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Kas	  yra	  ekologiškas	  maistas

• Ekologiški	  maisto	  produktai	  neužteršti	  
kenksmingomis	  cheminėmis	  medžiagomis	  –
sunkiaisiais	  metalais,	  pesticidų	  likučiais,	  
nitratų	  pertekliumi,	  antibiotikais,	  hormonais,	  
jų	  sudėtyje	  nėra	  sintetinių	  maisto	  priedų	  –
dažiklių,	  saldiklių,	  konservantų	  ir	  kt.	  Juose	  
nėra	  genetiškai	  modifikuotų	  organizmų	  
(GMO),	  kuriuos	  draudžiama	  naudoti	  ne	  tik	  šių	  
produktų	  gamybai	  – jų	  negali	  būti	  ir	  gyvuliams	  
duodamuose	  pašaruose.	  



Ekologiška	  produkcija



Kaip	  atskirti	  ekologišką	  produktą?

Ekologiška	  produkcija	  yra	  griežtai	  reglamen-‐
tuojama, kontroliuojama	  ir	  	  sertifikuojama.



Ekologinis	  ūkininkavimas

• Ekologiški	  maisto	  produktai	  auginami	  
ekologiniuose	  žemės	  ūkiuose,	  kuriuose	  labai	  
griežtai	  ribojamas	  cheminių	  sintetinių	  
pesticidų,	  sintetinių	  trąšų,	  gyvuliams	  skirtų	  
antibiotikų	  naudojimas.	  Ekologiniu	  
ūkininkavimu	  siekiama	  užtikrinti	  kuo	  
natūralesnę	  žemdirbystės	  sistemos	  veiklą.	  
Kovojant	  su	  kenkėjais	  naudojami	  biologiniai	  ir	  
fiziniai	  (ne	  cheminiai)	  metodai.	  



Ekologinis	  ūkininkavimas

• Ekologiniame	  ūkyje	  pirmenybė	  teikiama	  
pačiame	  ūkyje	  esantiems	  ištekliams,	  pvz.,	  
trąšai	  naudojamas	  mėšlas,	  pašarai	  gyvuliams	  –
išauginti	  pačiame	  ūkyje.	  Gyvuliai	  turi	  būti	  
laisvai	  ganomi,	  o	  jei	  dėl	  netinkamų	  oro	  sąlygų	  
gyvulį	  reikia	  laikyti	  uždaroje	  patalpoje,	  tai	  
kiekvienam	  iš	  jų	  numatyta	  tokia	  vieta,	  kuri	  
leidžia	  patenkinti	  natūralų	  poreikį	  judėti.	  
Gyvuliai	  šeriami	  tik	  sertifikuotu	  ekologišku	  
pašaru.



Ar	  ekologiškas	  gyvūnas	  toks	  pat,	  kaip	  ir	  
neekologiškas

Gyvūnas	  yra	  toks	  pat,	  jis	  niekuo	  nesiskiria.
Tačiau	  gyvūnas	  šeriamas	  ekologišku	  pašaru,	  
todėl	  ir	  jo	  gaminama	  produkcija	  yra	  ekologišką.



Kodėl	  ekologiška	  produkcija	  yra	  
brangesnė,	  nei	  įprastos	  gamybos?

Ekologinį	  maistą	  užauginti	  ir	  perdirbti	  yra	  
brangiau,	  be	  to,	  dažnai	  ekologiškų	  maisto	  
produktų	  derlius	  yra	  gerokai	  mažesnis	  negu	  
auginant	  įprastu	  būdu,	  naudojant	  chemines	  
trąšas,	  sintetinius	  priedus.



Ekologinis	  ūkininkavimas
Gyvūnų	  gaminama	  produkcija	  (pienas,	  mėsa,	  
kiaušiniai)	  yra	  natūralūs,	  be	  jokių	  dažiklių,	  todėl	  
ir	  produktų	  skoninės savybės	  labiau	  išreikštos.
Iš	  ekologiškos	  žaliavos	  pagaminti	  maisto	  
produktai	  yra	  trumpesnio	  galiojimo	  laiko.

Užauginti	  ekologišką	  produkciją	  užtrunka	  ilgiau.



Kas	  dažniausiai	  auginama	  
ekologiškuose	  ūkiuose?

Vaisiai,	  uogos,	  daržovės,	  prieskoniniai	  augalai.
Pieniniai	  ir	  mėsiniai	  galvijai,	  kiaulės.
Jų	  gaminama	  žaliava	  keliauja	  į	  perdirbimo	  
įmones	  arba	  perdirbama	  tiesiogiai	  ūkiuose.

Šių	  produktų	  sudėtyje	  nėra	  cheminių	  priedų	  ar	  
kitų	  sintetinių	  medžiagų.



Gyvulininkystės	  srityje	  Lietuvoje	  
dažniausiai	  sutinkami

Ekologiniai	  pieninių	  galvijų	  ūkiai.

Ekologiniai	  mėsinių	  galvijų	  ūkiai.
Yra	  avių	  ir	  ožkų	  ekologiniai	  ūkiai.



Kaip	  man	  žinoti	  ar	  produktas	  
ekologiškas?

Lietuvoje	  ekologinio	  žemės	  ūkio	  sertifikavimo	  darbus	  vykdo	  VšĮ „EKOAGROS”.	  Ši	  
organizacija	  tikrina	  ir	  sertifikuoja	  ūkius,	  perdirbimo	  ir	  realizavimo	  įmones,	  viešojo	  
maitinimo	  įmones,	  gaminančias	  ekologiškus	  produktus,	  taip	  pat	  atestuoja	  
produkciją,	  kuri	  naudojama	  šių	  produktų	  gamyboje,	  pvz.	  augalų	  apsaugos	  
priemones,	  kurias	  leidžiama	  naudoti	  ekologiniame	  ūkyje	  ir	  kt.	  Naudodamas	  
Ekoagros ženklą,	  gamintojas	  garantuoja,	  kad	  jo	  pagamintas	  produktas	  yra	  tikrai	  
ekologiškas, nepalikdamas	  vartotojui	  abejonių.	  Šio	  ženklo	  naudojimo	  tvarka	  yra	  
nustatyta	  Ekologinio	  žemės	  ūkio	  taisyklėse.
• Parduotuvėse	  yra	  ekologiškų	  daržovių:	  pomidorų,	  patisonų,	  burokėlių,	  

kaliaropių,	  bulvių	  ir	  kitų	  daržovių.	  Taip	  pat	  ekologiško	  produkto	  ženklu	  
pažymėtų	  šių	  pieno	  produktų:	  jogurto,	  kefyro,	  pieno.	  Grūdų	  produktų	  –
kruopų,	  žirnių,	  miltų.	  Taip	  pat	  tokių	  produktų,	  kaip	  kava,	  arbata,	  medus,	  
uogienė.	  Ekologiški	  produktai	  sudedami	  specialiai	  pažymėtoje	  vietoje	  arba	  
lentynoje.

• Prekybos	  centruose	  galite	  rasti	  ir	  importuotų	  ekologiškų	  maisto	  produktų.	  Jų	  
etiketėse	  taip	  pat	  turi	  būti	  nurodyti	  atitinkamų	  šalių	  ekologiško	  maisto	  
simboliai	  bei	  parašyta,	  kad	  tai	  ekologiškas	  (organiškas)	  produktas.

http://gyvensena.sveikas.lt/lt/sveikas_maistas/ekologiskas_maistas/



Ženklinimas

• Lietuvoje	  išauginta	  produkcija	  ženklinama:

• Užsienyje	  naudojamas	  ženklinimas:



Skanaus


