
минимум 95% органски состојки. 

Сертификацијата се спроведува од 
државни, непрофитни и приватни тела 
коишто се одобрени од УСДА.  

НОП дава висок приоритет на сопствената 
одговорност на органските фарми и на 
производните компании. Во планот за 
управување со органското производство 
(од НОП наречен „Органски системски 
план“) операторот ги опишува и дефинира 
процедурите за да го обезбеди органскиот 
интегритет. Како прв чекор кој 
сертификаторот го верификува е дали сите 
процедури се во согласност со НОП. 

Терминот „конверзија“ или „преод “ не 
постојат во НОП. Управување со фармата 
пред органската сертификација се третира 
како „ барања за почвата, опоравување на 
почвата“. Земјиштето кое се сертифицира 
според НОП мора да биде управувано 
според НОП стандардот, не смее да биде 
претходно третирана со забранети 
супстанци (синтетички ѓубрива и 
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пестициди, тиња од отпадни води) во 
временски период од 3 години пред првата 
берба на органски производи. Периодот на 
конверзија не е неопходно да биде 
надгледуван од сертификаторот.  

За разлика од Регулативите на Европска 
Унија според која групна сертификација не 
е дозволена, единствено во одредени 
региони/земји, групната сертификација на 
мали групи од НОП е дозволена. 

Барањата за етикетирање за комплексни 
производи со повеќе состојки се различни 
од оние на ЕУ регулативите и ЈАС. Постојат 
четири категории. Првата, „100% органски“ 
е за непреработени производи, каде сите 
состојки мора да се сертифицирани и било 
кои употребени помошни средства мора да 
се органски. Втората „95% органски“ е за 
свежи и преработени производи каде 
покрај сертифицираните состојки, вкупно 
5% (без вклучување на солта и водата) 
можат да бидат неоргански состојки, под 
услов да се наоѓаат на националната листа.  
Третата е „Произведено со органски 
состојки“ за производи со комплексен 
состав, каде најмалку 70% од состојките 
мора да се сертифицирани (без вклучување 
на солта и водата). Остатокот од состојките 
не мора да биде сертифициран но мора да 
биде произведен без употреба на методите 
кои не се дозволени.Последната категорија 
е „специфични органски состојки“ за 
производи со комплексен состав, каде 
помалку од 70% се сертифицирани. 
Производите кои не се сертифицирани не 
смеат да имаат УСДА лого и несмее да се 
спомнува зборот „органско“ освем во 
листата на состојки вклучително и процент 
во вкупната тежина. 

 

БИОДИНАМИЧНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Биодинамично земјоделство е метод на 
органско производство првично развиено 
од Рудолф Штајнер, и е базирано на 
холистичко разбирање на земјоделските 
процеси. Тој го вовел концептот на 
„фарматакако организам“ и идејата за 
систем на одгледување базиран на 

биолошки циклуси коишто би се одвивале 
во фармата преку интеракција на 
растенијата и добитокот. Иако приодот за 
интегрирано одгледување постоел и пред 
неговите идеи, неговата идеа за фармата 
како организам помогнала во креирање на 
еден нов систем на земјоделство. Неговиот 
приод содржел нови препораки за 
земјоделството кои содржеле космолошки 
основи, кои се дел од филозофијата 
којашто тој ја нарекол Антропозофија, или 
духовна наука. Оваа филозофија посочува 
дека луѓето, животните, растенијата, 
минералите и космичката периферија 
формираат цел систем, или организам. 
Организмот на фармата формира единство 
во однос на функционирањето на 
човечкиот и природниот систем. 
Биодинамиката има многу заедничко со 
другите органски приоди – ја нагласува 
употребата на шталско ѓубриво и компост и 
ја исклучува употребата на вештачки 
хемикалии на почвата и растенијата. 
Методи кои се специфични за 
биодинамичниот приод вклучуваат 
третмани на животните, насадите и 
почвата како единствен систем; 
акцентирање од неговиот почеток на 
локални производни и дистрибутивни 
системи; употребата на традиционални и 
развој на нови локални видови и 
подвидови; и употребата на астролошки 
календар за сеење и садење. Исто така е 
дадено на знаење дека секој пат кога се 
ора почвата или се отстранува одредена 
вегетација или култура, земјата се 
експлоатира на повеќе начини. Земјиштето 
се експлоатира преку распаѓање на 
органските материи и отстранување на 
минералите. За да се поправи тој проблем 
се користат општо признати органски 
практики и ѓубрива. Сепак, она што често 
се запоставува, но е многу значајно, е 
осиромашување на суптилните животни 
сили кои се потребни за да се одржи 
биолошкото функционирање. Овие сили 
треба да се обновуваат во почвата и во 
воздухот над површината на земјата. 
Според биодинамичниот пристап постојат 
повеќе начини за да се зајакнат овие 
животни сили. Во биодинамичното 
земјоделство, препаратите понекогаш 
изготвени по контроверзни методи се 
направени од билки, минерални супстанци 
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и шталско ѓубриво и се применуваат на 
растенијата и почвата во многу мали дози, 
мерени во милионити делови. Навремени 
примени ги ревитализираат ослабените 
животни сили и го стимулираат растот на 
коренот, размножувањето на 
микроорганизми во почвата и создавање на 
хумус. Денес биодинамиката се практикува 
во повеќе од 50 земји ширум светот и во 
различни услови, кои варираат од 
земјоделство на умерено обработка како 
што е лозарството во Франција и 
производство на памук во Египет, до 
одгледување на свилена буба во Кина. 
Германија зазема половина од светското 
биодинамично земјоделство.  

Биодинамична сертификација 

Терминот биодинамичко е заштитен знак 
во сопственост на Деметер асоцијацијата 
на биодинамични производители со цел да 
се одржуваат производствените стандарди 
коишто се користат и во одгледувањето и 
во преработката на храна. Трговската 
марка е наменета да ги заштити и 
потрошувачите  и производителите на 
биодинамични производи. За да се здобие 
со сертификат за биодинамичко 
производство, фармата мора да ги исполни 
следните стандарди: упатства за 
производителите, упатства за управување 
со стакленици, упатства за одгледување 
добиток и процедури за управување во 
после бербениот период и преработка. 
Постојат сертификациски тела  за 
биодинамички производи од кои голем дел 
се членови на интернационалната 
групација за биодинамични стандарди 
Деметер Интерционал. Деметер 
Интернационал е најголемата организација 
за сертификација на биодинамично 
земјоделство, и е една од трите 
доминантни сертификатори. Нејзиното име 
се поврзува со Деметра, грчката божица на 
житото и плодноста. Биодинамична 
сертификација на Деметер се користи за 
верификација дека биодинамичните 
производи ги исполнуваат 
интернационалните стандарди на 
производство и преработка. Програмата за 
сертификација на Деметер била 
воспоставена во 1928 година, и како таква 
била првата ознака за органски 
произведена храна. Тоа е најстарата 

традиционална органска сертификација во 
Европа и се смета за највисок степен на 
органско земјоделство во светот. Тешко е 
да се добие оваа сертификацијата и истата 
мора да биде обновена на годишно ниво. 
Деметер Интернационал е организација 
составена од повеќе земји членки; секоја 
земја има своја Деметер организација која 
е обврзана да ги исполни 
интернационалните производни стандарди. 
Биодинамичната сертификација на Деметер 
обврзува на заштита на биодиверзитет и 
екосистемот, заштита на почвата, 
интеграција на добитокот, забрана на 
генетски модифицирани организми и 
перципирање на фармата како жив 
„холистички организам“. Сертификацијата 
ги верификува исполнувањата на 
стандардите од страна на производителите, 
коишто  за замена гарантираат 
висококвалитетна храна за потрошувачите.  

Основен преглед на биодинамичниот 
метод на земјоделство 

Исто како и другите форми на органското 
земјоделство, биодинамичното 
земјоделството користи практики на 
управување кои се наменети за 
обновување, одржување и подобрување на 
еколошката хармонија. Централни 
карактеристики на биодинамичниот метод 
се диверзификација на културите, 
избегнување на хемиски третмани на 
почвата и препарати кои не потекнуваат од 
фармата, децентрализирано производство 
и дистрибуција, како и разгледување на 
небесните и земните влијанија врз 
биолошките организми.Деметер 
Асоцијацијата препорачува  минимум десет 
проценти од вкупната површина на 
фарматада не се употребува за да се 
зачува биодиверзитетот. Тоа може да 
вклучува шуми, мочуриштата, крајбрежни 
коридори и намерно поставенипојаси на 
вегетација - инсектариуми. Разновидност 
во ротацијата на културите и 
повеќегодишно планирање на културите е 
задолжително: едногодишни култури не 
смеат да бидат засадени на истата 
површина повеќе од две години по ред. 
Постојаното обработување на земјата во 
текот на целата година е забрането, 
бидејќи земјиштето треба да одржи 
адекватна зелена покривка. 
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Деметер Асоцијацијата, исто така, 
препорачува дека индивидуалниот дизајн 
на фармата од страна на земјоделецот, во 
согласност со локациските услови, е еден 
од основните принципи на биодинамичното  
земјоделството. Овој принцип нагласува 
дека луѓето имаат одговорност за развој на 
нивната еколошко и социјално 
опкружување кое ги надминува 
економските цели и принципи на описната 
екологија. Посевите, добитокот, 
земјоделецот и целата социо-економска 
животната срединаимаат интеракција, која 
биодинамичното земјоделство се обидува 
активно да ја обликува преку различни 
практики на управување. Примарната цел 
секогаш е да се создаваат здрави услови за 
живот: плодност на почвата, здравјето на 
растенијата и животните и квалитетот на 
производот. Фармерот настојува да ги 
подобри и поддржи силите на природата 
кои водат кон здрави насади и отфрла 
практики за управување коишто ѝ 
наштетуваат на животната средина, 
почвата, растенијата, здравјето на 
животните или луѓето. Фармата е 
осмислена како еден организам, 
самостоенентитет со сопствена 
индивидуалност, холистички зачнат и 
самоодржлив. Контролата на болести и на 
инсекти се разгледува преку разновидноста 
на ботанички видови, живеалиштата на 
предаторите, балансирана исхрана на 
насадите и внимание на пенетрацијата на 
светлина и струењето на воздухот. За да се 
контролираат  плевелите,како превенција 
се користи изборот на времетоза садење, 
мулчирање со слама и лисје, препознавање 
на инвазивните видови плевел и 
избегнување на нивното ширење.  
Биодинамичното земјоделството се 
разликува од многуте форми на органското 
земјоделство по својата духовна, мистична 
и астролошка ориентација. Споделува 
духовен фокус, како и својот став кон 
подобрување на човештвото. Важни 
карактеристики се употреба на шталско 
ѓубриво за да се одржи растот на 
растенијата, рециклирање на хранливи 
материи, одржување и подобрување на 

квалитетот на почвата, како и здравјето и 
благосостојбата на насадите и животните. 
Покривните посеви, зелени ѓубрива и 
ротацијата на насадите се користат 
максимално на фармите за да се поттикне 
разновидноста на растителниот и 
животинскиот свет, како и за да се 
подобрат биолошките циклуси и 
биолошката активност на почвата. 

Биодинамичните фарми често имаат 
културолошка компонента преку промоција 
на купување локални производи и 
градењето на свеста на заедницата преку 
учество во активности на фармите. 
Биодинамичното земјоделство се фокусира 
на отворено опрашување на семиња (со тоа 
што земјоделците генерално би 
одгледувале сопствените семиња) и 
развојот на локално адаптирани сорти. На 
тој начин залихата на семиња не е 
контролирана од страна на големите, 
мултинационални компании за семиња. 

Биодинамичниот календар на садење е дел 
од целиот биодинамички процес, и смета 
дека постојат лунарни и астролошки 
влијанија на почвата и развојот на 
растенијата, на пример, изборот за садење, 
одгледување и берба на различни насади 
се базира на фазата на месечината и 
зодијачкaта констелација низ која 
поминува месечината, и исто така зависи 
дали главната компонента се однесува на 
коренот, листовите, цветовите или на  
плодот на растението. Овој аспект од 
биодинамиката се смета дека има 
„астролошка“ природа. 

Студии на ефикасност 

Студиите ги споредуваат методите на 
биодинамичкото земјоделство со 
останатите органски методи и 
концвенционалните методи. Голем дел од 
студиите дошле до заклучок дека  
биодинамичните фарми имаат значително 
подобар квалитет на почвата одошто 
почвата на конвенционалните фарми, но 
споредбено со квалитетот на почвата на 
органските фарми, одлучувачки фактор 
најверојатно е начинот на користење на 
компост и ѓубриво. Во суштина, широко 
прифатени докази за разликата во 
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значителни резултати помеѓу 
сертифицирани биодинамички земјоделски 
техники и слични органски земјоделски 
практики не се идентификувани. 
Критичарите го карактеризираат 
биодинамичното земјоделството како 
псевдонаука по основ на недостатокот на 
цврсти докази за нејзината ефикасност и 
скептицизмот за аспекти критикувани како 
магично размислување. 

 

СЕРТИФИКАЦИЈА НА ПРЕПАРАТИ 

Постојано растечкиот бројпрепарати за 
употреба во органското земјоделство и 
преработка станува комерцијално достапен 
да се купи.Препарати / инпути или 
помошни средства во одгледувањето и 
преработката генерално претставуваат 
органски и минерални ѓубрива, 
микронутриенти, стимулатори на раст, 
инсектициди, фунгициди, бактерициди и 
хербициди на база на екстракти од 
растенија, минерални супстанци, 
микроорганизми и други материјали, како и 
додатоци за исхрана на животните и 
додатоци во преработката на храната.  

Повеќето од владините регулативи (во ЕУ и 
во САД) во однос на употребата на 
инпутите и додатоците за преработка во 
органското производство дозволуваат или 
забрануваатупотреба преку листи на 
дозволени и забранети супстанции. Ова е 
листа на генерички материјали и не го 
содржи трговскиот назив на препаратите. 
Во повеќето случаи одредбите од 
стандардот или прописот дефинираат дека 
препаратот може да се користи само по 
одобрение од сертификационото тело. 
Овие ограничувања треба да бидат 
содржани на етикетата, испечатени со 
доволно големи букви и да се наогаат 
веднаш до информациите за 
„сертифицираниот “статус напрепаратот 
и/или промотивните материјали.Понекогаш 
се случуванекои препарати да се дозволени 
од страна на еден стандард /регулатива но 
забранети од страна на други стандарди 
(пр. етилен за индукција на цветот на 
ананас е дозволено само според НОП). 
Затоа телата за сертификација се 

одговорни за оценување на материјалите 
коишто се користат од страна на 
производителите и преработувачите и  за 
нивната усогласеност со барањата на 
листата на дозволени и недозволени 
супстанции. Листи со трговските називи 
постои, но обично се развиени од страна на 
сертификациони тела или други 
чинителиво органското производство, при 
што се оценува усогласеноста на веќе 
формулираниот производ во однос на 
барањата на листата нагенерички 
материјали, но истите не носат никаква 
регулаторна тежина. 

Сертификацијата на инпутите се врши од 
тела за сертификација врз основа на 
интерпретација на соодветните наводи на 
владини регулативи, (на пример 
Регулативите EC 834/89 и  889/08, USDA-
NOP), коишто се однесуваат на инпутите 
кои се сметаа за дозволени за употреба во 
производство на органска храна.  

Треба да се спомене дека ниту еден од 
стандардите не бара сертификација на 
инпути како обврска за производителите. 
Тоа е доброволна одлука која може да ја 
зголеми довербата на корисниците и 
потрошувачите. Сертификаторите имаат 
развиено систем за сертификација на 
инпути, со цел да се олесни процедурата за 
сертификација на операторите коишто 
треба да ги користат.За произведувачот тоа 
значи дека листата на сите инпути кои се 
користат или се наменети за да се користат 
како дел од Планоторганско за 
управување,којштомора да се поднесе,при 
штосертификациското тело утврдува дали 
супстанциите во состав на препаратот се 
дозволени за употреба во органското 
производство. Поради фактот дека не сите 
производители на инпути тврдат дека 
нивните производи се дозволени за 
употреба, понекогаш е тешко за корисникот 
да направи разлика помеѓу дозволен и 
недозволен производ. Употребата на 
недозволените инпути претставува огромен 
ризик за органскитепроизводителибидејќи 
тие би можеле да бидат предмет на 
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десертификација од страна 
сертификационото тело. 

Понекогаш само со читање на етикетата на 
земјоделскиот инпут или додатокот за 
преработка неможе за да се заклучи дали 
производот е во согласност со соодветниот 
стандард. Етикетите најчесто не ги 
обезбедуваат сите информации за процесот 
на производство на инпутите. Неактивните 
или инертните состојки во формулацијата 
на инпутите не се содржат на етикетите. 
Некои производители на инпути може да ја 
прикажатсамо активна материја што е во 
согласност со стандардите, но да не ги 
прикажуваатинформациите за неактивните 
или инертните состојки кои се содржани во 
производот. Затоа е препорачливо 
производителите да имаат запис кога го 
контактирале производителот на инпутот, 
со цел да се добијат одговори за 
соодветноста на инпутот.  

Со стекнување на сертификат 
производителите на инпутиможат да ги 
избегнат бројните објаснувања за 
содржината и методите на производство на 
нивните производи кои доаѓаат  од 
различни сертификациски тела и/или 
надлежни државни органи. 

Процесот насертификација на препарати е 
всушност проценка дали хемискиот, 
физичкиот или биолошкиот состав на 
одреден препарат ги исполнува барањата 
на односните стандарди за органско 
производство, според кои е сертифициран 
органскиот производител. Затоа 
сертификатот треба исклучиво да ја наведе 
усогласеноста на одреден препарат со 
барањата на одредени стандарди кои се 
спомнати во сертификатот. 
Сертификацијата на препарати не бара 
неопходна физичка годишна инспекција, 
како што е случајот сопроизводните 
површини или преработувачката на 
производи.Единствено кај шталско ѓубриво 
или инпути коишто содржат шталско 
ѓубриво, вообичаено треба да бидат 
физички контролирани на годишно ниво. 
Лабораториски анализи при 

сертификацијата вообичаено се бараат во 
случаи кога постои ризик од контаминација 
со пестициди, антибиотици, 
антипаразитици итн. 

Големите индустриски постројки 
вообичаено се посетувани од 
сертификаторите во првата година при што 
мора да биде даден и примерок на анализа. 
Потоа се прават годишни лабораториски 
анализи, и во случај на сомневање или 
нерегуларности, може да се спроведе 
ненајавена инспекција.  

Сертификациската процедура во голема 
мера зависи од политиката и 
методолошкиот приод на телото за 
сертификација.  

За време на сертификацијата на 
препаратитесе применуваат стандардните 
активности на процесот на сертификација, 
со цел да се осигура дека производството 
на препаратите се спроведува на начин 
којшто не ја загрозува животната средина. 
Затоа, производителите на препарати мора 
да имаат воспоставено систем за 
минимизирање на загадувањето на водата, 
почвата и воздухот.  

Ова се однесува особено на:  
• рударските компании (пример, 

производство на камен фосфат)  
• агро-хемиски индустрии (третирање на 

отпадни води и филтри за воздух 
доколку е возможно да се примени)  

• фарми за одгледување добиток 
• комерцијални фабрики за компост. 

При сертификација на  фармите од коишто 
доаѓа шталското ѓубреза производство на 
инпути, се проверуваат и принципите на 
благосостојба на животните коиштомора да 
се почитуваат. Ѓубривотокоешто доаѓа од 
фарми каде се користат хормони за раст, 
или антибиотици или кокцидиостатици и 
ѓубривото од генетски модифицирани 
организми неможе да се сертифицира. Ако 
животното е хрането со храна која содржи 
ГМО, ѓубрето мора да се компостира 
најмалку 3 месеци за да дојде до 
комплетно распаѓање на состојките.  
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За време на сертификацијата се извршува 
проверка на содржината за потенцијално 
штетни материи. Предмет на оваа проценка 
не се само активните супстанции туку и 
инертните состојки коиштоне треба да 
претставуваат ризик за животната средина 
или за здравјето на луѓето. 

Максималните нивоа на резидуи (МНР) 
воспоставени во Анекс II во ЕУ 
регулативата за комерцијален компост 
направен од домашни отпадоци се 
применува на кој било друг вид на органско 
ѓубриво и исто така за инпути коишот 
треба се сертифицирани според НОП и ЈАС.  

МНР за секој еден пестицид е 0,1 ppm, а 
збирот на сите резидуи од пестициди треба 
да не преминат 0,5 ppm. Во случај 
производителите на инпути да користат 
потенцијално контаминирани суровини, тие 
мора да бидат тестирани за присуство 
пестициди. МНР за секој еден антибиотик е 
1 ppm, а збирот на резидуи од сите 
пестициди не смее да премине 3 ppm. МНР 
од 90 ppm кадмиум според Анекс II од 
Регулативата на ЕУ се однесува и за инпути 
коишто ќе бидат сертифицирани според 
НОП. 

Етикетите и информативниот материјал за 
препаратите мора да вклучуваат 
предупредувања за потенцијални ризици 
по здравјето на корисникот и треба да 
укажуваат на заштитни мерки како да се 
избегне или минимизира таквиот ризик. 
Исто така информации за какви било 
ограничувања во врска со употребата на 
инпутот мора да бидат содржани на 
етикетата и мора да бидат вклучени во 
промотивниот материјал.Притоа 
сертификација не претставува никаква 
гаранција за ефективноста на препаратите 
во поглед на наведената намена. Значи 
производителите на органски производи 
треба да бидат свесни дека тие треба да го 
направат вистинскиот избор на препарати 
за нивните потреби и специфичната 
намена.  

 

СЕРТИФИКАЦИЈА НА ХОТЕЛИ, 
РЕСТОРАНИ И КЕЈТЕРИНГ (ХоРеКа) 

Неколку аспекти на легислативата на ЕУ се 
менуваат со новата регулатива 834/2008. 
Во споредба со поранешната Регулатива за 
органско земјоделство на 
ЕУ,кејтеринготбил изземен од рамките на 
оваа регулатива. Сепак, земјите членки на 
ЕУ имаат дозвола да донесат национални 
правила за неговото вклучување. 
Дискусијата дали и хотелите, ресторани и 
угостителски објекти треба да бидат 
вклучени во процедурите за контрола, 
стануваше сè позначајно.Моментално 
неколку од земјите членки на ЕУ имаат 
развиено свои прописи за сертификација, 
додека развојот на националните прописи е 
во тек во повеќето земји членки на ЕУ. Во 
земјите каде штосéуште нема национални 
прописи,услужните активности може да се 
сертифицираатспоред приватни стандарди 
од страна на овластени сертификациски 
тела. 

Според сегашните прописи на 
американската Национална органска 
програма (НОП), малопродажни операции, 
коишто вклучуваат ресторани, обично се 
сметаат за исклучок и не мора да бидат 
сертифицирани. Според НОП-политиката, 
претпријатија, коиштово рамките на 
просториите за послужување приготвуваат 
или подготвуваат сертифицирани суровини 
и храна готова за консумирање, се 
ослободени од сертификација. Сепак 
ресторанот или угостителската компанија 
можат доброволно да одлучат да бидат 
сертифицирани. 

Некои од поголемите сертификациски тела 
имаат развиено сопствени стандарди за 
сертификација на ХоРеКа операторите со 
храна. Компанија може да одлучи за 
природата и содржинатаменито коешто ќе 
го понуди. Во зависност од степенот на 
вклученост на состојки и јадења, 
вообичаено приватните стандарди 
дозволуваат различни нивоа на 
сертификација. Ресторан може да избере 
дали само дел од менито или сите состојки 
ќе бидаторгански. Едно органско мени, 
неколку органски јадења или компоненти 
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на оброкот или замена на поединечните 
состојки е обично изборот што се нудиод 
страна на приватните стандарди. Во 
зависност од применетите органските 
прописи или стандарди, сертификациското 
тело потоа проверува дали набавкатана 
состојките е направено на соодветен 
начин. Тогаш операторот добива дозвола 
за да ги обележи органските состојки или 
оброци или да ги рекламира  како органски 
сертифицирани. Општото правило што 
важи за сите стандарди вклучува темелни 
проверки на прилагоденост, при што 
операторот е одговорен за проверка и 
одржување на органскиот интегритет на 
секој производ којшто се користи во 
просторијата. Пред првата посета за 
сертификација мора да биде подготвен 
опис на производната единица. Вообичаено 
се потребни следните записи: 
• просторен плани груб нацрт на 

објектитесо опис на оние објекти коишто 
се користат за складирање, подготовка и 
испорака на храна. 

• оганограмили листа на сите одговорни 
членови на персоналот и нивните 
функции и одговорности. 

• валидни сертификати за сите 
добавувачи на органски суровини. 

Проверката на записите при влез на 
суровинитее добра професионална пракса 
во угостителството и услугата со храна. 
Употребата на органски производи 
наметнува неколку барања на операторите: 
добавувачот треба да има валиден 
сертификат и сите органски 
производитреба да се означени јасно на 
испратница и на фактурата. Испорачаните 
суровини исто така, мора да бидат јасно 
означени со името и адресата на 
снабдувачот, името на производот, 
односното лого и со кодот на 
сертификациското тело коешто е одговорно 
за добавувачот.Испратниците и записите од 
приемот исто така се проверуваат за време 
на инспекциите. Прегледот на влезните 
суровини и намирнициовозможува 
транспарентност,увид и контрола на сите 
употребени органски производи. Рецептите 
исто така се користат за да се изврши увид 

во користењето на органските состојки, 
затоа податоците за прием на состојки и 
продадената храна мора да бидат 
достапни. Некои оператори ги користат 
електронските системи за контрола на 
инвентарот од коиштоможе да се добијат 
баранитеподатоци. Во тој контекст 
операторите можат да ги користат и 
записите кои се генерираат од 
готовинскиотплатен промет. 

Рестораните имаат обврска да 
спречатможно загадување на органските 
производи со недозволени супстанции. Во 
зависност од нивото на сертификација 
мешањето на органски и конвенционални 
производи треба да се избегне во процесот 
на складирање, преработката или 
припослужувањето. Сите вработени кои 
работат со производите мора да бидат 
запознаени со процесите со цел да не 
настанеконфузија. Ова се однесува 
напросториите за складирање, како и 
деловитевокујната.Одвојувањето може да 
се постигне преку јасно обележување на 
полиците или на делови од полиците во 
магацинот. Исто така би можело да се 
користат различни бои и посебни етикети 
за садовите за складирање. Промотивниот 
материјал идругите начини на 
рекламирање со коиштообјектот јавно ја 
назначуваорганската сертификацијаили 
понудата на органски производи (на 
пр.мени, флаер, интернет страна), исто 
така се проверува.  

 

ГРУПНА СЕРТИФИКАЦИЈА НА 
ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Цената на сертификација понекогаш е 
сериозна пречка за производителите, 
особено на малите земјоделци, и за нив е 
сериозно отежнување вопристапот до 
пазарите. Како алтернатива бил развиен 
системот за групна сертификација со 
внатрешна контрола пред речиси 20 
години. Намалувањето на цената на 
сертификација, всушност, доаѓа од 
помалиот број посети кои ќе бидат 
направени за време на сертификација на 
одреден број на производители. Постојат 
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наводи дека доколку се примени техника 
на земање мостри од репрезентативен 
примерок, наместо да се посети секој член 
во групата, намалувањето на трошоците по 
производител за група од околу 100 
производители, ќе биде во рамките на 70% 
до 80% од трошоците за поединечна 
сертификација. 

Регулативата на ЕУ (ЕС) 834/07 предвидува 
дека секоја една операција, независно од 
нејзината големина, мора да се испита 
поединечно од страна на независно 
сертификациско тело. Сепак, на 6 ноември 
2003 година, Европската комисија објави 
"Документ со упатства за евалуација на 
еквивалентност на шемите за групна 
сертификацијана органски производители, 
применливи во земјите во развој од 
листата на ОЕЦД" (AGRI/03-64290-00-00-
EN). Македонија е наведена во листата на 
ОЕЦД, но Бугарија не е. Како што името 
вели, ова е Упатство, а не правно 
обврзувачка регулатива. 

Во ноември 2008 година, американската 
Национален одбор за органски стандарди 
(НОСБ) објави конечна препорака за 
"Сертифицирање на операции со повеќе 
производители". Додека не се донесе 
конечна одлука од страна на НОП по ова 
прашање, оваа препорака се смета како 
обврзувачка нормативна референца за 
групната сертификација на одгледувачи 
според НОП. 

Во упатствата на ЕУ е дефиниран 
дополнителен критериум којшто има за цел 
да го дефинира терминот мали 
производители  и да ги разграничи малите 
и големи фарми. Групна сертификација е 
можна за мали производители на кои 
цената на поединечната сертификација би 
надминала 2% од годишниот промет, кој 
тие би го добилеод сертифицирани 
култура. НОСБ препораката не предложува 
таква граница. ИФОАМ и други 
приврзаници на органскотодвижење 
заразвој со години лобираат за да се 
овозможи групната сертификација како 
опција за сите земји, не само на земјите во 
развој. 

Дополнително, минималнитебарања за 
групна сертификација намалите 
производители се поставени во ИФОАМ-
прирачникот за организации на 
производители. Со целгрупната 
сертификација да биде возможна, групата 
треба да има дефинирана структура, систем 
на производство и систем за внатрешна 
инспекција. Штом внатрешниот систем е 
функционален, сертификациското тело 
може да направи надворешна ревизија на  
групата. Покрај растителното производство 
истото може да се примени иво 
сточарското производство, вклучувајќи го и 
пчеларството. 

 

Внатрешна контрола 

Групата мора да има доволен 
бројвнатрешни контролори со 
адекватнаобука и соодветно знаење. Секој 
внатрешен контролор треба да помине 
барем една обукаво текот на годината од 
компетентна личност. Од внатрешните 
контролори се очекува да извршат 
регуларни контроли на активностите на 
производителите и да идентификуваат 
неправилности. Како минимум, 
внатрешните контроли мора да се вршат 
еднаш годишно. Аудитотпри групната 
сертификација во основа се базира на 
ревидирање на системот за внатрешна 
контрола. Доколку се забележат 
неправилности на системот за внатрешна 
контрола, тоа значи дека нерегуларностите 
и/или прекршоците кои се појавиле не биле 
забележани. Доколку надворешна ревизија 
ги верификува наодите од системот за 
внатрешната контрола, се докажува 
доверливоста на внатрешниот системи 
усогласеноста на целата група. Во 
спротивен случај, доколку за време на 
надворешната контрола се докаже дека 
некоја недоследност кајпроизводителитене 
бил детектирана од внатрешниот систем за 
контрола, тоа би имало последици на 
сертификацијата на сите членови на 
групата (поделена одговорност на 
производителите). 
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Внатрешните контролори мора да ги 
извршуваат истите процедури како и 
надворешните инспектори, вклучувајќи и 
двојна проверка на информациите 
обезбедени од производителите. 
Внатрешните контроли мора да ја 
покриваат целата производна активност, 
вклучувајќи и парцели на други локации во 
сопственост на производителите, и 
најмалку еден примерок од културите за 
кои не се бара сертификација. За време на 
најавените инспекции фармерот или 
одговорно лице мора да биде присутно. 
Извештаите од внатрешните контроли мора 
да биде напишани така што ќе ги содржат 
сите релевантни информации кои се 
однесуваат на земјиштето, да има наводи 
за несообразености и корективни мерки 
кои треба да се преземат. Извештајот мора 
да има датум и да биде потпишан од страна 
на производителот и од внатрешниот 
контролор.  

При сертификацијата потребен е општ 
преглед на земјоделскиот систем и 
производните практики на земјоделците 
кои се вклучени во него. Мора да постои 
опис на сите чекори кои се одвиваат од 
жетвата до конечна продажба на 
производот на друг ентитет, вклучително и 
наводи за тоа под чија надлежност е 
производот во секој од чекорите. 

Целосна, ажурирана и транспарентна листа 
на вклучените производители мора да 
постои. Како минимум, листата мора да ги 
вклучува следните информации за сите 
членови: целосното име, адреса, површина 
на фармата и површината по култури кои 
треба да се сертифицираат, 
потенцијалниот принос, очекуван принос и 
количини за последната берба, датумот на 
првата и последната внатрешна и 
надворешна контрола, датумите на 
последните третмани со хемиски инпути, 
статусот на сертификација. Освен тоа, се 
препорачува листата на производители да 
се води како реална база на податоци, 
вклучително и комплетни информации за: 
приноси и доставени количини во текот на 
годините, датумите на сите спроведени 

внатрешни и надворешни контроли, 
неусогласености, корективни активности и 
нивното исполнување. Доколку има 
промени на фармата (нови парцели, нови 
насади, промена на сопственост итн.) 
формуларот за регистрација на фармата и 
скицата на фармата мора да бидат 
ажурирани.  

Основната проценка на ризик,кој може да 
го загрози интегритетот на органските 
производи на сите нивоа во производниот 
процес, транспортот и складирањето, 
преработката и извозот, мора да биде 
направен и да се земе предвид во сите 
процедури завнатрешна контрола.  

Регионална мапа (мапа на село или регион) 
на која се обележани локациите на сите 
производители, продажните места, 
складиштата и објектите за преработка или 
пакување мора да биде обезбедена. 

Треба да постои идентификација на 
производите на сите чекори според 
статусот (органски, во преод) за време на 
сите етапи низ кои поминува производот. 
Групата е одговорна за обезбедување и 
надзорна правилното одделување на 
производите, водење на документацијата и 
следливоставо сите овие точки. Треба да се 
води евиденција за сите купени, 
складирани, преработени и продадени 
количини. 

Строг систем на сепарација според статусот 
(органски, во конверзија, конвенционални) 
треба да биде постои во секое време. Во 
многу случаи, критичните точки во групите 
на производители не се поврзани со 
управувањето со производството, туку со 
управувањето по бербата. Ризик од 
мешање на сертифицираните и 
несертифицираните производи постои на 
фармите за време на транспортот, 
складирањето, пакувањето, преработката 
итн. Производителите најчесто и не се 
свесни за овој проблем (производители кои 
тргуваат и со конвенционални производи), 
особено во случаи кога не постои 
значителна разлика помеѓу управување со 
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културите на сертифицираните и 
несертифицираните фарми. 

Мора да постои и каталог на санкции за 
различни прекршоци на правилата. Групата 
треба да ги дефинира санкциите, а 
сертификаторот мора да провери дали 
прекршоците се правилно дефинирани. 

Организациска структура 

Организациона шема на групата 
производители треба да биде достапна. 
Групата треба да има јасно дефинирана 
структура, но не и нужно да биде формално 
регистрирана. Пред сертификацијата 
групата треба да има одржано неколку 
средби секоја година, каде се дискутираат 
прашања за органското производство и 
маркетингот. 

Договорили друга форма на потврда за 
посветеност мора да биде потпишана 
помеѓу секој член и групата како 
организацијата на јазик разбирлив за 
производителот. Договорот мора да содржи 
членови кои се обврзуваат на исполнување 
на внатрешниот органски стандард. 
Последиците од прекршување на договорот 
мора да бидат јасни (казнена политика). 
Исто така мора да содржи клаузула со 
согласност за вршењеконтрола од страна 
на внатрешни и надворешни контролори 
како на фармите така и на записите на 
производителот. Договорот исто така треба 
да биде достапен на јазикот на 
комуникација со сертификаторот.  

Неопходно е да постои внатрешна 
структура со цел да се надгледува работата 
на внатрешните контролори, да се одржува 
ажурирана листата на членови, и да се 
разработи план за органско управување. 
Ова може да се делегира на назначен 
координатор на група кој ќе биде 
одговорен за координацијата на системот 
за внатрешна контрола, организација на 
внатрешните контроли, координација 
помеѓу персоналот на терен и персоналот 
кој одобрува, координација на 
надворешната инспекција и да делува како 
лице за контакт на сертификаторот.  

Персоналот во организацијата не смее да 
има  каков било конфликт на интереси кој 
би можел да ја загрози работата. 
Доколкувнатрешниот контролор  е член на 
групата, не е дозволено да гоконтролира 
своето производство или на неговите 
блиски соседи, пријатели или семејство. 
Сите можни конфликти на интереси треба 
да бидат наведени во напишана изјава и 
мора да постои механизам за осигурување 
дека производителите, кадешто би можело 
да се појави конфликт на интереси, ќе 
бидат проверени од друг контролор.  

Групата мора да има квалификувано лице 
(менаџер за органско одобрување) или 
одбор за сертификација, кој е задолжен да 
донесе одлука за одобрување на 
извештаите од внатрешните контроли. 
Персоналот за одобрување мора да биде 
квалификуван и неутрален и да донесува 
објективни одлуки. Мора да постои 
биографија, потпишана декларација за 
конфликт на интереси, краток опис со 
листа на персоналот и внатрешните 
контролори со опис на одговорностите 
коишто ќе бидат достапни за целата група. 

Мора да постои краток опис на 
организацијата и нејзината структура, 
краток опис на одговорностите и 
обврските, краток опис на чекорите низ кои 
производот поминува од фарма до 
конечната продажба, вклучително и  
мерките преземени при секој чекор, со цел 
да се обезбеди следливост и избегнување 
на мешање на неоргански производи, како 
и лицата кои се одговорни во секој чекор. 

Обуката на членовите е многу важна при 
групната сертификација и претставува 
обврска на групата како организација. 
Главната цел на обуката е да се 
информираати обучат  членовите за 
релевантните аспекти и техники за 
органското производство, како и да им се 
предочат импликациите од учеството во 
групата. Секој член треба да прими 
најмалку една советодавна посета од 
компетентните лица или да учествувал на 
организирана обука. 
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Надворешна инспекција и 
сертификација 

Сертификаторот има договор со групата, не 
со индивидуалнитепроизводители. Договор 
мора да биде потпишан помеѓу групата 
како организација и индивидуалниот член. 
Овој договор мора да ги покрива, како 
минимум, основните правила кои се 
применуваат за органско производство, и 
согласност од страна на производителот за 
вршење на внатрешни и надворешни 
инспекции.  

Групна сертификација значи дека групата 
се третира како еден ентитет, и сите 
членови ги исполнуваат минималните 
барања и се доволни да гарантираат дека 
сите активности се во согласност со 
соодветните регулативи/стандарди. 
Групата мора да биде свесна дека може да 
настанат ситуации кадешто прекршоците 
од еден или повеќе производители ќе 
резултираат со десертификација  или со 
санкции кои влијаат на целата група. Ова е 
особено случај кога производи од различни 
производители се мешаат, и потоа е 
невозможно да се одделат производите кои 
доаѓаат од производителите 
коиштоотстапуваат од барањата на  
стандардите. 

Надворешна инспекција и сертификација се 
спроведува еднаш годишно. Обемот на 
надворешна контрола се утврдува од 
страна на сертификаторот, врз основа на 
проценка на ризикот. Во високо ризични 
ситуации, сертификаторот може да се 
одлучи за повеќе инспекции годишно или 
инспекција на повеќе членови во групата. 
Надворешната инспекција ќе ја оцени 
ефикасноста на системот на внатрешна 
контрола. Во суштина, за време на 
инспекцијата на надворешниот инспектор 
се споредуваат неговите наоди со 
документираните наоди на внатрешната 
контролаи се оценува системот на 
внатрешна контрола. За да се добие 
вистински увид во работата на 
внатрешните контролори, не е доволно да 
се оценат нивните извештаи. Затоа, 
сертификаторите обично вршат и 
сведочења на работата 

навнатрешнитеконтролорипри вршењето 
на внатрешни контроли. 

 

СЕРТИФИКАЦИЈА НА ТЕКСТИЛ 

Органскиот текстил е направен од 
материјали одгледувани во согласност со 
органските земјоделски стандарди, односно 
кои се одгледуваат во контролирани услови 
без употреба на пестициди, хербициди или 
други хемикалии. Притоа може да се 
користат само природни ѓубрива,а почвата 
и водата се предмет на мониторинг. Ако 
природното влакно е 
органски сертифицирано значи дека 
условите во кои е одгледано биле 
контролирани и сертифицирани од страна 
на сертификатор овластен од неколкуте 
трговски здруженија за органски текстил. 
Органскиот текстил може да биде составен 
од памук, јута, свила, рамија или волна. 
Сепак, најголем дел од органскиот текстил 
кошто се произведува е направен од 
памук.Потребата за органски текстил се 
појавува од фактот дека органската облека 
може да помогне да се намали изложеноста 
на алергени и други надразнувачки 
материи кои се применуваат во текстилната 
индустрија. 

Преработката на органски текстил вклучува 
процеси со кои не се прават компромиси по 
здравјето на работниците и помага во 
намалување на употребата на вода и 
електричнаенергија и токсични 
истекувања. Таа е предмет на строги 
тестирања и обезбедува отсуство на 
загадувачи како што се никел, олово, 
формалдехиди, амини, пестициди и тешки 
метали. Особено луѓето со алергиски 
проблеми и сензитивност на 
хемикалииимаат корист од органската 
облека, бидејќи конвенционалниот памук 
може да содржи иритирачки резидуи. Од 
еколошка гледна точка, познато е дека 
високи нивоа на агрохемикалии се користат 
во производството на неоргански, 
конвенционален памук. Производството на 
памук користи повеќе хемикалии на 
единица површина отколку која било друга 
култура и учествува со 25% од вкупната 
употреба на пестициди во светот. 
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Хемикалиите кои се користат во 
обработката на памук, исто така го 
загадуваат воздухот и површинските води. 
Социјалните и економскитепридобивки на 
органското производство на храна, исто 
така, се однесуваат на органското 
производство на текстил. 

Почетоците на органскиот текстил 
започнаа пред околу 15 години. Со текот на 
времето многу различни стандарди и 
нацрт-стандарди се појавијана пазарот на 
органски текстил,на пример IVN, OTA, 
Асоцијација за почва и ЈОСА. Различните 
стандарди предизвикаа забуна кај 
производителите, трговците и 
потрошувачите, кои беа заинтересирани за 
оваа област и тоа беше пречка за 
меѓународна трговија и препознавањето на 
органскиот текстил. Текстилната 
индустрија имаше потреба од глобален 
механизам и од заеднички пристап на 
пазарот за органски текстил, за успешно да 
се подигне свеста на пазарот на мало и на 
потрошувачите.Глобалниот стандард за 
органски текстил е воспоставен со цел да 
се хармонизираат различните регионални 
пристапи и да се развие еден глобален 
стандарди.Глобалниот стандард за 
органски текстил (ГОТС) бил развиен во 
консултација со претставници од 
производителите на органски памук, 
текстилната индустрија, потрошувачите, 
организациите за стандарди, 
сертификаторите и малопродажните 
компании низ целиот ланец на 
дистрибуција, од мали продажни места до 
најголемите вертикално интегрирани 
претпријатија, вклучуваќи ги и 
малопродавачите и брендови на облека. 
Тие ја дискутирале и увиделе потребата од 
хармонизиран и светски признат органски 
стандард за текстил. Од неговото 
воведување во 2006 година ГОТС има 
стекнато глобално признавање, доведуваќи 
до укинување на бројни слични стандарди 
со ограничена примена и овозможи 
изобилство на сертифицирани производи 
преку сертифицирањена повеќе од 3.000 
текстилни оператори за 
производство,обработка и трговија во 

повеќе од 60 земји. Тој, исто така, стана 
водечки стандард за обработка на 
текстилни производи кои користат органска 
суровина, вклучувајќи еколошки и 
социјални критериуми во работата на 
компаниите.  

Освен техничките барања кои треба да ги 
исполни сертификаторот со цел да добие 
овластување за ГОТС сертификација, тој 
мора да престане со сертифицирањето на 
текстил според сопствени стандарди. Оваа 
мерка била избрана за да ја поддржува 
целта на хармонизиран глобален стандард 
и сродни системи за сертификација кои им 
овозможуваат на сертифицираните 
добавувачи да го извезат својот органски 
текстил со еден сертификат признат во 
сите релевантни пазари на продажбатаи да 
се зајакне свесноста и пазарот за органски 
текстил. Тоа резултирашесо не само 
креирање на глобален стандард, туку и со 
обединување на сите претходни органски 
стандарди за текстил под ГОТС. 

До денес, околу дваесет сертификатори се 
одобрени според шемата на ГОТС, со што 
се обезбедува достапност до системот за 
сертификација од страна на апликантите 
ширум светот.  

Целта на Глобалниот стандард за органски 
текстил (ГОТС) е да дефинира светски 
признати услови кои обезбедуваат органски 
статус на текстилот, од бербата на 
суровините преку еколошко и општествено 
одговорно производство до правилно 
етикетирање, со цел да се обезбеди 
веродостојност пред крајниот потрошувач. 
ГОТС е стандард во приватна сопственост и 
ги покрива преработката, производството, 
пакувањето, етикетирањето, трговијата и 
дистрибуцијата. Крајниот производ може да 
содржи, но не е ограничен на производи од 
влакна, предива, ткаенини, облека и 
текстил за домот. Стандардот не содржи 
критериуми за производи од кожа.  

Целосниот процес на производство на 
текстил може да биде сертифициран од 
после бербениот третмани на растителните 
влакната до трговците со крајниот 
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производ. Сите критични поддоговорени 
активности на производителите, исто така, 
мора да бидат аудитирани. Во текстилната 
индустрија, критичните активности 
вклучуваат предење, ткаење или плетење. 
Органските суровини може да се добијат од 
производители сертифицирани според 
интернационално признати стандарди (како 
регулативата EC 834/2007, НОП, или кој 
било стандард во ИФОАМ 
фамилијатастандарди) од страна на 
акредитирани сертификациски теласпоред 
ИОАС или според ISO 17065.  

ГОТС воспостави минимални критериуми од 
технички, еколошки и социјални стандарди.  

Клучни критериуми за преработка и 
производство кои вклучуваат:  
• Одделувањето и следливоста се 

најважните карактеристики.  
• Операторот треба да постави добар 

систем за одвојување на органските 
производи од конвенционалните: од 
моментот на приемот на суровината, низ 
сите чекори на обработка, просториите 
за складирање, итн., до продажбата.  

• Мора да се преземат мерки за да се 
спречи контаминација за време на 
транспортот, складирањето и 
производството. 

• Секаде каде што се одвива паралелно 
производство на органски и 
конвенционални производи, сите збирни 
опаловки вреќи, контејнери, кутии итн. 
со органски производи мора да јасно 
бидат означени во кој било дел од 
објектот. 

• Операторот мора да поседува ажурирана 
база со податоци со сертификатите на 
добавувачите, испратници, приемници, 
записи за преработка, регистри и 
фактури; сите овие записи треба да 
укажуваат на сертифицираниотстатус.  

• Операторите мора да имаат систем на 
архивирање, кој овозможува увид во 
количините на купени суровини, 
помошна опрема и додатоци, наспроти 
количините на продадени финални 
производи.  

• Транспортните рути и превозните 
средства мора да бидат документирани.  

• Како минимум, следливоста мора да 
биде осигурана еден чекор назад и еден 
чекор напред во секоја фаза на 
синџирот на снабдување. 

Еколошките критериуми вклучуваат:  
• Сите хемиски инпути (пр.бои, помошни и 

хемикалии за обработка) мора да бидат 
проверени и да ги исполнуваат 
основните барања за нетоксичност и 
биоразградливост. 

• Забрана за користење на токсични 
тешки метали, формалдехиди, 
ароматични растворувачи, 
функционални нано-честички, генетски 
модифицирани организми (ГМО) и 
нивните ензими. 

• Употреба на синтетички агенси за 
димензионирање е ограничена; маслата 
за предење и ткаење не смеат да 
содржат тешки метали. 

• Избелувачите мора да бидат на база на 
кислород (забрането е избелување со 
хлор). 

• Азо бои кои ослободуваат карценогени 
амино-соединенија се забранети. 

• Методи за печатење кои користат 
ароматични раствори, и пластисол 
методи за печатење кои користат 
фталати и ПВЦ се забранети. 

• Ограничувања за додатоци 
(пр.забранети се ПВЦ, никел или хром) 

• Сите оператори мора да имаат еколошка 
политика, вклучително и цели и 
процедури за минимизирање на отпадот 
и испуштањето на отпадни води. 

• Единиците за влажна преработка мора 
да имаат целосни записи за употребата 
на хемикалии, енергија, потрошувачка 
на вода и третман на отпадните води, 
како и отстранување на отпадот. 
Отпадните води од водената преработка 
мора да се третираат во функционална 
пречистителна станица. 

Социјални критериуми: 
Стандардите исто така воспоставуваат и 
минимални социјални критериуми базирани 
на клучните норми на Меѓународната 
организација на трудот. 
• Вработувањето на работниците е по 

слободен избор. 
• Се почитуваат слободата за здружување 

и правото на колективно преговарање. 
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• Условите за работа се безбедни и 
хигиенски. 

• Забранета е употреба на детски труд. 
• Работните часови и неделниот одмор се 

во согласност со меѓународните 
конвенции 

• Забранета е дискриминација при 
вработување и еднаквоста во 
наградувањето е задожителна.  

• Задолжителна примена на законот за 
минимална плата. 

• Забранет е строг или нехуман третман. 
• Обезбедено е редовно вработување,а 

присилниот труд е забранет. 
• Производителите на влакна (фармерите) 

мора да бидат сертифицирани според 
признат интернационален или 
национален стандард за органско 
производство којшто е прифатен во 
земјата каде што ќе се продава крајниот 
производ.  

 

ОРГАНСКА СЕРТИФИКАЦИЈА НА 
КОЗМЕТИКАТА 

Зборот „органско” е широко распространет 
и злоупотребуван во продажбатана храна и 
земјоделски производи. Во последните 
години, тоа исто така стана многу 
употребувантермин и во областа на 
козметиката. Додека органското 
земјоделство има интернационални 
стандарди кои се интернационално 
признати и усогласени, не постои 
официјална дефиниција применлива во 
козметиката и производите за убавина, 
бидејќи не постои согласност за тоа како да 
бидат дефинирани. До сега, ниеден од 
стандардите засертификацијана козметика 
не е регулиран од ниедна држава и не 
постојат регулативи во однос на органското 
етикетирање на козметиката. 

Во САД постојат неколку програми 
засертификација: ANSI 305, Националната 
органска програма и OASIS програматаи 
истите се основани од козметичката 
индустрија. Во Европа следните приватни 
стандарди за сертификација се моментално 
доминантни на пазарот и јаго уредуваат 
производството на органска козметики на 
свој начин: Асоцијацијата за почва, 
Органската федерација за храна, Органски 
фармери и одгледувачи, Екоцерт, 

Космебио, Деметер, AIAB, BFA. Неодамна, 
шест од најголемите приватни компании за 
сертификацијадонесоа одлука да создадат 
заеднички стандард за органска козметика 
под името COSMOS. Овој заеднички 
стандард е обид да се отстранат сите 
несогласувања помеѓу сертификациските 
организации и креирање на заеднички 
стандард ќе ѝ помогне на индустријата 
понатаму да бара помош од владите за 
воведување легислатива за органска 
козметика. 

Сите органски стандарди и сертификациски 
системи во светот се плод на органскиот 
земјоделски сектор. Постојат голем број 
состојки од земјоделскопроизводство кои 
се користат во козметичката индустрија. 
Таквите продукти можат и треба легитимно 
да бидат означени како органски ако се 
произведени според принципите на 
органското производство. Доколку одреден 
козметички производ е целосно произведен 
од такви состојки, тогаш треба да е во 
можност да ја користи назнаката за 
органско производство. Но, многу од 
козметичките состојки за разлика од 
состојките во храната, немаат земјоделско 
потекло. Затоа е дискутабилно дали 
поголемиот дел од козметичките состојки 
се совпаѓаат со моделот кој се користи 
заорганска храна. Некои стандарди дури 
дозволуваат козметичките препарати да 
бидат сертифицирани и обележани како 
органски, и доколку содржат само 20% 
навистина органски состојки. Поради тоа, 
моментално поголемиот дел од употребата 
на наводи за органско потекло во 
козметиката е целосно маркетинг 
ориентиран концепт. 

 

ПРИНЦИПИ НА ОРГАНСКО 
ПРОИЗВОДСТВО СПОРЕД ЕУ 

РЕГУЛАТИВИТЕ 

Управување со екосистем 

Органското производство по дефиниција 
влијае на квалитетот на екосистемите. 
Органските производители мора да 
дизајнираат и имплементираат мерки за да 
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го одржат и подобрат квалитетот на 
земјиштето,  да го унапредат 
биодиверзитетот, преку одржување на 
живеалиштата на дивите животни на 
фармата и околу неа. Исто така, органските 
производители треба да преземат 
дефинирани и соодветни мерки за да ја 
превенираат ерозијата на почвата и да се 
минимизира губитокот на површинскиот 
слој. Таквите мерки може да вклучуваат, но 
не се лимитирани на: минимално 
обработување, орање, селекција на насади, 
одржување на растителната покривка на 
почвата и други практики на управување 
кои ја заштитуваат почвата.  

Ерозијата на почвата се смета за еден од 
најсериозните еколошки проблеми 
поврзани со употребата на земјата.Во 
многу случаи, ерозијата предизвикува 
неповратна загуба на плодноста на почвата 
и останатите функции и води кон 
оштетување на околината. Познати се 
неколку видови процеси на ерозија, од кои 
најважните се ерозија од вода, ерозија од 
ветер и транслоцирање на почвата преку 
обработување.  

Сите три ја оштетуваат почвата и 
предизвикуваат еколошки проблеми, 
бидејќи плодниот слој на почва се губи од 
обработливата површина и навлегува во 
соседните екосистеми.  

Површината на почвата дестабилизирана 
од обработување и покриена со малку или 
изумрена биомаса е подложна на ерозивни 
сили како вода или воздух.  

ЕУ регулативите го обврзуваат 
производителот да ја заштити и да ја 
подобри плодноста на почвата. Ова, меѓу 
другото вклучува и контрола на ерозијата 
на почвата. Според ова, органските 
производители не смеат да придонесуваат 
за други еколошки штети, како сечење, 
горење, фрлање на отпадоци, загадување 
на водата, итн. 

Со цел да ја намалат ерозијата, органските 
производители треба да ја подобрат 
структурата на почвата и условите за 
животот во почвата. Постојат различни 
модели за превенција на ерозија на 

почвата. Просторот помеѓу редовите на 
повеќегодишните растенија може се покрие 
со покривни растенија или прекривки од 
природни материјали, по можност со 
легуминози, барем во еден период од 
годината кога климатските услови 
дозволуваат. Органските производители не 
смеат да придонесуваат за ерозија на 
почвата со ниту една од нивните 
производни практики (обработка, 
наводнување, итн.) 

Сечењето и палењето на шумите е 
вообичаена практика во многу земји, за да 
се добие ново обработливо земјиште, или 
да се уништи спонтаната вегетација. Освен 
тоа, палењето се користи и за контролата 
на плевелот на меѓите на парцелите, и за 
уништување на остатоците од насадите. 
Овие навики можеби се временски 
ефикасни и помагаат во ослободување на 
хранливи материи за краток рок, но 
вклучуваат и сериозни оштетувања на 
околината, како изумирање на видови, 
глобално затоплување и загуба на почва. 
Уништување на прашумите е еден од 
најсериозните еколошки проблеми. Освен 
експлоатација на дрва,уништувањето има 
зацели добивање на нови пасишта и почва 
за обработување.  

Потрошувачите кои плаќаат повисоки цени 
за органска храна, најчесто имаат и 
повисока еколошка свест и очекуваат 
органската храна да биде произведена без 
употреба на практики кои нанесуваат 
штета на природата. Затоа за 
производителии кои се здобиле со 
земјиште преку сеча и/или горење на 
шуми, потребни се три години за преод на 
земјата, за да се добие органски 
сертификат.  Производителите кои имаат 
уништено шуми мора да пошумат слична 
површина, користејќи локални видови 
дрва, за да добијат дозвола за органско 
сертифицирање.  

Каде што постои доволно шума и слични 
ресурси и со дозвола од локалните власти, 
секундарна или спонтаната вегетација со 
пониска еколошка вредност може да биде 
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исечена за да се добие површина која е 
обработлива. Во случај на горење на 
таквата вегетација, соодветната површина 
мора да подлежи дополнителна година во 
преоден период.  

Меѓите на земјиштето, плевелот и 
остатоците од растенијата не смеат да 
бидат палени за други причини освен 
избегнување на ширење на болести на 
растенијата и штетниците. Временската 
ефикасност во контролата на плевелот не е 
оправдана причина за палење. 

Несоодветни технологии 

Употребата на генетски модифицирани 
организми (ГМО) и производи добиени од 
ГМО се забранети во органското 
производство. Органските принципи се 
холистички и се базираат на соработка со 
природата. Генетското 
инженерствопретставува фундаментално 
различна филозофија и поглед на светот од 
органскиот. Генетскиот инженеринг врши 
редукција од висок степен, преку еден 
фактор бара решенија за комплексни 
проблеми; има за цел да ја контролира и 
манипулира природата. Исто така, луѓето 
сéуште не ги разбираат можните еколошки 
последици и последиците по човековото 
здравје на оваа технологија која постои 
само две децении. Загриженоста се 
зголемува и еколошките истражувања 
допрва почнуваат да ги потенцираат 
можните последици.  

Производите коишто содржат ГМО не може 
да бидат етикетирани како органски. Сепак, 
во случај на технички неизбежно присуство 
на ГМО, хоризонтална Регулативаво 
етикетирањето воспоставува општ праг под 
којна производот не мора да се нагласи 
присуството на ГМО ( Регулатива (ЕС) Бр. 
1829/2003). Овој праг е поставен на 0,9%. 
Со присуство на ГМО под овој праг, 
производот може да ја задржи назнаката за 
органско производство. 

Употребата на нано-материјали е забранета 
во органското производство и преработка, 
вклучувајќи ги и површините кои се во 
контакт со производите и пакувањата. Ниту 

една супстанца дозволена во овој стандард 
не е дозволена во нано-форма.  

Генерални услови за растително и 
сточарско производство 

Поделено и паралелно производство 

Поделеното производство е дефинирано 
како: производителот има органски и 
конвенционален дел, пр. овоштарник со 
органско јаболко, и конвенционални насади 
со зеленчук.  

Паралелното производство се дефинира 
како: симултано производство на органски 
и неоргански производи кои визуелно не се 
разликуваат, на пр. конвенционална и 
органска пченица.  

Паралелно производство под 

Регулативата (EC) 834/07. 

Како што е претходно наведено, 
паралелното производство не е дозволено 
во ЕУ регулативата. Исклучоцисе дозволени 
во следните случаи: 
1. Видовите насадени во органски и 

конвенционални парцели и нестручно 
лице лесно може да ги разликува. Ова 
може да биде случај со компири и 
варијации на мешункасти плодови кои се 
разликуваат во боја, итн. 

2. За повеќегодишни насади, ЕУ 
регулативата дозволува паралелно 
производство за време на периодот на 
конверзија. Условите се следни: 
− Операторот претставува и 

имплементира детален план на преод, 
според кој парцелите треба да 
преминат во органски статус во 
најкраток можен рок. Почетокот на 
конверзијата е за еден дел од 
фармата додека последниот дел мора 
да се конвертира најдоцна пет години 
од датумот на апликација за органска 
сертификација. Планот за преод и 
неговата имплементација мора да 
бидат ревидирани и одобрени од 
страна на сертификаторот на годишно 
ниво.  
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− Сертификаторот е известен за 
бербата на производите најмалку 48 
часа пред истата да отпочне. 

− Веднаш по завршување со берба, 
производителот го информира 
сертификаторот за точните количини 
кои се набрани од конкретните 
единици и за мерките кои се 
преземени за да се разделат 
производите. 
 

3. Како трета алтернатива, фармата може 
да се подели на конвенционална и 
органска единица. Оваа поделба не смее 
да биде само формална. Органската и 
конвенционалната единици во 
паралелно производство мора да бидат 
физички, финансиски и оперативно 
поделени.  

ЕУ регулативата не го смета за паралелно 
производството кога истиот насад се 
одгледува и на органски и на парцели во 
конверзија.  
Минимални барања за одвојување во случај 
на поделено или паралелно производство:  

- Одвоена берба, транспорт и 
складирање, или складиштето мора 
да биде соодветно исчистено пред да 
биде користено за органски 
производи. Процедурата на чистење 
мора да биде во писмена форма. 

- Мора да се користи различна опрема 
за заштита на растенијата. 
Атомизерот или прскалката за 
органскиот дел мора да се чува на 
посебно место и мора да биде 
означен. Во случај кога нема можност 
за користење на различни прскалки, 
истите пред употребата мора да 
бидат измиени со детергенти 
произведени специјално за оваа 
намена. Процедурите на миење и 
видовите на детергент кој се 
употребува мора да бидат 
документирани. 

- Производи за заштита на растенијата, 
ѓубрива и семиња за органскиот и 
конвенционалниот дел мора да се 
складираат на различни места. 

Местото за органските инпути треба 
да биде соодветно обележано.  

- Записите и книговодство за 
конвенционалниот и органскиот дел 
мора да бидат складирани во 
различни папки.  

- Според Анекс II од Регулативата (EC) 
889/08,конвенционалните производи 
произведени од органски 
производител мора да бидат наведени 
во сертификатот.  

Дополнителни барања за поделба во случај 
на паралелно производство:  

- Операторите задолжително треба 
предвремено да го известат 
сертификаторот за датумите на 
бербата, со исклучок на насади кои се 
берат во континуитет. 

- Бербата на конвенционални (или 
производи во преод) и органски 
парцели мора да се одвива во 
различни денови. Или пак бербата да 
биде извршена од различни 
работници под различни супервизори, 
со користење на видливо различни 
садови за берба, транспорт и 
складирање. 

- Записите за берба за 
конвенционалните (или производите 
во преод) и органските производи 
мора да бидат многу детални, по 
парцела и по ден. 

- Мора да се користат различни садови 
за берба, транспорт и складирање, 
или садовите да бидат соодветно 
исчистени пред да бидат користени за 
органски производи. Процедурите за 
чистење мора да бидат 
документирани. 

 

 

РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

Избор на видови и сорти во органско 
производство 

Важен фактор кој придонесува за успешна 
имплементација на органското 
производство е селекција на видови и 
сорти. Штетници од сите видови се 
присутни во изобилство во повеќето 
области во Бугарија и Македонија. Исто 
така важен лимитирачки фактор за 
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успешно органско производство во 
регионот претставува честата појава на 
болести. Со намалениот број достапни 
алатки за борба против штетниците и 
болестите во органското производство, во 
споредба на конвенционалното 
производство, уште поголем акцент треба 
да се стави на употребата на отпорни 
насади и сорти како основно средство за 
контрола штетници и на болести. 
Органските производители треба да 
спроведуваат внимателна селекција и 
употреба на високо отпорни видови и сорти 
на што е можно повеќе штетници и 
болести. Затоа во органско производство се 
става акцент на изборот на локални добро 
аклиматизирани сорти кои имаат поголема 
отпорност и обично се прилагодени на 
екстензивни услови за производство. 

Семиња и семенски материјал 

Органските стандарди условуваат употреба 
на органски семиња кога се достапни во 
соодветни варијации и количества. Сепак, 
во многу земји овие семиња не се лесно 
достапни, па возможен е исклучок од ова 
правило.  

Кога органските семиња и семенски 
материјал не се достапни во доволно 
количество, квалитет или во бараната 
варијација може да се користат семиња од 
растенија во преод. Кога ниту една од овие 
опции не е достапна, конвенционални 
семиња може да се користат, доколку 
претходно не биле третирани со 
недозволени препарати. 

За да може да се повика на правилото за 
исклучок и да може да се користат семиња 
и семенски материјал коишто не се 
органски, операторот мора да поднесе 
барањедо сертификациското тело и да 
добие одобрување пред да се почне со 
садењето. Пред да го одобрат барањето 
сертификациските тела можеда се обидат 
да добијат преглед на достапноста на 
органски семиња во земјата, и да побараат 
докази дека семињата или семенскиот 
материјал претходно не бил третиран со 
недозволени пестициди. Притоа, изјава од 
локалните аптеки во кои се наведува дека 
соодветните семиња не се достапни како 
органски, или документ за купени семиња 
(фактура, сметка, итн.) или изјава од 

производителот во која се изјавува дека 
семињата се конвенционални, но не се 
третирани или која ги наведува 
материјалите користени за третманот, се 
доволен доказ. 

Период на преод 

Периодот на преод од конвенционално во 
органско производство го овозможува 
воспоставување на органскиот систем и го 
подржува здравјето и плодноста на 
почвата. 

Почетокот на преодниот периодот се смета 
од датумот на потпишување на договорот 
за сертификација.  
Сите барања на стандардот според кој се 
извршува сертификацијата треба да се 
исполнат за време на преодниот период.  
ЕУ регулативата го дефинира периодот на 
преод како временска рамка во која 
одредбите на ЕУ регулативата мора да 
бидат применети на парцелите за време на 
период на преод од најмалку две години 
пред сеидба, односно пред употребатакако 
органски производ, или во случај на 
повеќегодишни насади најмалку три години 
пред првата берба на органски производи.  
ЕУ регулативата дозволува периодот на 
преод да биде пократок доколку се покаже 
дека се спроведувал органски систем на 
управување пред првата инспекција и 
минимален период на конверзија од : 
- 12 месеци пред сеење или садење во 

случај на едно годишни култури, 
- 12 месеци пред пасење или откос на 

сено на пасиштата и ливадите, 
- 18 месеци пред берба на 

повеќегодишни насади. 

Производите кои се собрани пред истекот 
на 36 месеци од последната примена на 
забранетите инпути на растенијата или 
почвата не смеат да се користат или да се 
продаваат како органски.  

Растителните производи можат да се 
употребуваат или продаваат како „во 
преод“ доколку имаат поминато 12 месеци 
од периодот на преод. 

Иако периодите на преод се јасно 
дефинирани со односните регулативи, овие 
регулативи не воспоставуваат детални 
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критериуми за признавање на органски 
управување пред првата инспекција. 

Ретроактивно препознавање 

Голем дел од сертификационите тела имаат 
воспоставено правила за ретроактивно 
препознавање на системи за органско 
управување пред првата инспекција. Сепак 
овие правила се далеку од хармонизирани 
и имаат големи разлики кај различни 
сертификациони тела. 

Доказите кои се бараат за ретроактивно 
препознавање на неупотреба на забранети 
препарати мора да бидат презентирани од 
страна на фармите. Кредибилитетот, 
веродостојноста и релевантноста на 
доказите се оценуваат пред да се потврди 
ретроактивното препознавање. 
Доказите кои вообичаено се сметаат за 
прифатливи од сертификаторите се: 
- Во случај производителот да има 

учествувано во владина програма, која 
осигурува неупотреба на хемикалии, 
времето на документираното учество во 
таквата програма може да се смета како 
дел од периодот на преод. 

- Во случај кога постојат други докази за 
некористење на агрохемикалии во 
текот на најмалку 3 години (пример, 
долгорочно необработено земјиште, 
или генерална неупотреба на 
хемикалии на соодветните насади во 
целиот регион). 

- Учество во приватна, но независна и 
сигурна програма која осигурува 
неупотреба на агрохемикалии, така што 
соодветното време на документирано 
учество во таква програма може да се 
смета како дел од периодот на преод. 
Истотое случај и при постоење на 
органска сертификација од страна на 
локално, но не меѓународно 
акредитирано сертификационо тело. 

Диверзитет во растителното 
производство 

Развојот на „живите“ почви е основата на 
органското производство. Здравјето на 
почвата и нејзиниот квалитет се основата 
на практиките на управување со почвата и 
се пресудни за успешно справување со 
штетниците, болестите и плевелот. 
Органските производни системи се 

базираат на грижа за почвата и околните 
екосистеми, обезбедуваат поддршка на 
диверзитетот на видовите, рециклирање на 
хранливи материи и намалување нанивните 
загубите од почвата.  

Во органското производство, ротацијата на 
културите за едно годишните насади мора 
да се применува. Ова е неопходно за 
успешно справувањесо штетниците, 
плевелот и болестите и да се одржи 
плодноста на почвата. Ротацијата на 
културите треба да вклучува растенија кои 
ја подобруваат почвата, како зелено 
ѓубриво, легуминози и растенија со длабок 
корен.Треба да бидат ротиранинајмалку 
три различни културикои припаѓаат на три 
различни ботанички фамилии. За да се 
избегне преголема деградација на 
органската материја на почвата, културите 
кај кои има интензивно плевење (зеленчук, 
компири, итн.) не треба да покриваат 
повеќе од 50% од вкупната површина во 
ротација. За да се избегнат штетниците и 
болестите, видовите од иста или слична 
подложност на одредени штетници и 
болести не треба да бидат последователно 
култивирани.  
Овоштарниците и плантажите со дрвја 
треба да имаат покривна вегетација на 
почвата и или насади кои овозможуваат 
засолнување на корисните инсекти. 

Препорачливо е просторот помеѓу редовите 
да биде покриен од вегетација и по 
можност легуминози кои треба да се 
користат како покривни насади. Исклучок 
може да се направи за агроекосистеми, во 
сушни региони каде покривните култури би 
биле конкуренција за вода на главните 
култури. Мулчирањетоможе да се користат 
како алтернатива во овие ситуации. 

Управување со штетници, болести и 
плевел 

Системот за органско производство покрај 
целта да ги превенира неприфатливите 
загуби од штетници, болести и плевел мора 
да применуваи практики кои не го 
загрозуваат екосистемот или органскиот 
статус на производите. Затоа, органското 
производство се потпира на:  
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- Избор на соодветни видови и 
сортирастенија кои се отпорни на 
болести и се адаптирани на локалната 
услови.  

- Соодветни, покривни насади, меѓунасади 
и придружни растенија, како и пасење 
од животни и механичка обработка 
(вклучително и примена на топлина) за 
справување со плевел. 

- Мерки за механичка контрола на 
штетници како што се стапици, бариери, 
светлина и звуци. 

- Заштита на природните непријатели на 
штетниците преку обезбедување 
засолништа и живеалиште, како 
грмушки, места за гнездење и еколошки 
тампон зони кои ја одржуваат 
оригиналната вегетација за домување на 
непријателите на штетниците, како и 
нивно намерно пуштање во 
производните површини. 

- Плодоред, мулчирање, косење и зелено 
ѓубрење и употреба на балансирана 
програма базирана на природни ѓубрива 
за одржување на плодноста на почвите. 

- Употреба на инпути подготвени на 
фармата од локалните растенија, 
животни и микроорганизми, или состојки 
дозволени за употреба во органско 
производство. 

Избегнување на контаминација 

Органските производители треба да ги 
преземат сите релевантни мерки за да се 
осигурат дека органскитеповршини и 
органските производи се заштитени од 
контаминација.  

Воспоставањето на тампон-зони и био-
бариери помеѓу органските и 
конвенционалните површини претставуваат 
значајна алатка за намалување на наноси 
од пестицидите зголемување на довербата 
кај потрошувачите. Дополнително, тампон-
зоните се користат и за зголемување на 
биодиверзитетот во агро-екосистемите, 
особено преку грмушкасти видови и цветни 
растенија.  
Тампон-зони или био-бариери се потребни 
во следните ситуации: 
- каде што постои ризик од воздушни 

наноси на пестициди при третирање на 
соседните конвенционални површини, 

- на падини, кога значителни количини на 
ѓубрива или пестициди може да се 
пренесат на органските површини преку 
вода. 

Во ситуации кога не постои реален ризик 
од контаминација, тампон-зоните не се 
потребни. 

Следните вегетациски облици може да се 
користат како тампон-зони и био-бариери: 
- жива ограда (доколку опстанува со 

локалните дрвја и грмушки), 
- цветни појаси (доколку е возможно со 

различни видови кои имаат продолжено 
цветање) 

- спонтана вегетација без плод, патишта 
или други необработени површини, 

- насади кои имаат помала потреба од 
инпути од насадите кои се 
сертифицираат. 

Доколку има падини за кои постои ризик од 
нанос на остатоци од пестициди или 
ѓубрива преку порој,треба да се ископаат 
канали за пренасочување на водата. 

Како алтернатива (но и како дополнување) 
на тампон-зоните,органските 
производители може да потпишат договори 
за непрскање од страна на нивните соседи 
со конвенционални површини. Во овој 
случај, соседите не ги прскаат своите 
површини до одредена оддалеченостод 
органската површина, односно зависно од 
ширината на потребната тампон-зона. 
Притоа органскиот производител е 
одговорен за надгледување на 
исполнувањето на договорот. Треба да 
постои писмен договор и протокол за 
мониторинг, кои мора да бидат достапни за 
време на сертификацијата. 
Органските производители имаат обврска 
да ги утврдат ризиците од нанос од ветер и 
да подигнат тампон-зони. 
Сертификациското тело ги зема предвид 
специфичните ситуации, и проверува дали 
процената на ризик и подигнатите тампон-
зоните се соодветни. 
Во многу области, органските 
производители не се опремени со сите 
машини потребни за нивните земјоделски 
активности. Затоа земјоделците често 
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позајмуваат опрема од нивните соседи или 
пријатели, но исто така може и да 
изнајмуваат опремата. Исто така во случаи 
на мешано или паралелно производство, 
истата опрема се користи за органско и 
конвенционално производство. Најчестата 
причина за загадување на органските 
површини со пестициди е несоодветно 
исчистената опрема. Затоа органските 
производители треба да применуваат 
соодветни практики за чистење со кои се 
обезбедува темелна деконтаминацијана 
опремата пред нејзината употреба на 
органските насади.  
Ова е една од многуте проблематики кои 
редовно се проверуваат од страна на 
телата за сертификација за време на 
инспекциите на органското производство. 
Соодветно водење на записи за 
активностите на чистење на опремата е 
одличен начин да се покаже 
функционалноста на имплементираниот 
санитарен систем. Доколку таков систем на 
записи на е достапен, сертификациското 
тело ќе ја провери опремата (особено 
атомизерите, распрскувачите на ѓубриво, 
машините за дупчење, но и садовите за 
берба) за боја, мирис, и евентуални траги 
од употребата на пестициди, дезинфекција 
на семиња и/или забранети ѓубрива. 

Користење на мулч-прекривка од слама и 
лисја е еден од најчесто користените 
методи за справување со плевел, особено 
во производството на зеленчук.За 
синтетичките покривки, мулч-фолии, 
заштитни мрежи за инсекти, за сенка и за 
град, и фолии запакување на силажа, 
единствено производи базирани на 
полиетиленски, полипропиленски или 
други поликарбонати и биоразградливи 
материјали, се дозволени во органското 
производство. Производители имаат 
обврска овие покривни материјали да ги 
отстранат по завршувањето на 
производната сезона. Записите 
активностите на парцелата може да биде 
искористени како докази дека синтетичките 
покривки биле отстранети од површините. 
Дополнително, присуството на остатоци од 
вакви материјали во почвата редовно се 

проверува за време на сертификациските 
посети. 

Тестирање за резидуи 

Тестирањето за резидуиод пестициди игра 
значајна улога преку обезбедување на 
начин за верификација на усогласеноста на 
производствените методи со соодветниот 
стандард, или верификување на 
усогласеностасо максималните нивоа на 
резидуи воспоставени во стандардот или 
легислативата. 

Преку тестирањето на резидуисе 
обесхрабрува погрешното означување на 
земјоделските производи и им помага на 
сертификаторите да одредат дали 
сертифицираните оператори се во 
согласност со барањата за превенција на 
контаминацијата. Тестирањето на 
производите најчесто се однесува на 
реиздуи од пестициди, но исто така може 
да вклучува и аспекти како концентрација 
на микро и макро елементи во почвата, 
ѓубривата, растенијата, присуство на ГМО, 
изотопи за идентификација на географско 
потекло или идентификацијата на видот на 
растението, азотни изотопи за детекција на 
потеклото на азотот(органски наспроти 
синтетички ѓубрива), итн. 
Сертифицираната почва исто така се 
тестира за да се одреди квалитетот на 
почвата, нивото на хранливи материи, 
органска материја и загадување. 
Органските производители треба да ја 
одржуваат плодноста на почвата, па затоа 
тестирањето за детерминирање на статусот 
на хранливи материи во почвата е 
задолжително. Според резултатитеможат 
да се одредат најрентабилните програми за 
ѓубрење и оптимизирање на статусот на 
хранливи материи за да се подобри растот 
на растенијата. Тестирањето на почвата 
исто така обезбедува информации за 
присуството на  резидуи од пестициди и 
количество на тешки метали во почвата. 
При потпишување на договор за 
сертификација, стандардна процедура е 
органскиот производител да се согласи 
сертификационите тела да земат 
примероци и да спроведат тестирање за 
какви било забранети супстанци. Одлуката 
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за земање на примерок се прави според 
проценетиот ризик за органскиот систем за 
производство. 
Сите позитивни тестови коишто се 
однесуваат на усогласеноста мора да бидат 
пријавени од страна на сертификациските 
тела на националните надлежни органи. 
Серитификациските тела исто така мора да 
ги чуваат записите на сите тестирања за 
резидуи и да ги приложат на барање на 
заинтересираните страни. 
Земањето примероци мора да се изврши 
според строги процедури. Во спротивно, 
постои висок ризик позитивните тестови да 
бидат оспорени од операторите или пак 
добиените резултати да не бидат соодветно 
толкувани. 
Правилното земање примероци вклучува: 
• детална идентификација на 

примероците, 
• целосна следливост на примероците од 

парцелата до лабораторијата, 
• избегнување од мешање на 

примероците и креирање забуна, 
• избегнување од контаминација на 

примероците. 

Претставник на операторот мора да биде 
присутен за време на земањето на 
примерокот. Записот за земање на 
примерок треба секогаш да биде направен 
и потпишан на лице место. Освен за 
пакуваните производи, нови ракавици за 
една употреба мора да се користат при 
земањето на примерокот. Ракавиците мора 
да се променат за секој земен 
примерок.Мора да се користатнови 
самолепливи полиетиленски ќеси за секој 
примерок и истите треба да бидат означени 
веднаш по нивното земање. Со 
водоотпорен маркер, и инспекторот и 
претставникот на операторотзадолжително 
се потпишуваат на ќесата. 

Примероците за тестирање најчесто 
содржат 1 кг. материјал од секоја парцела. 
Примероците треба да бидат хомогени и 
потоа поделени во три дела со слична 
големина: 
- еден дел да биде пратен во 

лабораторија, 

- еден дел да биде зачуван од страна на 
операторот заедно со потпишаната 
копија од записот за примерокот, 

- еден дел да биде зачуван од страна на 
сертификациското тело. 

Со цел да се добие репрезентативен 
примерок од почвата за тестирање, 
неколку (најчесто 20) помали примероци се 
земаат од парцелата. Примероците потоа 
се мешаат и се делат на репрезентативни 
примероци од 500 гр. и се сместуваат во 
ќеси за тестирање на почва. 

 

СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

Благосостојба и добра здравствена состојба 
на животните е важна цел за органското 
сточарство. Спротивно од растенијата, 
животните не се само дел од земјоделскиот 
систем, тие се исто така свесни суштества и 
како такви заслужуваат посебна грижа. 
Управувањето со животните се разликува 
од управувањето со културите во тоа што 
луѓето имаат морална обврска за добар 
однос кон животните и да интервенираат 
пред тие да почнат да страдаат или умрат, 
бидејќи тоа е неприфатливо. Принципите 
на органскотосточарство одат подалеку со 
промовирањето на благосостојбата на 
животните и едноставно избегнување на 
причините за страдање на животните. Тие 
исто така бараатовозможување на 
„природно“ однесување на животните без 
ограничувања, што значително го 
проширува концептот на „благосостојба“. 

Дополнително, органското сточарство се 
базира на хармонична врска помеѓу 
земјата, растенијата и добитокот, 
почитување на физиолошките потреби на 
добитокот и хранење со висококвалитетна 
органска храна. 

Органско сточарско производство бара 
производителите да воспостават систем за 
одгледување кој овозможува превентивни 
здравствени практики. Овие практики 
вклучуваат: 
- избор на соодветни видови и раси 

добиток, 
- обезбедување соодветна храна, 
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- создавање на соодветна средина која го 
минимизира стресот, болестите и 
паразитите, 

- спроведување на вакцинација и 
ветеринарни третмани, 

- следење на сточарски практики кои ја 
подобруваат благосостојбата на 
животните кои го минимизира стресот и 
болката. 

Сертификацијата на сточарството се 
фокусира на проверка на повеќе аспекти и 
тоа: одгледувањето, сместувањето, 
исхраната и ветеринарната заштита. Затоа 
органскиот производител мора да го 
претстави органскиот план за управување 
со животните кој ги опишува сите практики 
на фармата. 

Органскиот производител мора да создаде 
и да одржува услови за живот кои го 
подобруваат здравјето и го овозможуваат 
приодното однесување на животните. 

Затоа операторот мора да се осигури дека 
средината, градбите, густината и 
големината на стадото одговараат на 
потребите на природното однесување на 
добитокот (можност за доволно слободно 
движење и нормално однесување, простор 
за стоење во природна положба, лесно 
легнување и станување, да можат да се 
вртати тимарат и да ги извршат сите 
природни движења и позиции како 
истегнување и замавнување со крилјата).  

Сите животни мора да имаат нивен 
неограничен пристап до пасишта или 
отворен простор за раздвижување или 
трчање, со вегетација, кога тоа го 
дозволува физичката состојба на 
животното, временските услови и 
состојбата на почвата. Животните можат 
привремено да се чуваат во затворен 
простор поради неповолни временски 
услови, здравствени услови, 
репродукција,при одредени специфични 
ситуации или преку ноќ. 

Објектите мора да се одржуваат чисти, за 
да се превенира појава на болести и 
штетници. Единствено супстанциите 
наведени во АнексVII од Регулативата (EC) 

889/08, може да бидат користени за 
чистење, дезинфекција и контрола на 
штетниците во објектите. 

Регулативата (EC) 889/08 содржи детални 
услови за објектите и отворените простори, 
како на пример добитокот не смее да биде 
врзан, просторот за живеење мора да има 
рамни, но не лизгави подови. Најмалку 
половина (за цицачи) или една третина (за 
живина) од вкупната површина на подот 
мора да биде цврста, односно, да не биде 
од плочки или решеткаста конструкција. 

Живината мора да биде одгледувана во 
широк, отворен простор и не смее да се 
чува во кафези, водните птици мора да 
имаат пристап до поток, бара или езеро. 
Максималниот број на животни по објект за 
живини е нагласен во Член 12 од 
Регулатива (EС) 889/08. 

Потекло на животните 

Сите органски животни треба да бидат 
родени и одгледувани на органски фарми. 
Кога органскиот добиток не е достапен, 
конвенционални животни може да се купат 
според следните ограничувања за старост:  
- 2 дена за кокошки за производство на 

месо, 
- 18 недели за несилки за производство 

на јајца, 
- 2 недели за друга живина, 
- прасиња до 6 недели и после одбивање, 
- телиња до 4 недели, коишто веќе 

добиле колострум и се хранат главно со 
полномасно млеко. 

Максималниот број на купени не смее да 
биде поголем од 10% од вкупниот 
бројживотни на фармата.  

Исто така, органските стандарди 
дозволуваат да доведат машки единки за 
парење од неоргански фарми, се додека на 
фармата тие се одгледуваат според 
органските стандарди. 

Возрасните женски единки не смеат 
претходно да се имаат породувано и мора 
да поминат периодот на преод пред 
почетокот на гестацијата. 
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Добитокот или добиточните производи 
може да се сметаат за органски доколку 
органскиот начин на 
одгледување(преодниот период) бил со 
времетраење од: 
- кај живина: кокошки 6 недели, друга 

живина 10 недели; 
- добиток за месо: 6 месеци за кози, овци, 

свињи, 12 месеци за говеда; 
- добиток за млеко: 6 месеци пред 

продавање на млекото како органско. 

Воспоставување на органско сточарство 
бара период на преод. Системите за 
одгледување кои преминуваат од 
конвенционални во органски, имаат 
потреба од преоден период за да 
воспостават природно однесување, 
имунитет и метаболични функции кај 
животните. 

Сите барања на соодветниот стандард за 
земјиштетомора да се исполнат и за 
животните за време на преодниот период, 
пред истите да може да се сметаат за 
органски. Земјата и животните може да 
бидат паралелно конвертирани. Почетокот 
на периодот на преод се смета од датумот 
на потпишување на договорот со 
сертификациското тело. 

Периодот на преод за земјиштето за 
производство на сточна храна е ист како и 
за органско растително производство. 
Вкупната земја за одгледување сточна 
храна  на фармата мора да биде 
конвертирана, додека преодот на 
пасиштатаможе да се намали на 1 година 
(6 месеци во случај кога се работи за 
земјиште со трева за кое постојат докази 
дека не се користени хемикалии). 

Преодот на добитокот започнува кога 
добитокот ќе почне да се храни со органски 
произведена храна согласно со соодветните 
стандарди.За време на периодот на преод, 
сите животински производи мора да бидат 
продадени како конвенционални. 

Одгледувачите на органски добиток треба 
да одржуваат записи за бројот на 
животните, раѓањето, купувањето, 
продажбата и смртта на животните и 

сертификатите во случај на купување на 
сертифицирани животни. Тие треба да ги 
идентификуваат и минимизираат ризиците 
од загадување на животната средина кои 
можат да произлезат од нивните 
активности. Треба да управуваат со 
шталското ѓубре на начин кој не 
придонесува за контаминирање на 
насадите, почвата или водата и којшто го 
оптимизира рециклирањето на хранливите 
материи. Треба да постојат записи за 
активностите за управување со шталското 
ѓубре.  

Фармите со органскиот добиток треба да 
одржуваат систем на документација од 
повеќе причини. Записите се значајни за 
процесот на сертификација и потребни за 
верификација на органскиот статус на 
животните, потеклото, производството, 
практиките на управување. Записите мора 
да ја потврдат усогласеноста на 
активностите со соодветните стандарди за 
органско производство. 

Треба да бидат достапни мапи и скици за 
сите парцели, вклучувајќи ги и објектите на 
фармата кои ги покажуваат деталите за 
сместувањето на животните. 

Целиот систем на документација 
вклучително и фактури за купување на 
животни, сточна храна, записи за дневно 
производство, потекло на добитокот, 
ветеринарни лекови, записи за 
процесирање и/или пакување, продажба на 
животински производи и другите 
релевантни документи се проверуваат за 
време на посетата за сертификација. 

Исхрана на животните 

Органските животни мора да се хранат со 
органска храна. Храна од земја во преод 
може да се користи со максимално 30% 
сува материја (100% во случај кога земјата 
во преод припаѓа на истата 
фарма),максимално 20% од пасишта во 
првата година на преод. 

Операторите може да користат ограничен 
процент на конвенционална храна, во 
следните случаи: 
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- органската храна е со неадекватен 
квантитет или квалитет, 

- области каде органското земјоделство е 
во раните етапи на развој, 

- напасување на пасишта за време на 
сезонската миграција. 

Сепак, во овие случаи подлежат на 
задолжително одобрување од 
сертификациско тело инадлежните 
институции. 

Процентот на неорганска храна не треба да 
премине 10% сува материја по преживар и 
15% сува материја за непреживари 
пресметана на годишнониво. 

На органските животни мора да им се 
овозможи балансирана диета која ги 
задоволува сите потреби за хранливи 
материи, и истата е во форма којашто е во 
согласност со нивните природни начини на 
хранење и дигестија. Преживарите треба 
да пасат во текот на целата сезона и да 
имаат дневен пристап до волуминозна 
храна (минимално 60% од консумираната 
сува материја).  

Сточарски системи кои се без сопствени 
производни површини се забранети. 
Повеќе од 50% од храната мора да се 
произведува на самата фарма, дае од 
околните природни пасишта или да е 
произведена во соработка со други 
органски производители во регионот. 

Младенчињата мора да добиваат мајчино 
млеко или органско млеко од нивниот вид 
во период од 3 најмалку месеци за телиња 
и ждребиња, 6 недели за прасиња и 7 
недели за јагниња.  

Само додатоците кои се наоѓаат листата во 
Анекс VI од Регулативата (ЕС) 889/08 
можат да бидат додадени во органската 
храна. 

Практиките на органскоодгледување го 
подобруваат и одржуваат здравјето и 
благосостојбата на животните преку 
балансирана органска исхрана, животни 
услови без стрес и селекција која 
придонесува за отпорност кон болести, 
паразити и инфекции. Треба да се 

охрабруваат природните лекови и методи и 
превентивнитетретмани не смеат да бидат 
редовна пракса.  

Ветеринарна медицина 

Доколку едно животно се разболи или се 
повреди и покрај превентивните мерки, 
животното треба веднашадекватно да се 
третира, и доколку е потребано да се 
смести во изолација или во соодветна 
просторија. Операторите треба да ѝ дадат 
предност на природната медицина и 
третмани, како и хомеопатија, ајурведа 
медицината и акупунктурата. 
Профилактичка употреба на синтетички 
ветеринарни лекови или антибиотици како 
превентивна мерка е забрането. Ако 
природните лекови и третмани не се 
покажат како ефикасни за санирање на 
болеста или повредата,или иститене се 
достапни, синтететички алопатски 
ветеринарни лекови или антибиотици може 
да се користат под надзор на ветеринар. Во 
случај на користење на синтетички 
медикаменти периодот на каренца 
пропишан од производителот треба да 
биде двојно поголем, или најмалку 14 дена. 

Овој исклучок не се дозволува повеќе од 3 
пати на едно исто животно. 

Вакцинациите се дозволени единствено 
кога постои епидемија или се очекува 
појава на здраствени проблем во регионот 
на фармата и кога болеста не може да се 
контролира со други техники на 
управување. Вакцините се дозволени и 
кога вакцинацијата е законски пропишана и 
задолжителна.  

Употреба на хормони или други лекови за 
забрзан  раст се забранети во органското 
сточарско производство. 

 

ПЧЕЛАРСТВО 

Пчеларството е важна активност која 
придонесува за подобрување на 
земјоделското производството и 
шумарството преку опрашувањето коешто 
го вршат пчелите. Правилата за органско 
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пчеларство се јасно дефинирани со Рег. 
(ЕЗ) 889/08. 

Сертификацијата на пчеларството се 
темели на контрола на областа во која се 
лоцирани пчеларниците. Органското 
пчеларство може да се практикува во 
незагадени региони, кои обезбедуваат 
пристап до доволни извори на медлика, 
нектар и полен коишто ги исполнуваат 
барањата за органско производство. 

Не смеат да постојат значајни извори на 
загадување (индустрија, патишта, итн.)во 
радиус од 3 километри. Конвенционалните 
земјоделско земјиште претставува ризик од 
контаминација, особено во случај насадите 
да се можен извор на храна за пчелите 
(овоштарници, репка, итн.). 

Поради тоа, органските пчелари треба да 
се запознаени со областа и да поседуваат 
мапи или скици на областа (не помали од 
1:50.000) на кои се означени 
пчеларниците, медоносната вегетација, 
потенцијалните извори на загадување 
(патишта, индустрии, депонии, 
конвенционални насади, итн.) и изворите 
на чиста вода. 

Пчеларот мора да подготвиплан за 
органско управување кој ги опишува 
неговите производни активности и методи. 

Пчеларски дневник мора да се води за 
секоја колонија и да содржи информации 
за управувањето, репродукцијата, 
промената на восок, исхраната, 
ветеринарни третмани, приноси и посебни 
опсервации и инциденти.  

Колониите мора да поминат низ 
едногодишен период на преод.За време на 
овој период, пчелиниот восок мора да се 
заменува со восок од органски 
сертифицирани пчеларници (или со восок 
за кој е докажано дека не содржи резидуи) 
или сотовите треба да се изградат од 
сопствен восок кој се добива од новите 
капачиња. Планот за органско управување 
треба да обезбедува информации за 
датумот на започнување на периодот на 
преод и статусот на секој пчеларник. Треба 

да бидат достапни податоци за потеклото 
на пчелите, потеклото на восокот и 
материјалите коишто се користат за 
пчеларниците.  

Следливоста е значаен аспект во 
органското пчеларство. Мора да се чуваат 
записите за купувањето на пчелите, 
пчеларниците, заштитата на сандаците, 
храната, восокот, производите користени 
за чистење и ветеринарните производи. Во 
секое време мора да се одржуваат записи 
за продажбата на мед и пчелините 
производи. Мора да бидат достапни и 
ажурирани записите и/или дневниците за 
преработка и пакување.  

Посетите за сертификација на просториите 
за собирање и складирање, евентуално и 
просториите за пакување и преработка, 
исто така се фокусираат на: 
- адекватноста на садовите и алатите, 
- соодветно одделување од 

несертифицираните производи, 
- етикетирањето, 
- извори на загадување по собирањето 

на медот. 

 

СОБИРАЊЕ НА ОРГАНСКИ 
САМОНИКНАТИ ПРОИЗВОДИ 

Регулативите на ЕУ за органско 
земјоделство ја вклучуваат можноста за 
сертифицирање на активности на собирање 
насамоникнати растенија, шумски плодови 
и печурки. Одредбите на ЕУ ги опишуваат 
општите барања и даваат само општи 
насоки за регулирање на оваа тема. Затоа 
телата за сертификација воспоставуваат 
сопствени детални политики и правила кои 
во одредени области можат да имаат 
значителни разлики. 

Операторот мора да развие систем за 
собирање којшто потврдува усогласеност 
со општите барања предвидени во 
регулативата на ЕУ за органско 
производство. 

Заради тоа ќе бидат опишани типичните 
барања за сертификација за собирање на 
самоникнати видови. 
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Бидејќи ваквите активности најчесто имаат 
комплексна структура, неопходно е 
сертификациското тело да ја разбере 
комплетната поставеност.  Поради тоа, 
неопходно е да бидат достапни 
документите кои обезбедуваат преглед на 
одговорностите, текот на производството, 
регионите за берба, итн. 

Проценка на ризик, која се однесува на 
изворите на загадување, одржливоста на 
начинот на берба, и управување по 
бербата мора да биде извршено од страна 
на операторот. Затоа, доколку не се 
достапни валидни информации од страна 
на операторот, сертификациското тело 
може да користи други извори на 
информации (интернет, национални 
институции, невладини организации или 
шумарски институти на универзитети, 
национални или меѓународни групи за 
заштита на природата).Информациите кои 
се потребни се однесуваат на:  
- значителни извори на загадување во 

регионот (урбани центри, индустрија, 
сообраќај, нуклеарни објекти, итн.), 

- ризици од прекумернособирање и други 
оштетувања од активностите при 
бербата на различни видови 
(одржливост). 

- соодветни методи на собирање за 
различни видови. 

Препорачливо е добро поставените 
правила од страна на операторот да бидат 
во согласност со информациите кои можат 
да се добијат од други извори. 

Важно е да се има на ум дека 
сертификацијата не е ограничена на 
контрола на активностите по бербата и 
проверка на документација. Треба да се 
земе репрезентативен примерок од 
просторот на којшто е извршена берба и 
тоа најдобро за време на бербата. Поради 
ова посетите за сертификација  се 
извршуваат за време на сезоната на берба 
на најголемиот број видови.  

Овие посети меѓу другото се однесуваат и 
на: 
• утврдувањето на собирните пунктови и 
области, 

• потврда за проценка на ресурсите на 
компанијата за различни видови, 
• евентуалната штета на растенијата и 
животната средина од страна на 
собирачите, 
• локалните и регионалните извори на 
загадување, 
• ризик од собирање од конвенционални 
земјоделски површини. 
• проценка на нивото на знаење и свест 
собирачите. 

Пунктовите за консолидација и за 
продажба на големо, објектите за 
управување по берба, и централни 
складишта исто така се посетуваат. Во овие 
објекти фокусот на контролата е на : 
• евиденцијата, означувањето, 
следливоста, 
• текот на производот (конзистентност на 
евиденција за купени и испорачаните 
количини), 
• извори на загадување по бербата 
(управување со штетници, дезинфекција, 
чистење, сепарација на производите во 
случај на ракување со органски и 
конвенционални производи итн.). 

Карти за регионот на берба (не помали од 
1:250.000) треба да бидат достапни во 
секој откупен пункт. На овие карти треба 
да бидат назначени: 
- местата за берба на различните видови, 
- пунктови за продажба на големо и 

објекти за преработка, 
- извори на загадување (парцели со 

конвенционално земјоделство, патишта, 
индустрија, шуми третирани со 
пестициди, пруги, итн.)  

Обуката и мониторингот на собирачите е 
значаен дел од сертификацијата. 
Операторот мора да се осигура дека 
бербата е спроведена на начин кој 
овозможува одржливост на видовите. Ова 
може да се постигне со обука на 
собирачите за одржливи начини на берба и 
надгледување дали се почитуваат 
правилата. Треба да бидат достапни 
записите од обуката на собирачите и од 
мониторингот. Собирачите треба да бидат 
запознаени со правилата на берба 
поставени од компанијата и со основните 
карактеристики на видовите коишто се 
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берат. Правилата за собирање треба да 
бидат достапни за секој вид и треба да 
бидат напишани на начин којшто е лесно 
разбирлив за собирачите. 

Треба да постои листа на собирачи, со име 
и презиме, или барем презимето на 
фамилијата и бројот на собирачи во 
семејството. Оваа листа треба да 
соодветствува со листата за обуки и 
записите за откуп на производите.  

Собирањето може да се одвива во 
шумикоишто не се третирани со 
пестицидиво период од најмалку 3 години. 
Операторите мора да воспостават систем за 
исклучување од загадените области или 
шумски предели кои се третирани или 
загадени. Вообичаено, овој систем се 
состои од исклучување на сите места за 
берба во радиус од 10-20 километри од 
третираната област.  

Доказ за третираност или нетретираност 
сопестициди во шумските предели од кои 
се собира може да биде побарана од страна 
на сертификациското тело. Вообичаено 
државните институции кои ги спроведуваат 
третманите на шумите ги обезбедуваат 
овие информации на барање од 
операторите.  

Собирањето може да се организира 
единствено во јасно дефинирани области 
каде забранети супстанци не се користени. 
Затоа, област за берба треба да биде на 
соодветна оддалеченост од 
конвенционални парцели или други извори 
на загадување со цел да се избегне 
контаминација. Собирањетона земјоделски 
површини претставува значителен ризик за 
контаминација со пестициди кои биле 
користени од страна на производителите.  

Сертифицираните органски диви производи 
не смеат да се собираат од региони со 
генерално високо ниво на еколошка 
загаденост, од индустрија, патишта, 
рударство или нуклеарни објекти. 

Како општо правило, органските производи 
не смеат да се собираат доколку се: 
- во урбани области, 

- близу до фрекфентни сообраќајници, 
- покрај прашливи патишта-ако 

прашината се гледа на растенијата, 
- во радиус од 5 километри околу 

индустриски центри и рудници, 
- во радиус од 50 километри околу 

нуклеарни објекти, 
- 20метри од пруга, 
- 20 до 100 метри од депонии, во 

зависност од големината на депонијата. 

За области кои биле зафатени од 
нуклеарно зрачење, најчесто важи 
следното правило: производите може да се 
продаваат како органски, доколку 
нејзиното ниво на радиоактивност за С134 
и С137 е под 370 Bq/kg што е максимумот 
воспоставен во Регулативата (ЕС) 616/ 
2000. 

Органските оператори мора да воспостават 
правила за берба на видовите коишто ги 
собираат. Освен аспектите на квалитет, 
овие правила мора да содржат одредби за 
одржливост на собирањето. Како општо 
правило, од секое место на собирање не 
треба да се соберат повеќе од: 
- 60% цветови и лисја, 
- 70% плодови 
- треба да бидат собрани само 5% 

корени иликора. 

За некои растенија кои се сметаат како 
еколошки плевелиправилата за одржливо 
берење не се потребни, особено во случај 
на видови чиишто популации се 
зголемуваат со човечка интервенција. 

Правилата исто така треба да бидат многу 
специфични во однос на: 
- забрана за откорнување на растенијата 

со се коренот (освен ако коренот не е 
предмет на бербата), 

- забрана за сечење гранки заради 
полесно собирање цветови, листови 
или плодови, 

- генерално правило за печурките е дека 
се собираат малите (пример помали од 
2 см во дијаметар во случај 
налисичарка или помали од 3 см во 
случај на вргањ), а старите мора да 
бидат оставени, 
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- видивите кои не се предмет 
насобирањето не треба да се 
оштетуваат. 

За оджливоста задолжителна е точната 
ботаничка идентификација на видовите. 
Доколку погрешно се идентификува 
растението (а грешки врз основа на 
имињата на растенијата можат да бидат 
многу чести), може всушност да се работи 
за загрозен вид. 

Растенија или печурки споменати во 
националните или меѓународните црвени 
листи на загрозени видови за одреден 
регион не смеат да бидат собирани 
воопшто. 

Собирачите не смеат да оставаат ѓубре во 
регионите во кои собираат.  

Следливоста е важен аспект на 
активностите за собирање. Морат да 
постојат записи за примени, складирани и 
испорачани производи на сите нивоа 
(локални откупувачи, зборни складишта, 
преработувачи итн.).Мора да постои листа 
на собирачи, или, список на купени 
производи вооткупните пунктови, каде што 
се наведени датумите, имињата и купените 
количини. 

 

ПРЕРАБОТКА НА ОРГАНСКИ 
ПРОИЗВОДИ 

ЕУ-Регулативата (ЕС) 834/07 ги пропишува 
детални барања за процесите на 
органската преработка. Сите оператори кои 
преработуваат, сушат, замрзнуваат, чистат, 
мешаат, пакуваат или етикетираат органски 
производи по бербата, морат да бидат 
сертифицирани како преработувачи на 
органска храна според ЕУ-Регулативата 
(ЕС) 834/07. 

Преработувачите на органска храна мора 
да осигурат следливост и транспарентност 
преку одржување на добар систем на 
документација. 

Сите кои ракуваат со производите после 
бербата мора да знаат дека единствено 
серитифираните органски суровини можат 

да се преработат во органски производи. 
Единствено ЕУ сертифицирани суровини 
можат да се користат за производи за 
европскиот пазар, додека суровините за 
американскиот пазар мора да бидат НОП 
сертифицирани. Органските преработувачи 
од своите добавувачи на суровина треба да 
побараат копија од валиден сертификат, 
издаден според соодветен стандард. 

Некои преработувачи произведуваат само 
органски производи, но повеќето 
произведуваат и органски и 
конвенционални производи. 

Овие преработувачи треба да воспостават 
соодветен систем за одделување на 
органските производи од 
конвенционалните и елиминирање на 
можностите за контаминирање на 
органските производи преку несоодветно 
ракување од моментот на примање на 
суровините, низ сите етапи од 
преработката, складишта итн. до 
продажбата. Одделувањето мора да биде 
спроведено и помеѓу органските и 
производите во преод, како и помеѓу 
производите сертифицирани според 
различни стандарди (пример НОП и ЕУ). 
Најдоброто одделување е просторното, при 
што операторите имаат одделни 
складиштата  и преработувачки линии за 
органските производи. Сепак, најчесто ова 
не е возможно, иво тој случајодделувањето 
е временско. При временското одделување 
преработката на органските производи се 
врши во различно време, а сепак на истата 
производна линија како и 
конвенционалните производи. Пред 
преработувањето на органските производи, 
производните линии треба да бидат 
темелно исчистени. Во случај на 
континуирани процеси (пр. мелници, 
млекари итн.), во почетокот на органското 
преработување одредено количество на 
органски производ се користи за „чистење” 
на линијата, и истиот се продава како 
конвенционалнен. 

Кога одделни складишта не се возможни, 
треба да се обезбеди адекватна сепарација 
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во постојното складиште. Тоа може да биде 
на пример обележување на деловите во 
кои се складираат органските производи со 
линија по подот, или соодветно означени 
одделни рафтови. 

Органскиот преработувач мора да развие и 
да одржува план за органско управување. 
Во случај компанијата да има 
имплементиран систем за управување со 
квалитетот, прирачникот за квалитет треба 
да содржи подглавје којшто се однесува 
конкретно за преработувањето на 
органската храна. Во случај на паралелни 
процеси на преработка на органски и 
конвенционални производи, сите садови, 
контејнери, кутии со органски производи 
мора да бидат обележани, во сите 
производни етапи. 

Операторот мора да ги чува и документира: 
сертификатите од добавувачите, 
испратниците, приемните белешки, записи 
од преработка, магацински книги и фактури 
исите овие записи треба да имаат 
референца „органско”. 

ЕУ-Регулативата (ЕС) 834/07 бара 
специјална процедура за прием на органски 
производи. 

Секој органски оператор е одговорен да се 
осигура дека секоја органска суровина која 
ќебиде применета ќе соодветствува на 
стандардот. За оваа цел операторот мора 
да дефинира одредени барања при 
приемот на производитe: 
1. Дали добавувачот има органски 

сертификат? Деталите коишто треба да 
се проверат на сертификатот се: 

- дали се однесува на конкретниот 
производ/суровина? 

- дали е издаден од акредитирано 
сертификациско тело? 

- дали се однесува на согласност со 
соодветната Регулативата пр.(ЕС) 
834/07? 

- дали сертификатот е валиден (не е 
истечен)? 

2. Инструкција за купувачите:во случај на 
сомневање, ве молиме контактирајте го 
соодветното сертификационо тело! 

3. Дали производот е пакуван или 
запечатен за транспорт? 
Доколку не, дали снабдувачот има 
специјална дозвола за отворен 
транспорт од сертификациското тело 
според Регулативата (ЕС) 889/08. 

4. Дали производот е соодветно обележан 
или во случај на непакувани производи 
придружен со соодветни документи? 

5. Дали етикетата или документите 
вклучуваат информации за: 
произведувачот (добавувачот), 
органскиот статус, количината, 
сертификациското тело (или во ЕУ 
сертифициран идентификационен број). 

6. Дали фактурата исто така содржи 
наводи за органскиотстатус на 
производот и дали ги содржи 
неопходните информации за 
сертификациското тело. 

Доколку кои било од овие детали 
недостасуваат,операторот треба или да го 
одбие приемот на производите како 
органски, или да бара од добавувачот да ја 
поправи грешката.  

Доколку сé е исправно операторот ги 
документира резултатите од проверката. 
Ова може да се изврши преку едноставно 
заведување на датумот на прием од 
фактурата или испратницата, со 
потпишување, или со помош на специјален 
формулар составен од операторот за оваа 
намена. Процедурата треба да биде 
соодветна на големината и комплексноста 
на активностите. 

Органските преработувачи треба да 
одржуваатфункционален систем за 
документација, вклучително и записи за 
сите купени органски суровини, записи за 
процедурата на прием (според ЕУ 
регулатива), записи за преработка, записи 
и документи за продажбата.  

Системот за документација мора да 
овозможи увид дали количината на 
купените суровиниодговара со количината 
на продадените преработени производи.  

Освен за отворени суровини кои 
пристигнуваат директно од фармите, 
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единствено пакуваните или затворените и 
обележани производи може да се прифатат 
за органска преработка, неозначените 
производи треба да се вратат на 
снабдувачот. 

Органските преработувачи мора да 
обезбедат доволна следливост. 
Невозможно е да се постигне исто ниво на 
следливост на сите различни процеси, како 
пакувањето на свежо овошје (следливоста 
наназад до фармата треба да биде лесно 
изводлива) или млечата индустрија или 
фабрики за тестенини. 

Неземјоделскитедодатоци или конзерванси 
коишто можат да се користат за преработка 
на органски производи сенаведени во 
Анекс VIII А и В до Регулативата (ЕС) 
889/08 или соодветно на НОП § 205.605. 

Вода и сол можат да се користат како 
состојки во производството на органски 
производи, при што не се вклучуваат во 
процентуалните пресметки на органски 
состојки. Минерали (вклучувајќи 
микроелементи), витамини и слични 
изолирани состојки не смеат да се додадат 
во органски производи. 

Органските преработувачи мора да ги 
почитуваат принципите на добри 
производни практики. Ова вклучува и 
одржување на соодветни процедури кои се 
базираат на идентификација на 
опасностите и критичните контролни точки 
на во преработката.  

Техниките коишто се користат за 
преработка на органски производиможе да 
бидат биолошки, физички и механички по 
природа.Процесите на екстракција 
дозволено е да се одвиваат во вода, 
етанол, растителни или животински масла, 
оцет, јаглерод диоксид или азот. 

Опремата за филтрација не смее да содржи 
азбестили да користи техники или 
супстанци коишто може да го 
контаминираат производот. Агенсите за 
филтрација и адитивите се сметаат за 
конзерванси и мора да се на листите во 

Анекс VIII А и В до Регулативата (ЕС) 
889/08 за да се дозволи употребата. 

Регулативата (ЕС) 889/08 дозволува да 
бидат користени природни ароматични 
супстанци или препарати во органска храна 
со повеќе состојки (член 27 (1) (в). Тие не 
се сметаат за земјоделски состојки. 
Дефиниција за „природни ароми“ е 
објавена во ЕС Директива (88/388), според 
која природните ароми се добиваат преку 
физички, ензимски и микробиолошки 
процеси од материи од растително или 
животинско потекло. 

Органските преработувачи во објектите 
треба да се справуваат со штетниците со 
методи според следните приоритети: 

- превентивни методи како отстранување 
на живеалиштата и оневозможување 
пристапот до објектите, 

- механички, физички или биолошки 
методи, како визуелна детекција, звук, 
ултразвуци, светлина и УВ- светлина, 
контрола на температура, контролирана 
атмосфера.  

Како дополнување на контролата на 
штетници, дозволено е да се користат 
единствено супстанци споменати во Анекс 
II од Регулатива (EC) 834/08 или НОП. 

За чистење, санитација и контрола на 
штетници на производните линии и 
простории, НОП 205.271 содржи детални 
процедури, додека во ЕУ регулативата се 
применуваат општите правила од 
соодветната легислатива. Преработувачот 
мора да ги преземе неопходните мерки со 
цел да се избегне контаминација од 
детергенти, дезинфекциски средства или 
пестициди. 

За време на посетата за сертификација на 
преработувачите, сите производни линии, 
простории за прием на суровини, 
складишта за суровини, полуготови 
производи и готови производи, простории 
за пакување, итн., како и изнајмените 
објекти задолжително подлежат на 
инспекција. 
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Инспекцијата се фокусира на: потеклото на 
органските суровини, функционалноста на 
системот за сепарација од приемот на 
производот до финалната продажба или 
достава, употреба на конзерванси и 
адитиви во храната, процедури за чистење 
и контрола на штетници, употреба на ГМО, 
примена на забранети методи на 
преработка (јонизирачко зрачење), можен 
контакт со забранети или на каков било 
начин загадувачки материи, етикетирање и 
системи за следење. 

Органските преработувачи треба да 
обезбедат просторен план или нацрт од 
единицата за преработка, вклучително и за 
изнајмените објекти, дијаграми на тек за 
секој производ коишто ги опишуваат сите 
чекори во преработката, договори кога 
постојат изнајмени објекти, производни 
средства, ажурирана листа и копии од 
валидни сертификати од сите добавувачи 
на суровини, листа на клиенти, записи од 
контрола на штетници, записи за 
дезинфекција, декларации за некористење 
на ГМО. 

Органскиот преработувач задолжително 
мора да го идентификува и минимизира 
ризикот од загадување на околината како 
резултат на неговите активности. 

Органско вино, односно вино добиено 

од органско грозје 

Органското вино станува сѐ попопуларно. 
Правилата за производство и етикетирање 
сепак не се едноставни. Овој текст дава 
упатство според Рег. (ЕЗ) 834/07 (со 
правилата за спроведување во Рег. (ЕЗ) 
889/08). ЕУ Регулативата за органско 
земјоделство е променета во поглед на 
правилата за органско вино со донесување 
на Регулативата (ЕЗ) 203/12. Оваа 
регулатива го забранува и го ограничува 
бројот на енолошки практики како што се: 
делумна концентрација преку ладење, 
елиминирање на SO2 со физички процеси, 
третман  на електродијализа за да се 
обезбеди винска стабилизација, делумна 
деалкохолизација, третман со изменувачи 

на катјони да се обезбеди винска 
стабилизација, топлински третман е 
дозволен со максимална температура од 70 
° C. 

Центрифугирање и филтрација, ≥0.2 µm 
SO2содржано во органско вино е 
ограничено на 100 mg/L за црвено вино, и 
соодветно 150 mg/Lво бело или розе вино. 
Можни се исклучоци, и истите може да се 
најдат во рег. 203/12,(измена на Рег. ЕК 
889/08, член 47). 

Супстанците дозволени за производство на 
вино се ограничени на супстанците кои се 
на листата на Анекс I Рег. (ЕС) 203/12. 

 

ЕТИКЕТИРАЊЕ НА ОРГАНСКИ 

ПРОИЗВОДИ 

Органска етикета покажува дека 
производот бил произведен според 
одредени стандарди или регулативи за 
органско производство и дека е 
сертифициран од независно 
сертификациско тело.  

Значајно е да се знае дека сите 
сертификатори не можат да ги 
сертифицираат сите стандарди. Секој 
сертификатор е акредитиран да 
сертифицира според одреден стандард и 
операторите можат да добијат дозвола 
назнаките за тој/тие стандарди да ги 
користат на своите етикети, и такви да ги 
продаваат на локално, регионално или на 
ниво на ЕУ. 

Освен логото на ЕУ за етикетирањето на 
органските производи можат да се користат 
и според дополнителни стандарди.Треба да 
биде јасно дека важноста од различни 
логоа може да се разликува во една земја 
од друга. Во националните програми за 
етикетирањесе користат националните 
симболи како симболите на приватниот 
сектор, на пример супермаркети, 
организации на производители, итн. 
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Преглед на барањата за етикети во 
малопродажни пакувања: ЕУ Лого 

Пакуваните производи од ЕУ мора да го 
имаат ЕУ логото за органско производство 
на пакувањето. Употребата на ова лого за 
производи увезени од трети земји 
претставува доброволна опција. 
Употребата на ЕУ логото не е дозволена на 
производи „ во преод“ или производи кај 
кои само на листата на состојки може да се 
наведе терминот органски. Можна е 
употреба на државни или приватни логоа, 
како на пр. германските Био-Сигел или 
Деметер и употреба на приватни логоа 
како на пример лого на одредена група на 
производители.  

Наводот за потеклото треба да биде во 
следните форми „ЕУ Земјоделство“, „Не-ЕУ 
Земјоделство“ и „Не-ЕУ/ЕУ Земјоделство“, 
кои се задолжителни покрај ЕУ логото за 
органско производство. Гореспоменатите 
наводи „ЕУ“ и Не-ЕУ“ може да се заменат 
или дополнат со земјата на потекло, 
доколку барем 98% од состојките се 
произведени во една земја. Во контекст на 
гореспоменатите назнаки „ЕУ“ и Не-ЕУ“ 
малите количини од состојките може да се 
занемарат доколку нивната вкупна тежина 
не преминува 2% од вкупната количина на 
состојките од земјоделско потекло. 

Компанијата која е задолжена за 
пласирање на производот на пазарот мора 
да биде наведена на етикетата. Кодот на 
сертификаторот исто така мора да биде 
наведен. Земјите членки на ЕУ доделуваат 
код на секое контролно тело којшто го 
имаат одобрено да работи на нивната 
територија. Европската комисија доделува 
код на контролните тела коишто 
спроведуваат проверки надвор од ЕУ. 
Контролните тела признаени од Европската 
комисија за увоз се наведени во Анексите 
III и IV  од Регулативата Бр. 1235/2008.  

Општата форма на кодот е AB-CDE-999 
каде АВ е ISO кодот од државата каде се 
извршува проверката. На пример, 
операторите кои се органски 
сертифицирани во Македонија користат 
MK-ORG-999, во Бугарија BG-BIO-999. CDE е 

терминот кој воспоставува врска со 
органското производство, како „био“ или 
„орг“ или „еко“ и 999 е референтниот број 
за соодветното сертификациско тело.  

Кодот и назнакатаза потеклото треба да 
бидат во истото визуелно поле со логото.  

За производи со повеќе состојки 
задожителна е идентификација на 
органските состојки. Секоја органска 
состојка мора да биде идентификувана и 
одделена од конвенционалните состојки со 
збор или симбол како на пример  „* “. 

Не е дозволена употреба на ЕУ логото на 
производи кои содржат само одредени 
состојки со органско потекло.  

Етикетирање на органско вино 

Виното кое ќе биде произведено според 
новите процедури на регулативата(EU) No 
203/2012 може да биде означено како 
органско вино. Во овој случај 
етикетирањето со ЕУ органското лого е 
задолжително. Наводот „вино од органско 
грозје“ повеќе не е дозволен. Употребата 
на ЕУ логото за „вино добиено од органско 
грозје“ не е дозволена. 

Национални барања за етикетирање 

на органски производи во Македонија 

Органските производи можат да се 
пласираат на пазарот единствено со 
валиден сертификат издаден од овластени 
сертификациски тела во Македонија. 
Контролата и сертификацијата се 
задолжителни за сите субјекти вклучени во 
подготовката, складирањето, увозот, 
ракувањето и пласирањето на пазарот на 
органските производи и производите во 
преод. Терминот органски може да се 
користи за живи, свежи, и необработени 
производи доколку тие се во согласност со 
одредбите на законот за органското 
производство. За домашните производи 
забранета е употребата на термини кои се 
сугерираат органски статус пр. „еко“, „био“, 
и „еколошки“ и слични термини изведени 
од зборот „органски“ 
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коиштопотрошувачотможат да го доведат 
во заблуда. Преработените производи 
можат да се обележат како органски 
единствено доколку 95% од нивните 
состојки се органски и со земјоделско 
потекло, додека останатиот дел мора дае 
на листата на одобрени неземјоделски 
состојки, несметајќи ги притоа додадените 
сол и вода.  

Органскиот производ треба да биде 
означен со: „ОРГАНСКИ ПРОИЗВОД”, 
националното лого, кодот на 
сертификационото тело и листата на 
состојки со земјата на потекло.  

Приватни етикети и логоа можат да се 
користат за етикетирање на органски 
производи.  

Производите од периодот на преод може да 
се означат како „ПРОИЗВОД ВО ПРЕОД” и 
да се означат со националното лого за 
органски производи во преод и 
кодот/логото на сертификациското тело.  

 

УВОЗ ОД ТРЕТИ ЗЕМЈИ 

Регулативите (EC) 834/07 и (EC) 889/08 го 
регулираат органското производство во ЕУ 
и затоа е значајно да се има на ум дека 
истите се всушност наменети за земјите од 
ЕУ. Друга правна рамка која ги дефинира 
политиките за увоз во ЕУ од трети земји е 
Регулативата (ЕС) Бр. 1235/2008. Овие 
правила се наменети за да се осигура дека 
земјоделските производи и храна од земји 
надвор од ЕУ можат да ги продаваат 
нивните органски производи во ЕУ само 
доколку имаат соодветни или еквивалентни 
регулативи во однос на производствените 
правила и методите за контрола.  

Европската комисија има составено листа 
на трети земји чии производни правила и 
контролни системи биле проверени. Со 
вклучување на овие земји во Анекс III во 
Регулативата (ЕС) Бр. 1235/2008 (листа на 
признаени трети земји), Комисијата ги 
признава нивните правила за производство 
и контрола за специфични категории на 
производи, како еквивалентни на ЕУ 

легислативите за органско земјоделство. 
Единствено производите на листата можат 
да бидат увезени во ЕУ без потреба од 
дополнителни дозволи и истите да бидат 
пласирани на пазарот со наводи на 
органски методи на производство. Ова се 
однесува на производи кои биле проверени 
од страна на овластено инспекциско тело. 

Дополнително, Европската комисија за оваа 
цел има признаено бројни контролни тела 
кои се одговорни за спроведување на 
контроли во трети земји и за издавање на 
сертификати. Исто така, овие признати 
тела се заведени на соодветната листа.  

Моментално, ЕУ регулативата обезбедува 
три можности за увоз од трети земји: 
1. „Соодветни производи": производството, 
преработката и контролните процедури 
треба да се усогласат во целост со 
Регулативата и со правилата наведени во 
(ЕС) 889/08. Засега, ова останува теоретска 
опција за трети земји, бидејќи Европската 
комисија сé уште нема воспоставено 
постапка за увоз на соодветни производи. 
2. „Еквивалентни производи" коишто 
доаѓаат од трети земји чии системи за 
контрола се смета дека се со еквивалентна 
ефективност (таканаречена „листа на трети 
земји"). 
3. „Еквивалентни производи" коишто 
доаѓаат од трети земји кои не се признаени 
од страна на Комисијата и не се наведени 
на листата на трети земји. За овие 
производи сертификаторите кои работат во 
овие земји би требало да презентираат 
докази за производството според 
соодветни „еквивалентни стандарди“. 
Македонскиот закон за органско 
производство е направенво согласностсо ЕУ 
регулативите за органско производство со 
кои е целосно хармонизиран. Сепак, увозот 
од трети земји не е регулиран на ист 
начин. Не постои листа на земји чии 
методи на органско производство се 
сметаат за еквивалентни. Македонскиот 
закон ја пренесува одговорноста за 
проверка на усогласеноста со 
националните политики, на 
сертификационите тела одобрени од страна 



                                        Прирачник за органско производство за советодавци_   __________________ 

  

 

  

105 

Министерството за земјоделство на 
Република Македонија.  

 

ПРЕГЛЕД НА СИТУАЦИЈАТА ВО 
СЕКТОРОТ ЗА ОРГАНСКО 

ПРОИЗВОДСТВО ВО МАКЕДОНИЈА И 
БУГАРИЈА 

Иако сé уште претставувасамо мал дел од 
вкупното земјоделство во ЕУ, пазарот за 
органски производи и површината на 
земјиштето за органскопроизводствосе 
зголеми значително во текот на изминатата 
деценија. Овој тренд за првпат се појави во 
Западна Европа, но денес се пренесе и во 
Југоисточна Европа. Производителите на 
органска производиод Југоисточна Европа 
почнуваат да одговараат на зголемените 
барањата за органска храна во Западна 
Европа, како и на домашните пазари. 

Со органски пазар на ЕУ проценет на 21,8 
милијарди евра во 2012 година и 
трендовите кои покажуваат потенцијал за 
понатамошен раст, прехранбениот и 
земјоделскиот сектор во Бугарија и 
Македонија имаат огромен потенцијал да 
ги искористат предностите од 
зголемувањето на побарувачката на 
домашните и на потрошувачите одЕУ за 
високо квалитетни органскипроизводи. 

Моменталниот удел на органското 
земјоделство во Бугарија – 1,3%, и во 
Македонија – 0,5% во 2012 е значително 
под вкупниот удел во ЕУ – 5,6%. 

Општа констатација за сегашната состојба 
и можностите за во иднина во однос на 
органскитепроизводи во Југоисточна 
Европа, вклучувајќи ја Бугарија и 
Македонија е декаовој регион во моментов 
е еден од најмалку развиените во Европа, 
но, исто така, дека овој регион има големи 
потенцијали коишто треба да се 
искористат. Тешката индустрија и другите 
големи загадувачи не работат со децении. 
Недостатоците од минатото може да станат 
предности во сегашноста. Друга предност е 
поевтината работна сила и многуте луѓе во 
овој регион кои работат во земјоделството. 
Ако во Западна Европа само 1-5% од 

луѓето работат во земјоделството, во 
Бугарија и во Македонија тој процент 
изнесува 15-25%. Растот на органскиот 
сектор во Бугарија, како и во Македонија 
може да придонесе за развојот на 
руралната економија и отворање на 
„зелени“ работни места. 

Растот во органското производство ќе ја 
зголеми испораката на јавните добра и ќе 
поттикне одржлив рурален развој. Со тоа 
ќе одговори и на растечката побарувачказа 
висококвалитетни здрави производи. 

Органско производство е исто така 
можност да се стимулира развојот во 
земјоделскиот сектор и руралните 
економии и да се промовира поголема 
одржливост. Проширувањето на секторот 
може да се очекува само доколку се 
создадат поволни услови за преод кон 
органското производство и услови за 
поддршка на малитесемејни земјоделски 
производители заодржување на органското 
производство. 

Поддршка за органските 
производители во Бугарија и 

Македонија 

Поддршка за органското земјоделство во 
Бугарија се спроведува под ЕУ Програмата 
за финансирање на руралниот развој(RDP) 
под т.н. Мерка 214 Агро-екологија која 
вклучува субвенции за органски култури, 
животнии пчеларници.  

Критериумите за органски производители 
се дека треба да имаат минимум 0,5 
хектари земјиште на нивната фарма и 
имаат обврска да останат во сертификација 
наредните 5 години.  

Субвенции се движат од 30-729 евра / 
хектар. 

Земјоделците добиваат субвенции за време 
на преодниот период на нивната фарма од 
конвенционална во органска. 

Органскитепроизводители, исто така, имаат 
право на средства по неколку други мерки 
од програмата за рурален развој (број 121, 
142, 111), исто како и конвенционалните 
производители. 
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Поддршка за органското земјоделство во 
Македонија се одвива под Националната 
програма за рурален развој во рамките на 
мерката за директна исплата на 
земјоделските производители врз основа на 
површини и културикоишто се одгледуваат. 
Поддршката е достапна за растителното, 
сточарското и пчеларскотопроизводство. 
Поддршката за агро-екологијата сé уште не 
е достапна и истата се очекува во 2015 
година. 

Критериум за органскитепроизводители е 
да имаат минимум 0,2 хектари земјиште. 
Обврската за земјоделците да останат во 
органско производство за одреден 
временски период сéуште не е 
задолжителна, но се очекува да се воведе. 
Субвенциите се движат од 30 евра/ха за 
угар во ротација до 500 евра/хектар за 
зеленчук. Земјоделците добиваат 
субвенции за време на преодниот периодот 
на нивната фарма од конвенционална во 
органска. 

Сертификациски услуги во Бугарија и 
Македонија 

Во Бугарија во моментов сертификацијата 
на органското производство се врши од 
страна на 11 сертификациски тела, од кои 
едно локално, а останатите се од земјите 
членки на ЕУ. 

Во Македонија во моментов има 3 
сертификациски тела одобрени од страна 
на Министерството за земјоделство да 
вршат сертификација според македонскиот 
закон за органско производство. Постојат 
дополнителни 3-5 сертификациони тела од 
ЕУ, кои исто така спроведуваат 
сертификација на органско производство 
во согласност со ЕУ регулативата и НОП. 
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