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Onaylayan:
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Bağlantılı olduğu dökümanlar:
SA-S-SD-1-V1.1TR Rainforest Alliance 2020 Sürdürülebilir Tarım Standardı, Arazi gereklilikleri

Yerini aldığı dökümanlar:

Aşağıdakiler için geçerlidir:
Arazi sertifika sahipleri

Ülke/Bölge:
Hepsi
Ürün:

Sertifikasyon Türü:

Rainforest Alliance sertifikasyon sistemi
kapsamındaki bütün ürünler; bkz. Sertifikasyon
Kuralları

Arazi sertifika sahipleri

Bu içeriğin, Rainforest Alliance'ın önceden yazılı izni alınmadan çoğaltılması, değiştirilmesi,
dağıtılması veya yeniden yayınlanması dahil herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır.

SA-S-SD-16-V1.1TR

2

EK’İN AMACI
Bu ek, sertifikalı arazi sınırları dışındaki koruma ve restorasyon alanlarına sahip olma seçeneği
ile ilgili olarak doğal bitki örtüsüyle ilgili gerekliliğe ilişkin ilave ayrıntıları açıklamaktadır.

DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜYLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER
6.2.3. ZORUNLU AKILLI ÖLÇÜM
Üreticiler doğal bitki örtüsünü korur, durum yönetim tarafından izlenir ve birinci yıldan itibaren
her yıl göstergede bildirilir.
Doğal bitki örtüsü toplam yüzölçümünün %10’undan azını veya gölgeye uygun ürünler
yetiştiren arazilerde %15’inden azını kaplıyorsa yönetim, araziler için, 6.2.4. maddede şart
koşulan bu eşik değerlere ulaşmaya yönelik hedefler koyar ve önlemler alır.
Doğal bitki örtüsü, çoğunlukla yerel veya lokal ortama adapte olmuş türlerden oluşan, türler
bileşimi ve yapı itibariyle, insan müdahalesi olmasaydı görülecek olan bitki örtüsünü andıran
bitki örtüsüdür. Doğal bitki örtüsü, (sadece bunlardan ibaret olmamak üzere) aşağıdakilerden
birini veya daha fazlasını içerebilir:
• Akarsuya kıyısı olan tampon bölgeler
• Arazi sınırları içindeki koruma altındaki alanlar
• Tarımsal ormancılık sistemlerindeki doğal bitki örtüsü
• Konaklama tesisleri ve altyapının çevresindeki ve diğer sınır bitkileri, çit bitkileri ve çalılık
bariyerler
• Sertifikalı arazinin dışında, söz konusu alanlar için uzun vadeli olarak (en az 25 yıl boyunca)
mevcut duruma göre ek koruma değeri elde edilmesini sağlayan koruma ve restorasyon
alanları
Gösterge:
• Toplam arazi yüzölçümünün doğal bitki örtüsüyle kaplı olan yüzdesi

6.2.4. ZORUNLU GELİŞTİRME (L2)
Arazide doğal bitki örtüsü vardır.
• Gölgeye uygun olmayan ürünler yetiştiren arazilerin toplam yüzölçümünün en az %10
kadarında
• Gölgeye uygun ürünler yetiştiren arazilerin toplam yüzölçümünün en az %15 kadarında

GEREKLİLİKLER 6.2.3 VE 6.2.4 İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Gereklilik 6.2.3, üreticilerin arazideki doğal bitki örtüsünün yüzdesini (%) yıllık olarak izlemesini
ve raporlamasını gerektiren zorunlu bir akıllı ölçümdür. Arazideki doğal bitki örtüsü yüzdesinin
gölgeye uygun olmayan ürünler için %10'dan veya gölgeye uygun ürünler için %15'ten az
olduğu durumlarda, üreticilerin doğal bitki örtüsü yüzdesini arttırmak için hedefler belirlemesi
ve buna yönelik faaliyetlerde bulunması gerekir. Gereklilik 6.2.3 esnektir ve üreticilerin arazide
veya arazi grubunda gerekli doğal bitki örtüsü yüzdesine ulaşabilmeleri için çeşitli seçenekler
sunar.
Gereklilik 6.2.4, altıncı yılda üreticilerin doğal bitki örtüsü yüzdesini, gölgeye uygun olmayan
ürünler için en az %10 veya gölgeye uygun ürünler için en az %15 oranına getirmesini
gerektiren zorunlu bir geliştirmedir.
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SEÇENEK HAKKINDA EK AYRINTILAR – SERTİFİKALI ARAZİ
DIŞINDAKİ KORUMA VE RESTORASYON ALANLARI
Üretim gerçekleşen tarımsal alanda bir küçülme olmaksızın, arazide gereklilik 6.2.3 uyarınca
doğal bitki örtüsü yüzdesine ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda, üreticilerin arazideki
bitki örtüsü alanını, sertifikalı arazi sınırları dışındaki koruma veya restorasyon alanlarıyla
tamamlama seçeneği vardır. Bu seçenek, aşağıda gösterildiği gibi belirli koşullar altında
mümkündür.

SERTİFİKALI ARAZİ SINIRLARI DIŞINDAKİ KORUMA VEYA RESTORASYON
ALANLARI İÇİN KOŞULLAR
1. Üreticiler, ancak arazilerinde gerekli doğal bitki örtüsü yüzdesine ulaşamadıkları
durumlarda, arazi sınırları dışında koruma veya restorasyon alanları oluşturabilirler.
2.

Üreticiler, arazideki mevcut doğal bitki örtüsünü farklı toprak kullanımı şekillerine
dönüştürmezler. Arazi sınırları dışındaki koruma alanları, sadece arazideki mevcut ve
ek bitki örtüsünü tamamlamak için kullanılabilir. Arazi dışındaki koruma alanları,
arazideki bitki örtüsünün yerine geçecek şekilde kullanılamaz.

3. Üreticiler, arazilerinde gerekli doğal bitki yüzdesinin bir kısmını ve doğal bitki örtüsünün
bir yüzdesini de arazi sınırları dışındaki koruma alanı şeklinde oluşturabilirler. Örneğin, bir
üretici, arazide %5 oranında ve arazi dışında %5 oranında doğal bitki örtüsüne
oluşturabilir.
4. Sertifikalı arazi sınırları dışındaki koruma veya restorasyon alanı, bu alanın en az 25 yıl
süreyle uzun vadeli olarak korunmasını etkin bir şekilde sağlar.
5. Sertifikalı arazi sınırları dışındaki koruma veya restorasyon alanı, mevcut duruma göre
ek koruma değeri ve koruma statüsü sağlar: Alan biyolojik çeşitlilik değeri açısından
korunur veya geliştirilir.
6. Sertifikalı arazi sınırları dışındaki koruma veya restorasyon alanı, sertifikalı araziye benzer
bir ekosistem içinde yer alır. Örneğin, sertifikalı arazi, yağmur ormanlarının hakim
ekosistem olduğu bir bölgedeyse, koruma veya restorasyon alanı da yağmur
ormanlarının hakim olduğu bir bölgede bulunur.
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SERTİFİKALI ARAZİ SINIRLARI DIŞINDAKİ KORUMA VEYA RESTORASYON
ALANLARININ İÇİN DENETLENEBİLİRLİĞİNE YÖNELİK KOŞULLAR
1. Sertifika sahipleri, arazi sınırları dışındaki koruma veya restorasyon alanı/alanları için
çokgen verileri sağlar.
2.

Sertifika sahipleri, koruma veya restorasyon alanının/alanlarının yüzölçümünü (ha) ve
bu verinin sertifikalı arazi alanıyla ilgili olarak temsil ettiği yüzdeyi belirtir.

3.

Sertifika sahipleri, koruma veya restorasyon alanına/alanlarına, etkisi en az 25 yıl
sürecek uzun vadeli koruma sağlanabileceğini belirten dökümanları gösterir.

4.

Sertifika sahipleri, koruma veya restorasyon alanının/alanlarının mevcut duruma göre
ek koruma değeri ve koruma statüsü sağladığını dron ve/veya yüksek çözünürlüklü
uydu görüntüleri aracılığıyla kanıtlayabilir. Denetçi, kanıtların yeterli olup olmadığını ve
koruma veya restorasyon alanını ziyaret etmeye gerek olup olmadığını belirleme
yetkisine sahiptir.

5.

Denetçi, arazi sınırları dışındaki koruma veya restorasyon alanını en az altı yılda bir
ziyaret eder. Sertifika sahipleri, sertifikalı arazi sınırları dışındaki koruma veya restorasyon
alanının denetlenmesiyle ilgili ortaya çıkan ekstra masrafları öderler (örneğin
denetçilerin doğrulama için koruma veya restorasyon alanına/alanlarına seyahat
masrafları).
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