
Ekologinės gamybos sertifikavimas  – 
procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga 
patvirtina, kad laikomasi teisės aktų, 
reglamentuojančių ekologinę gamybą, 
reikalavimų. 

Teisės aktai
• Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007
• Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008
• Ekologinio žemės ūkio taisyklės

Ekologinės žuvininkystės principai
• Draudžiama naudoti uždarus 

recirkuliacinius akvakultūros įrenginius, 
išskyrus inkubatorius ir augyklas. 
Sausumoje įrengtuose auginimo 
vienetuose turi būti įmanoma kontroliuoti 
vandens kokybę, o natūrali pakrančių 
augmenija turi sudaryti ne mažiau nei 
5 proc. kranto perimetro. 

• Ekologinės gamybos tvenkinius 
galima įžuvinti tik ekologiškai augintais 
jaunikliais ar suaugusiomis žuvimis. 

• Reikia atkreipti dėmesį į žuvų suleidimo 
tankį, žuvų būklę ir nuolat kontroliuoti 
vandens kokybę. Gyvas žuvis gabenti 
švariame vandenyje, kurio temperatūra 
ir ištirpęs deguonies kiekis atitiktų jų 
fiziologinius poreikius. 

• Ekologinės gamybos tvenkinių 
pakrantėse draudžiama kūrenti laužus, 
maudytis, žvejoti ar vykdyti kitokią veiklą, 
kuri keltų žuvims stresą ir fiziškai jas 
žalotų.

• Žuvys turi maitintis natūraliai 
tvenkiniuose esančiu maistu. Jei jų 

nepakanka, papildomam žuvų šėrimui 
galima naudoti tik ekologiškus pašarus. 
Papildomai galima naudoti gyvūninės ir 
mineralinės kilmės pašarines medžiagas, 
išvardytas Komisijos reglamento V 
priede. Draudžiama šėrimui naudoti 
neekologiškus pašarus ar nesertifikuotus 
kombinuotus pašarus, pašarinius priedus 
ir vitaminus, kurių rišančioji medžiaga yra 
neekologiškas priedas.

• Iš ekologinės žuvininkystės telkinių 
fizinėmis priemonėmis nuolatos turi 
būti šalinamas nepanaudotas pašaras, 
nugaišusios žuvys, negyvi laukiniai 
paukščiai ar šiukšlės. 

• Auginimo sistemos, įranga ir reikmenys turi 
būti tinkamai išvalomi ir dezinfekuojami 
naudojant tik Reglamento Nr. 889/2008 
VII priedo 2 dalyje išvardytus produktus. 

• Ligų gydymui pirmenybę reikėtų teikti 
homeopatiniams preparatams, o tik nesant 
jų veiksmingumui galima naudoti alopatinį 
veterinarinį gydymą. Po tokio gydymo 
išlauka prieš realizuojant produktus kaip 
ekologiškus turi būti dvigubai ilgesnė, 
o jeigu išlaukos trukmė produktui 
nenurodyta – ne mažiau kaip 48 val.
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• Nustačius žuvų susirgimų arba ligų, 
profilaktikos tikslais ekologinės 
žuvininkystės tvenkiniai ne daugiau kaip 
vienus metus laikomi be vandens.

• Ten, kur žuvys sugaunamos, reikia įrengti 
švaraus vandens įtekėjimo konstrukciją, 
kuri būtų tokio dydžio, kad žuvys jaustųsi 
kuo geriau. Sugautos užaugintos žuvys 
turi būti laikomos švariame vandenyje.

• Tvenkiniai ir ežerai tręšiami organinėmis 
ir mineralinėmis trąšomis pagal 
Reglamento (EB) Nr. 889/2008 I priedą, 
naudojant ne daugiau kaip 20 kg azoto 
vienam hektarui. 

• Draudžiama naudoti sintetines chemines 
medžiagas hidrofitams ir augalams 
vandenyse, kur auginamos žuvys, 
kontroliuoti. 

• Natūralios augmenijos plotai aplink 
vidaus vandens telkinius išlaikomi kaip 
apsaugos zona, atskirianti nuo žemės 
plotų, kuriuose neauginama pagal 
ekologinės akvakultūros taisykles. 

• Bendras vienos rūšies žuvų produkcijos 
kiekis ribojamas iki 1 500 kg žuvies iš 
hektaro per metus.

• Ekologiška produkcija ženklinama pagal 
nustatytus specialius reikalavimus. 

Sertifikavimas ir kontrolė
• Kiekvienas sertifikuojamas ūkio subjektas 

privalomai patikrinamas kartą per metus. 
Tikrinimai vykdomi pagal planą, ūkio 
subjektai dažniausiai informuojami iš 
anksto. 

• Rizikingiausiuose ūkiuose galimi 
tikrinimai nepranešus. 

• Esant įtarimų dėl neleistinų medžiagų 
panaudojimo imami mėginiai tyrimams.

• Ūkio subjektams svarbu laiku pateikti 
sertifikavimo įstaigai visus reikalingus 
dokumentus, įspėti apie pasikeitimus.

• Privalu reguliariai pildyti Ekologinės 
gamybos ūkio veiklos žurnalą, tvarkyti 
buhalterinę apskaitą.

• Pirmą kartą sertifikuojantiems reikalingas 
ekologinio ūkininkavimo pagrindų 
išsimokslinimo pažymėjimas (teirautis VšĮ 
Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros).

• Norint spartesnio bendravimo su 
sertifikavimo įstaiga rekomenduojama 
pateikti nustatytos formos rašytinį 
sutikimą dėl dokumentų gavimo el. paštu. 

• Pageidaujant skubesnės patikros 
galima pateikti laisvos formos prašymą. 
Sertifikavimo įstaiga neįsipareigoja 
atvykti prašomu laiku, tačiau stengiasi 
atsižvelgti į prašymus.

• Leidimus taikyti ekologinės gamybos 
išimtis išduoda VšĮ „Ekoagros“.

Pasitikėjimo linijos tel. +370 700 55 006
Anonimiškai informaciją galima teikti visą parą
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VšĮ „Ekoagros“, K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas
+370 37 20 31 81, ekoagros@ekoagros.lt, www.ekoagros.lt

Sertifikuotų ūkio subjektų patvirtinamuosius dokumentus 
rasite www.ekoagros.lt / Sertifikatų paieška
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Dėl detalesnės informacijos kreiptis į šią sritį 
koordinuojančio IV sertifikavimo skyriaus darbuotojus.


