
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 bitininkystės principai 
• Bitynų vieta turi būti parenkama taip, kad 

nektaras ir žiedadulkės būtų renkamos 
iš ekologiškai auginamų pasėlių ir (arba) 
natūralios augmenijos 3 kilometrų 
spinduliu nuo bityno vietos ir (arba) 
kultūrų, kurioms taikomos mažą poveikį 
aplinkai turinčios auginimo technologijos.

• Aviliai turi būti padaryti iš natūralių 
medžiagų, nekeliančių aplinkai arba bičių 
produktams užteršimo pavojaus. 

• Aviliuose gali būti naudojami tik tokie 
natūralūs produktai kaip pikis, vaškas ir 
augalinės kilmės aliejai.

• Cheminių sintetinių repelentų naudojimas 
imant medų yra draudžiamas.

• Draudžiama imti medų iš korių su perais.
• Bičių motinėlių sužalojimas, pavyzdžiui, 

joms nukerpant sparnus, yra 
draudžiamas.

• Pasibaigus sezonui aviliuose turi būti 
paliekama pakankamai medaus ir bičių 
duonelės atsargų, kad bitės išgyventų 
per žiemą.

• Rėmams, aviliams ir koriams apsaugoti, 
ypač nuo kenkėjų, leidžiama naudoti tik 
rodenticidus (naudojamus tik spąstuose).

• Bitynams dezinfekuoti galima naudoti 
garus ir tiesioginę liepsną.

• Tranų perų naikinimas leidžiamas tik 
tuo atveju, jei tai yra būdas užkirsti kelią 
Varroa destructor plitimui.

• Užsikrėtus Varroa destructor gali būti 
naudojama skruzdžių rūgštis, pieno 
rūgštis, acto rūgštis ir oksalo rūgštis, taip 
pat mentolas, timolas, eukaliptolas arba 
kamparas.

EKOLOGINĖS 
BITININKYSTĖS 

SERTIFIKAVIMAS



• Jei gydoma cheminiu būdu susintetintais 
alopatiniais vaistais, tą laikotarpį 
gydomos bičių šeimos turi būti perkeltos 
į izoliuotus bitynus, o visas vaškas 
po gydymo pakeistas ekologiškai 
bitininkaujant gautu vašku.

• Bitynams atnaujinti ekologinės gamybos 
vienetas gali per metus pakeisti 10 
proc. motinėlių ir spiečių neekologiškai 
augintomis motinėlėmis ir spiečiais su 
sąlyga, kad motinėlės ir spiečiai bus 
apgyvendinti aviliuose su koriais arba 
dirbtiniais koriais iš ekologinės gamybos 
vienetų.

• 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.

• 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

DAUGIAU INFORMACIJOS

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.


