
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 augalininkystės principai 
• Ekologinėje gamyboje draudžiami 

genetiškai modifikuoti organizmai (GMO), 
hidroponinis auginimas.

• Dirvožemio derlingumas ir biologinis 
aktyvumas išlaikomas ir didinamas 
taikant daugiametę sėjomainą, įskaitant 
ankštinius augalus ir kitus augalus, 
skirtus žaliajai trąšai, bei tręšiant mėšlu ar 
organinėmis medžiagomis, pageidautina 
abiem atvejais kompostuotais, gautomis 
ekologinės gamybos būdu.

• Žalos, kurią daro kenkėjai, ligos 
ir piktžolės, prevencija pirmiausia 
grindžiama natūralių priešų apsauga, 
rūšių ir veislių parinkimu, sėjomaina, 
kultivavimo metodais ir terminiais 
procesais.

• Naudotinos tik leidžiamos ekologinėje 
gamyboje trąšos, dirvos gerinimo, 
apsaugos nuo kenkėjų ir ligų priemonės. 

• Sertifikuojamuose laukuose (išskyrus 
daugiamečių augalų ir vaistažolių laukus 
bei sertifikuojamus plotus šiltnamiuose) 
privalu taikyti ekologiniam ūkininkavimui 
tinkamą augalų kaitą (sėjomainą). 

• Sėjama ar sodinama tik specialius 
reikalavimus atitinkanti dauginamoji 
medžiaga. 

• Augalų tankis, derlingumas turi atitikti 
bent minimalius nustatytus reikalavimus.

• Ūkiai turi įsivertinti šoninio užteršimo 
neleistinomis medžiagomis riziką ir 
imtis apsisaugojimo priemonių (įrengti 
apsaugines juostas ir kt.).

• Ekologiška produkcija ženklinama pagal 
nustatytus specialius reikalavimus. 
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Ekologinės gyvulininkystės principai
• Ekologiškai auginami gyvūnai turi būti 

gimę ir užauginti ekologiniuose ūkiuose; 
neekologiškai auginti gyvūnai gali būti 
atvežti į ūkį veisimui laikantis specialių 
sąlygų.

• Gyvuliai nuolatos turi turėti galimybę 
ganytis atvirame ore, visų pirma ganyklose, 
kai tai leidžia oro sąlygos ir žemės būklė.

• Ypatingas dėmesys skiriamas 
naudojamiems pašarams, jų kilmei, taip pat 
ligų prevencijai, veterinariniam gydymui.

• Ribojamas gyvulių skaičius 1 ha siekiant 
kuo labiau sumažinti per didelį nuganymą, 
dirvožemio nutrypimą, eroziją arba taršą.

• Ekologiškai auginami gyvuliai laikomi 
atskirai nuo kitų gyvulių.

• Gyvūnams būtina sudaryti sąlygas, 
atitinkančias gyvūnų gerovės 
reikalavimus.

• Ekologiška produkcija ženklinama pagal 
nustatytus specialius reikalavimus. 

• Gyvulininkystė teikia reikalingas 
organines medžiagas ir trąšas dirbamai 
žemei ir prisideda prie dirvožemio 
gerinimo bei tvaraus žemės ūkio plėtros.

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, 
nustatyta tvarka deklaruoti žemės ūkio 
naudmenas, pasėlius ir gyvulius, teikti 
derliaus ataskaitas. 

• 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“.

www.ekoagros.lt


