PAGAL NACIONALINĘ ŽEMĖS ŪKIO
IR MAISTO KOKYBĖS SISTEMĄ
PAGAMINTŲ BIČIŲ PRODUKTŲ IR JŲ
MIŠINIŲ (NKP) SERTIFIKAVIMAS

Teisės aktai
• Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto
kokybės sistemą pagamintų produktų
pripažinimo
taisyklės
(naujausia
suvestinė redakcija 2018 m. lapkričio 14
d.)
• Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto
kokybės sistemą pagamintų produktų
specifikacijos (naujausia redakcija 2020
m. kovo 2 d.)
Pagrindiniai gamybos principai
• Šių produktų gamybos ir perdirbimo
procesas
išsiskiria
natūralumu,
maistingumu bei aplinkos tausojimo
aspektais.
• Viso gamybos proceso metu turi būti
užtikrintas gamybai panaudotų žaliavų
atsekamumas.
• Laikymo tara turi būti pagaminta iš
nerūdijančio plieno ir sandariai uždaroma.
• Medus, žiedadulkių, bičių duona ir bičių
pienelis turi būti fasuojami į naujus
stiklinius sandarius indus.
• Avilio korpusas turi būti pagamintas tik iš
medienos.
• Bitynas turi būti laikomas ne arčiau kaip
5 km nuo genetiškai modifikuotų augalų
pasėlių.
• Kovai su bičių ligomis leidžiama naudoti
tik biologines (zootechnines) priemones
ir (ar) skruzdžių, oksalo, citrinų ir pieno
rūgštį bei ekologinėje gamyboje
naudojamas priemones.

• Bičių šeimas maitinti pavasarį ne medumi
galima iki tol, kol pražysta kaulavaisiniai
augalai.
• Draudžiama bičių šeimas maitinti įvairių
pavidalų cukraus sirupais ar papildais
medunešio metu.
• 5-hidroksimetil-furfurolo (HMF) kiekis
meduje ne daugiau kaip 15 mg kilograme
medaus.
• Medaus diastazės aktyvumas ne mažiau
kaip 12,3 Gotės vienetų.
• Drėgmės kiekis meduje ne daugiau
19 proc.
• Drėgmės kiekis žiedadulkėse ir bičių
duonoje ne daugiau 8 proc.
• NKP mišiniai sertifikuojami ir ženklinami
pagal taisyklių reikalavimus tik tada, kai
jų gamyboje NKP bičių produktai sudaro
ne mažiau nei 50 proc. visų mišinio
sudėtinių dalių.

• Bitininkystės produktai NKP mišinių
gamyboje turi būti naudojami 100 proc.
sertifikuoti pagal taisykles arba pagal
Ekologinio žemės ūkio taisykles.
• NKP mišinių gamyboje su bitininkystės
produktais gali būti maišomi tik natūralios
žemės ūkio kilmės maisto produktai ar
jų žaliavos, pvz., uogos, sėklos, sultys,
žolelės ir kt.
• NKP mišinių gamyboje leidžiama naudoti
mechaninius procesus.
• NKP mišinius draudžiama apdoroti
termiškai, aukšto dažnio srovėmis ir
naudoti cheminius apdorojimo būdus.
• Rinkai tiekiami produktai turi būti
supakuoti ir paženklinti pagal taisyklių
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.
• Ūkio subjektams svarbu laiku pateikti
sertifikavimo įstaigai visus reikalingus
dokumentus, įspėti apie pasikeitimus.
• Privalu reguliariai pildyti Pagal nacionalinę
žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą
pagamintų produktų gamybos 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.
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DAUGIAU INFORMACIJOS
Dėl detalesnės informacijos kreiptis į šią sritį koordinuojančio IV sertifikavimo
skyriaus darbuotojus.
Sertifikuotų ūkio subjektų patvirtinamuosius dokumentus rasite
www.ekoagros.lt / Sertifikatų paieška
VšĮ „Ekoagros“, K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas
+370 37 20 31 81, ekoagros@ekoagros.lt, www.ekoagros.lt
Bendraukime
Pasitikėjimo linijos tel. +370 700 55 006
Anonimiškai informaciją galima teikti visą parą

2020

