
„EKOAGROS“: 
ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO 

PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekologiški – tik sertifikuoti

Per pastaruosius penkiasdešimt metų į 
maistą dėl geresnės išvaizdos ir ilgesnio 
vartojimo termino imta dėti net keli 
tūkstančiai naujų cheminių priedų. Norint 
šių medžiagų išvengti reikėtų kiek įmanoma 
dažniau rinktis ekologiškus produktus. 

Ekologinė žemdirbystė – tai toks gamybos 
būdas, kai naudojamos natūralios 
medžiagos ir procesai. 

Ekologiški produktai:
• yra be sintetinių maisto priedų,
• neužteršti cheminėmis medžiagomis,
• be genetiškai modifikuotų organizmų 

(GMO).

Ekologiškos ir kokybiškos produkcijos 
poreikis visame pasaulyje nuolat auga, o 
žemės ūkio ir maisto produktų gamintojai 
siekia jį patenkinti. Kad vartotojai būtų 
tikri, jog perka ekologiškus produktus, 
ši produkcija griežtai kontroliuojama ir 
sertifikuojama. 

Pagrindinius reikalavimus ekologinei 
gamybai nustato Europos Sąjungos 
institucijos, įgyvendinimo taisykles 
rengia Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministerija, o sertifikavimą ir kontrolę 
vykdo sertifikavimo įstaiga „Ekoagros.



PAGRINDINĖS „EKOAGROS“ PASLAUGOS:

• Ekologinės gamybos sertifikavimas. 
Tai tokia procedūra, kuria sertifikavimo 
įstaiga patvirtina, kad laikomasi su 
ekologine gamyba susijusių teisės aktų 
reikalavimų. Ekologinė gamyba apima 
visus etapus  – nuo pirminės produkto 
gamybos iki perdirbimo, saugojimo, 
transportavimo, pardavimo ir tiekimo 
vartotojui.

• Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto 
kokybės sistemą pagamintų produktų 
sertifikavimas. Šių produktų gamyboje 
ribojamas trąšų naudojimas, panaudojus 
augalų apsaugos priemones privaloma 
ilgesnė išlauka, nenaudojami GMO ir 
sintetiniai maisto priedai. Šie produktai 
išsiskiria aukštesniais kokybiniais 
parametrais.

KITOS PASLAUGOS:

• Patikros pagal papildomus kitų šalių 
nacionalinius ir privačius standartus.

• Dokumentų, reikalingų vykdyti 
tarptautinę prekybą (eksportas, importas) 
ekologiškais produktais, išdavimas.

• Ekologinės gamybos sertifikavimas ne 
Europos Sąjungos (trečiosiose) šalyse.

Pasitikėjimo linijos tel. +370 700 55 006
Anonimiškai informaciją galima teikti visą parą

DAUGIAU 
INFORMACIJOS

VšĮ „Ekoagros“ 
K. Donelaičio g. 33
44240 Kaunas
+370 37 20 31 81
ekoagros@ekoagros.lt

TELŠIŲ FILIALAS 
Sedos g. 6
87112 Telšiai 
+370 444 69 165 
telsiai@ekoagros.lt

UTENOS FILIALAS
Maironio g. 4
28241 Utena
+370 389 50 740 
utena@ekoagros.lt

Sertifikuotų ūkio subjektų patvirtinamuosius 
dokumentus rasite www.ekoagros.lt / Sertifikatų paieška
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