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BALTIJOS ŠALIŲ ŽEMDIRBIŲ  
ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI SUSITIKO 

SU LIETUVOS RESPUBLIKOS  
PREZIDENTĖ DALIA GRYBAUSKAITE  

 
2013 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pir-

mininkas Andriejus Stančikas ir vicepirmininkai Sigitas Dimaitis bei 
Bronius Markauskas, drauge su Latvijos ir Estijos žemdirbių organi-
zacijų atstovais, susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia 
Grybauskaite. Tai – pirmasis iš trijų susitikimų, kuriuose Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žemdirbių atstovai valstybių vadovams pristatys 
bendrą savo poziciją dėl ES Bendrosios žemės ūkio politikos po 2013 
m. Žemdirbiai tikisi, jog valstybių vadovai apgins jų interesus dery-
bose dėl 2014-2020 m. finansinės perspektyvos. 

ŽŪR pirmininkas Andriejus Stančikas teigė, jog susitikimai su 
valstybių vadovais surengti norint pagrįsti reikalavimus dėl naujojo 
finansinio laikotarpio. “Visų trijų Baltijos šalių žemdirbiai gauna ma-
žiausias tiesiogines išmokas Europos Sąjungoje, lyginant su kitomis 
valstybėmis narėmis; be to, bendrieji žemės ūkio gamybos kaštai ir iš-
laidos Baltijos šalyse yra tokie pat, o kai kuriais atvejais netgi didesni, 
negu kitose ES šalyse. Todėl Baltijos šalių žemdirbiams yra sunku 
konkuruoti bendroje ES rinkoje. Mes pabrėžiame, jog konkurencija 
ES rinkoje turi būti sąžininga, reikia išvengti rinkos iškraipymų” – 
kalbėjo A. Stančikas. Baltijos šalių žemdirbių atstovai su Prezidente 
aptarė savo ligšiolinius veiksmus – žemdirbių organizacijų atstovai 
dažnai susitinka Baltijos šalių taryboje, kur formuluojama bendra visų 
3 šalių organizacijų pozicija dėl BŽŪP. 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė teigė, jog Europai išgyvenant fi-
nansinius sunkumus, didžiausias įmokas mokančios šalys narės siūlo 
mažinti bendrą ES biudžetą, todėl derybos bus sudėtingos. „Mes, vi-
sos trys Baltijos šalys, turime laikytis kartu ir vieningai ginti savo in-
teresus. Bendromis jėgomis sieksime, kad būtų mažinami didžiuliai 
žemės ūkio išmokų skirtumai tarp ES narių ir mūsų žemdirbiai galėtų 
vienodomis sąlygomis konkuruoti su kitų šalių ūkininkais. Laukia 
sunkios derybos, todėl tvirtas Jūsų palaikymas yra labai svarbus sie-
kiant geriausio rezultato”, - sakė Prezidentė. 

Šalies vadovė padėkojo Baltijos šalių ūkininkams už palaikymą 
Briuselyje lapkritį vykusiose pirminėse derybose. Žemdirbiai savo 
ruožtu su Prezidente aptarė protesto akciją, kurią planuojama surengti 
2013 m. vasario 7 d., per Europos Vadovų tarybos posėdį. 

Žemdirbiai taip pat pažymėjo, jog tiesioginių išmokų paskirstyme 
slypi dar viena problema – išmokų vokas formuojamas pagal 2009 m. 

deklaruotą žemę, tačiau šiuo metu, įsi-
savinus apleistas žemes, Lietuvoje šis 
plotas išaugo. Prezidentė teigė, jog tai 
– svarbi problema ir į tai reikia at-
kreipti dėmesį. 
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Prezidentė pabrėžė, jog ypatingai svarbu, kad 
sprendimai dėl daugiametės finansinės perspektyvos 
būtų priimti šiais metais. 

Žemdirbių atstovai Prezidentei įteikė savo pozici-
ją, kurioje teigiama, jog Baltijos šalių žemdirbiai, 
įvertinę bendrą Lietuvos, Latvijos ir Estijos Respub-
likos žemės ūkio ministrų bei nevyriausybinių žemės 
ūkio organizacijų vadovų deklaraciją, pasirašytą 
2012 m. sausio 20 d. Berlyne, ir bendrą Baltijos šalių 
peticiją, kurią pasirašė beveik 100 000 Baltijos šalių 
piliečių ir kuri 2012 m. birželio 28 d. įteikta ES Pa-
rlamento pirmininkui Martin Schultz, o 2012 m. 
lapkričio 22 d. – Europos komisarui Algirdui Šeme-
tai, reikalauja: 

1. Stiprus ir sąžiningas BŽŪP biudžetas 2014-
2020 m. daugiametėje finansinėje perspektyvoje turi 
užtikrinti maisto produktų tiekimą, darbo lygį kaimo 
vietovėse ir žemės ūkio sektoriaus bei kaimo vietovių 
konkurencingumą ir stabilumą, kuris padėtų pasitikti 
ateities iššūkius; 

2. Baltijos šalių ūkininkams mokamų tiesioginių 
išmokų lygis jau nuo 2014 m. sausio 1 d., be jokių 
pereinamųjų laikotarpių, turi būti lygus ES vidurkiui 
arba kiek įmanoma jam artimas; 

3. Biudžetas turi užtikrinti reikiamą finansavimą 
tiek tiesioginėms išmokoms, tiek kaimo plėtros poli-
tikai. Turi būti skatinama tvari žemės ūkio ir kaimo 
vietovių plėtra Europos Sąjungoje. Tam, kad būtų 
žymiai pagerinta Baltijos šalių žemės ūkio struktūra, 
kaimo plėtros finansavimas Baltijos šalyse negali būti 
mažesnis, nei yra dabartinėje daugiametėje finansinė-
je perspektyvoje (2007-2013) 

Baltijos šalių žemdirbiai tiki, kad bendromis pas-
tangomis pavyks rasti priimtiną sprendimą, kuris di-
dintų visuomenės pasitikėjimą žemės ūkiu ir aiškiai 
parodytų, jog kiekvienas Europos Sąjungos pilietis 
turi teisę į teisingas bei sąžiningas ūkininkavimo ap-
linkybes ir sąlygas. 

ŽŪR ir Lietuvos Respublikos Prezidentės spaudos 
tarnybos informacija 

EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

 
2012 m. lapkričio 16 d. Žemės ūkio ministro 

įsakymu Nr. 3D-876 pakeista tvarka dėl privalomo 
mokymo siekiantiems gauti ekologinės gamybos 
sertifikatą. Norintys pradėti ekologiškai ūkininkauti 
privalo turėti su ekologine gamyba susijusį išsi-
mokslinimą arba išsimokslinimo pripažinimą.  

Nepateikus kvalifikacijos tobulinimo pažymėji-
mo pagal privalomąją mokymo programą „Ekolo-
ginio ūkininkavimo pagrindai“ ar turimo išsimoks-
linimo pripažinimą lygiaverčiu nustatytam priva-
lomajam Ekologinio ūkininkavimo pagrindų kursui 
arba kitiems mokymams, susijusiems su ekologine 

gamyba, iki einamųjų metų birželio 15 d., sertifika-
vimo įstaiga ekologinės gamybos einamaisiais me-
tais nesertifkuos. Įsakymas dėl privalomo mokymo 
panaikintas, jo nuostatos perkeltos į Ekologinio 
žemės ūkio taisykles.  

Žemės ūkio rūmų specialistai įgyvendindami 
projektą „Ūkio valdymo pagal kompleksinės para-
mos reikalavimus ir ekologinio ūkininkavimo kom-
petencijų ugdymas“ organizuoja ir veda trijų dienų 
kursus pagal privalomąją mokymų programą „Eko-
loginio ūkininkavimo pagrindai“ pradedantiems 
ekologiškai ūkininkauti. 2013 m. sausio mėnesi 
kursai vyks Alytaus, Mažeikių, Prienų ir Radviliš-
kio rajonuose, vasarį – Akmenės, Molėtų, Raseinių, 
Šakių, Tauragės ir Vilkaviškio r. ir kovą – Panevė-
žio, Rokiškio, Skuodo, Utenos ir Zarasų r. Informa-
ciją apie vykdomus mokymus, jų tikslią vietą, laiką, 
atsakingus asmenis rasite Žemės ūkio rūmų interne-
tinio puslapio nuorodoje „Mokymo kursai“. 

http://www.zur.lt/zur/m/m_images/wfiles/i74q323213.jp�
http://www.zur.lt/zur/m/m_images/wfiles/iu8l1x3216.jp�
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Ekologinio žemės ūkio taisyklės  
 

P a k e i s t o s Ekologinio žemės ūkio taisyklės, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio mi-
nistro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 
„Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtini-
mo“ (Žin., 2001, Nr. 1–21; 2009, Nr. 6–178; 2012, 
Nr. 47-2323) Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 3D-
876 šiais punktais: 

„12.3. privalo turėti su ekologine gamyba susi-
jusį išsimokslinimą arba išsimokslinimo pripaži-
nimą: 

12.3.1. jei neturi su ekologine gamyba susijusio 
išsilavinimo, kreiptis (raštu, el. paštu 
mmc@zum.lt, faksu (8 37) 397 074) į Programos 
,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centrą 
pateikdami prašymus (1 priedas) ir išklausyti Eko-
loginio ūkininkavimo pagrindų kursą, kurį sėkmin-
gai baigus išduodamas nustatytos formos kvalifi-
kacijos tobulinimo pažymėjimas, vadovaujantis 
ūkininkų tęstinio profesinio mokymo tvarka, pat-
virtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2001 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 77 (Žin., 2001, 
Nr. 31-1047); 

12.3.2. jei turi formaliojo arba neformaliojo 
mokymo kurso pagal žemės ūkio srities mokymo 
programas, susijusias su ekologine gamyba, baigi-
mo patvirtinimo pažymėjimus arba diplomus, gali 
kreiptis (raštu, el. paštu mmc@zum.lt, faksu (8 37) 
397 074) į Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mo-
kymo metodikos centrą pateikdami prašymus 
(2 priedas) ir baigimo dokumentus dėl turimo išsi-
mokslinimo pripažinimo lygiaverčiu nustatytam 
privalomajam Ekologinio ūkininkavimo pagrindų 
kursui arba kitiems mokymams, susijusiems su 
ekologine gamyba; 

12.3.3. gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymė-
jimus pagal privalomąją mokymo programą „Eko-

loginio ūkininkavimo pagrindai“ (toliau – kvalifi-
kacijos tobulinimo pažymėjimas) ar turimo išsi-
mokslinimo pripažinimą lygiaverčiu nustatytam 
privalomajam Ekologinio ūkininkavimo pagrindų 
kursui arba kitiems mokymams, susijusiems su 
ekologine gamyba, iki einamųjų metų birželio 
15 d. 12.3.1 ir 12.3.2 punktuose nurodyti prašymai 
gali būti teikiami ištisus metus.“ 

1. 2. Išdėstau 17 punktą taip: 
„17. Po birželio 15 d. prašymų sertifikuoti ga-

mybą kaip ekologinę sertifikavimo įstaiga neprii-
ma. Pareiškėjams, kurie negavo kvalifikacijos to-
bulinimo pažymėjimų arba kuriems Ekologinio 
žemės ūkio ir agrarinės aplinkosaugos ekspertų 
grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro 2003 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 3D-359 
(Žin., 2009, Nr. 62-2496), nepripažino turimų iš-
simokslinimo dokumentų lygiaverčiais nustatytam 
privalomajam "Ekologinio ūkininkavimo pagrin-
dai" mokymo kursui iki einamųjų metų birželio 15  
d., sertifikavimo įstaiga ekologinės gamybos eina-
maisiais metais nesertifikuoja.“  

 
Ukio klubas.lt nuotr. 

1.3. Papildytos XVII skyriumi: 
„XVII. MOKYMŲ, SUSIJUSIŲ SU EKOLO-

GINE GAMYBA, ORGANIZAVIMAS 
128. Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo 

metodikos centras: 
128.1. organizuoja pradedančiųjų ekologiškai 

ūkininkauti mokymus pagal Ekologinio ūkininka-
vimo pagrindų mokymo programą, kodas 
396185007, ir, įvertinus jų pasirengimą, išduoda 
kursų baigimo pažymėjimus; 

128.2. organizuoja Ekologinio žemės ūkio ir 
agrarinės aplinkosaugos ekspertų grupės posėdžius 
pareiškėjų turimo išsimokslinimo pripažinimo ly-

giaverčiu nustatytam privalomajam Ekologinio 
ūkininkavimo pagrindų kursui vertinti ir apie 
sprendimus per 5 darbo dienas raštu informuoja 
sertifikavimo įstaigą ir pareiškėjus; 

128.3. tinklalapyje adresu www.zmmc.lt skel-
bia informaciją apie vykdomus mokymus, nuro-
dant kursų organizavimo laiką, vietą, pradedančių-
jų ekologiškai ūkininkauti ar jų įgaliotų atstovų, 
kuriems išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymė-
jimai, vardą, pavardę ir kvalifikacijos tobulinimo 
pažymėjimo numerį, bei per 5 darbo dienas apie tai 
raštu informuoja sertifikavimo įstaigą.“ 

Parengta pagal www.ukioklubas.lt 

http://www.ukioklubas.lt/Uploads/files/Ekologinio%20zemes%20ukio%20taisykles.doc
mailto:mmc@zum.lt
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=129716
mailto:mmc@zum.lt
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344747
http://www.ukioklubas.lt/
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NAUJA PRIEMONĖ EKOLOGINIAM DERLIUI GERINTI 
 

Pirmą kartą Lietuvoje rinkai pateikiama serti-
fikavimo įmonės Všį „Ekoagros“ patvirtinta cuk-
raus gamybos kalkinė medžiaga ekologinio ūkio 
derliui gerinti. Dėl detalių tyrimų stokos Lietuvoje 
ši kalkinė medžiaga buvo naudojama tik intensy-
vios žemdirbystės ūkiuose. Nuo šiol ją drąsiai gali 
naudoti ir ekologinių ūkių savininkai. Kompleksi-
nėmis dirvožemio gerinimo savybėmis pasižyminti 
kalkinė medžiaga naudojama ne tik dirvos pH regu-
liavimui, mechaniniam jos atsparumui didinti, bet ir 
derlingumui pakelti. Ekologinės gamybos ūkiams 
tai ypač svarbūs klausimai. 

 

 
 

Naujos galimybės ekologiniams ūkiams 
 

„Įvertinus įmonės „Arvi cukrus“ cukraus ga-
mybos procese susidarančios kalkinės medžiagos 
„Cukraus gamybos kalkinė medžiaga“ technologiją, 
jos cheminę sudėtį ir savybes, galima teigti, kad ši 
medžiaga gali būti naudinga ir efektyvi ne tik run-
kelių augintojams, bet ir rapsus, kviečius ar kitas 
javines kultūras auginantiems ūkininkams. Manau 
cukraus gamybos kalkinės medžiagos naudojimas 
ekologinėje gamyboje išspręs nemažai ekologinio 
ūkininkavimo problemų tokių, kaip dirvožemio 
mechaninių ir cheminių savybių pagerinimas, der-
liaus padidinimas ir pan.“, – sertifikuotą kalkinę 
medžiagą rekomenduoja Aleksandro Stulginskio 
universiteto doc. dr. Juozas Pekarskas. 

 
Išsklaidyta nepagrįsta dvejonė 

 
Mokslinių tyrimų dėka buvo išsklaidyta nepa-

grįsta dvejonė dėl šios kalkinės medžiagos neigia-

mo poveikio aplinkai. „Teko nemažai paplušėti, 
kad visapusiškai ištirtume medžiagos savybes. 
Tarptautinėse akredituotose laboratorijose atliktų 
tyrimų rezultatai galutinai patvirtino spėjimus dėl 
šios dirvožemio gerinimo priemonės ekologiškumo 
ir atvėrė naujas, platesnes galimybes medžiagos re-
alizacijai ir panaudojimui žemės ūkyje. Tikimės, 
kad pradėjus naudoti šią dirvožemio gerinimo 
priemonę, nacionaliniu mastu sustiprės ir ekologi-
nių ūkių pozicija. Natūralu, kad padidėjus derliui ir 
pagerėjus ūkininkavimo sąlygoms ekologiniai ūkiai 
įgis konkurencinį pranašumą“, – vertino „Arvi cuk-
rus“ aplinkos apsaugos inžinerijos projektų vadovas 
Giedrius Šlekys. 

 
Ekologiška pigi ir efektyvi dirvos gerinimo 

priemonė 
 

Kalkinės medžiagos savybių naudingumu jau 
įsitikino runkelių, grūdinių kultūrų, rapsų auginto-
jai, naudojantys medžiagą intensyvios žemdirbystės 
ūkiuose. „Po atliktų detalesnių stebėjimų, medžiaga 
įvertinta, kaip efektyvi kompleksinė dirvos gerini-
mo priemonė: didina mechaninį dirvos atsparumą, 
poringumą, reguliuoja rūgštingumą ir padidina der-
lingumą“, – nurodo G. Šlekys – „siekiame, kad 
ūkininkai racionaliau ūkininkautų ir naudotų esa-
mas pigias tačiau kokybiškas dirvožemio gerinimo 
priemones, kurios leistų uždirbti papildomas paja-
mas ūkiui“, – priduria jis. 

 
Tyrimai bus tęsiami 

 
UAB „Arvi cukrus“ ketina plėtoti bendradar-

biavimą su mokslininkais ir tęsti kalkinės medžia-
gos tyrimus ir bandymus ekologiniuose ūkiuose bei 
ieškoti platesnių jos panaudojimo galimybių. Pla-
nuojama diegti naujas medžiagos granuliavimo ir 
fasavimo technologijas, kurios pagerintų sandėlia-
vimo, transportavimo, tiekimo ir paskleidimo sąly-
gas. 

Parengta pagal www.ekoagros.lt 
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AUGALINĖS KILMĖS PREPARATAS PADĖS IŠAUGINTI 
EKOLOGIŠKAS IR SVEIKAS DARŽOVES BEI VAISIUS 

 
Vis didėjantis kenkėjų atsparumas cheminiams 

pesticidams, noras mažiau teršti aplinką verčia ieš-
koti alternatyvų. Kaip tokios alternatyvos, tinkamos 
ekologiniams mažiems ūkiams, ima įsitvirtinti bio-
loginės priemonės, padedančios sumažinti kenkėjų 
poveikį. Jos buvo sukurtos mokslininkams sugebė-
jus atrasti ir išgauti tam tikrus ekstraktus iš kitų au-
galų.  

 

 
http://www.flickr.com/photos/ulagillion/nuotr. 

 
Viena tokių inovatyviausių biologinių priemonių 

gamintoja – kompanija „Atlantica Agricola“, kurios 
produktus Lietuvoje prekiauja UAB „Litagros pre-
kyba“. 

Vienas tokių – augalinės kilmės „Konflic“ pre-
paratas, kuris tinkamas naudoti ir kaip trąša, ir kaip 
augalų apsaugos priemonė, neleidžianti plisti ken-
kėjams daržo, sodo, lauko, dekoratyviniuose auga-
luose. Nupurškus augalus su „Konflic“, pakinta au-
galų natūralus kvapas ir skonis, todėl kenkėjai ne-
noriai arba visai nustoja maitintis. Šias kenkėjų at-
grasymo savybes „Konflic“ gauna iš karčiojo mus-
medžio, kuris sudaro pusę iš 85 proc. šiame prepa-
rate esančių organinių medžiagų. Kartusis musme-
dis Quassia amarayra Simarubinių šeimos Pietų 
Amerikos atogrąžose augantis nedidelis, tik 2–6 
metrų aukščio medis. Tai kartu ir dekoratyvinis, ir 
prieskoninis, ir vaistinis augalas. Nuo seno vietinių 
indėnų šio medžio žievė ir lapai buvo naudojami 
įvairioms ligoms gydyti, maisto priedams, kvėpik-
liams gaminti. Dar ir dabar iš musmedžio raižomi 
puodeliai, vadinami „kartieji puodeliai“, kurie nau-
dojami liaudies medicinoje. Dėl žievėje esančių 
kvasinoidų žievės milteliai, nuovirai ir ekstraktai 
naudojami ne tik medicinoje, bet ir augalų priežiū-
rai skirtų produktų gamyboje. 

Ekstraktai Quassia medienos arba žievės veikia 
kaip natūralus insekticidas. Insekticidinis poveikis 
pasireiškia stipriu kenkėjų mitybos refleksų slopi-
nimu dėl apdorotų augalų pakitusių natūralių kvapo 
ir skonio savybių. Europos šalių ekologiniuose 
ūkiuose nustatytas poveikis tokiems kenkėjams, 
kaip amarai, kolorado vabalai, obeliniai žiedgrau-
žiai, vyšninės muselės, lapsukių vikšrai. Pavyz-
džiui, Šveicarijoje ekologiniuose soduose Quassia 
medienos arba žievės ekstraktas kaip kontaktinis 
insekticidas naudojamas sumažinti obuolinio pjūk-
lelio daromą žalą. Su „Konflic“ nupurkšti pomido-
rai, agurkai, paprika šiltnamiuose žymiai mažiau 
puolami baltasparnių, amarų, minamusių. Europoje 
išplitus pomidoruose labai žalingai minamusiai Tu-
ta absoluta rekomenduojama kartu arba pakaitomis 
su cheminiais insekticidais naudoti „Konflic“. 

Į „Konflic“ sudėtį taip pat įeina natūralios kil-
mės oleino rūgšties kalio muilas, sudarantis kitą pu-
sę preparato organinės kilmės medžiagų. Jis suma-
žina purškiamo tirpalo paviršiaus įtempimą, pa-
dengdamas visą augalo paviršių vientisu sluoksniu 
net tuose augaluose, kurie turi vaškinį sluoksnį, 
kaip pvz., kopūstai, svogūnai, porai, daugelis deko-
ratyvinių augalų. Be to, jis taip pat trukdo kenkė-
jams, kurie dehidratuoja, negali judėti, susirasti 
maisto, galiausiai žūsta. Tokiu būdu „Konflic“ pa-
dės užauginti daržoves ir vaisius neužterštais che-
mikalais, gėrėtis ir džiaugtis sveika aplinka. Nepa-
mirškite augalus tręšti reguliariai, kas 7–10 dienų, 
apipurškiant per lapus „Konflic“ tirpalu: 2,5 ml/1 l 
vandens, o daigus – 1,5 ml/1 l vandens tirpalu. 
„Konflic“ yra saugus naudoti, nelieka kenksmingų 
likučių aplinkoje. 

Apie „Atlantica Agricola“ botaninius ekstraktus: 
Visi augalų priežiūrai skirti „Atlantica Agricola“ 

(Ispanija) botaniniai ekstraktai–trąšos yra unikalūs 
tuo, kad sudėtyje turi organinių medžiagų, stipri-
nančių augalo imunitetą ir tuo pačiu didinančių at-
sparumą nepalankioms augimo sąlygoms bei li-
goms. Šios medžiagos yra išskiriamos iš jūros 
dumblių, nimbamedžio, karčiojo musmedžio, cina-
mono, mimozos, citrusinių augalų. Šių augalų ža-
liava naudojama gaminant minėtą „Konflic“ (kar-
čiojo musmedžio ekstraktas ir kalio muilas), „Cane-
lys“ (cinamono ekstraktas), „Oleorgan“ (nimbame-
džio sėklų muilas), „Zicara“, „Zytron“, „Funres“ 
(citrusinių augalų ekstraktas), „Mimoten“, „Flama“, 
„Funres“ (mimozos ekstraktas). 

http://www.flickr.com/photos/ulagillion/nuotr
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 NIMBAMEDŽIO MUILO PAGRINDU SUKURTAS  
EKOLOGIŠKAS „OLEORGAN“ ATBAIDO KENKĖJUS 

 
Ekologiškai savo augalus prižiūrėti besisten-

giančių daržininkų priemonių arsenalas vis auga. Iš 
indiškojo nimbamedžio sėklų aliejaus muilo „At-
lantica Agricola“ gaminamas „Oleorgan“ botaninis 
preparatas padės daržovėms ir kambariniams auga-
lams apsiginti nuo nepageidaujamų svečių kenkėjų 
ir nepaliks kenksmingų likučių.  

Indiškasis nimbamedis Azadiractha indica – tai 
Melijinių (Meliaceae) šeimos žydintis medis, au-
gantis Indomalaizijos regione. Augalas dėl savo 
naudingųjų savybių jau senokai plačiai taikomas 
tiek buityje, tiek medicinoje. Iš jo vaisių ir sėklų 
spaudžiamas nimbamedžio aliejus naudojamas 
kosmetikos, farmacijos, veterinarijos, trąšų ir auga-
lų priežiūros produktų gamyboje. 

„Atlantica Agricola“ gaminamame augalinia-
me „Oleorgan“ preparate nimbamedžio sėklų alie-
jaus muilo, kuris trukdo vystytis daugiau kaip 100 
augalais mintančiais vabzdžių ir nariuotakojų rūšių, 
yra net 40 proc. 

Reguliariai tręšiant augalus „Oleorgan“, su-
stiprinamas jų natūralus imunitetas ir didinamas at-
sparumas kenkėjams. Nupurškus augalus šiuo pre-
paratu, lapų paviršius aptraukiamas plėvele, kuri 
trukdo kenkėjams judėti. Jie tampa neaktyvūs, sun-
kiai susiranda maisto, nustoja maitintis, dėl ko su-
trinka jų augimas ir vystymasis. Dėl to po kelių 
dienų kenkėjai tiesiog žūva. 

Nimbamedžio sėklų aliejaus muile taip pat yra 
tam tikros medžiagos, kurios paveikia vabzdžio gy-
vybinius procesus. Pavyzdžiui, azadirachtinas, kuris 
yra vienas iš svarbiausių komponentų, veikia vabz-

džio augimo ir vystymosi procesus, dėl ko sutrinka 
lervų nėrimasis ir virtimas lėliuke, o suaugėliams 
vabzdžiams sutrinka chitino formavimasis, poravi-
mosi instinktas ir dauginimasis. 

Kita muile esanti medžiaga salaninas veikia 
kaip stiprus repelentas – atbaidantis kenkėjus. Nu-
purškus augalus su „Oleorgan“, pakinta jų natūralus 
skonis ir kvapas, todėl tokie augalai pasidaro nepri-
imtini daugeliui vabzdžių. 

Atlikti tyrimai parodė, kad pomidorus, papri-
kas, agurkus purškiant su „Oleorgan“, juos kur kas 
mažiau puola baltasparniai, tripsai, erkės ir amarai. 
Baltasparnių lervų buvo suskaičiuota 88,6 proc., 
tripsų – 81,2 proc., amarų – 78,6 proc., erkių – 
68,4 proc. mažiau nei analogiškuose augaluose, ku-
rie nebuvo purkšti „Oleorgan“. 

Šis preparatas taip pat geras pagalbininkas au-
ginant bulves, kopūstus, kitus daržo, sodo ir deko-
ratyvinius augalus, net kambarinius augalus, ku-
riuos puola įvairūs kenkėjai. Svarbiausia, kad po 
„Oleorgan“ panaudojimo nelieka kenksmingų liku-
čių, cheminių medžiagų aplinkoje. Žinoma, šį pre-
paratą galima derinti ir su cheminiais pesticidais, 
mechaniniu valymu. 

Reikia prisiminti, kad geriausias gydymas ir 
apsauga yra profilaktika. Tad su „Oleorgan“ tręški-
te augalus kas 10–14 dienų ir jie bus stiprūs ir at-
sparūs, o nepageidaujamiems vabzdžiams tikrai ne-
liks nieko, kaip ieškotis maisto kitur. 
 

Parengta pagal www.zum.lt ir www.zur.lt informaciją

 

 

http://www.zum.lt/
http://www.zur.lt/
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EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ PARODOJE –  
IR LIETUVIŠKI GAMINIAI  

 

 
2013 m. vasario 13–16 d. Niurnberge, Vokietijo-

je, vyko tarptautinė ekologiškų produktų paroda 
„BIOFACH“. Parodoje dalyvavo Lietuvos ekologi-
nių ūkių asociacijos nariai bei gausi Lietuvos ūki-
ninkų, sertifikavimo institucijų, įmonių, ekologiškų 
parduotuvių ir kitų verslo šakų atstovų delegacija. 
Parodoje apsilankė Žemės ūkio rūmų vyr. specialis-
tė augalininkystei Edita Karbauskienė. 

Lietuvos ekologinių ūkių asociacija parodoje 
pristatė ekologiškas ūkininkų Gailių obuolių sultis, 
Pilnų namų bendruomenės gaminamas ekologiškas 
arbatas ir prieskonius, UAB „Verdetera“ ekologiš-
kas trąšas, UAB „Ozono centras“ ozonatorius bei 
asociacijos narių auginamą žaliavinę grūdų produk-
ciją. Jungtiniame stende taip pat buvo pristatomos 
UAB „Fudo“ šaldytos uogos ir grybai, UAB „Ustu-
kių malūnas“ ekologiški trapučiai. Individualiai pa-
rodoje dalyvavo Lietuvos įmonė UAB „Vesiga“. 

 

 
 
2013 m. parodoje pristatyti 2396 eksponentai, 

kurių didžiąją dalį sudarė Vokietijos, Prancūzijos, 
Italijos, Austrijos gamintojų ekologiški produktai. 
Parodoje apsilankė daugiau nei 41 tūkstantis lanky-
tojų iš 129 pasaulio šalių. „BIOFACH 2013“ iš viso 

įrengtos 9 ekspozicijų salės, kuriose didžiausią plo-
tą užėmė Vokietijos gamintojų pristatoma ekolo-
giška produkcija. Didelio lankytojų susidomėjimo 
sulaukė ir „BIOFACH 2013“ metų šalies – Rumu-
nijos – nacionalinis stendas bei šalies ekologinio 
sektoriaus pristatymas parodos atidarymo metu. 
600 kv. m. ekspozicijos plote net 55 įmonių ir ūkių 
atstovai pasauliui pristatė ekologiškas uogas, medų, 
pieno produktus, sultis, aliejų ir kitus produktus. 
Rumunijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras 
Daniel Constantin pasidžiaugė kasmet augančiu 
ekologiniu šalies sektoriumi. 2012 m. Rumunijoje 
priskaičiuota 250 tūkstančių hektarų ekologinių 
žemėnaudų, kuriose ūkininkavo 24 tūkstančiai eko-
loginių ūkių subjektų. Atidarymo metu skambiai iš-
sakytos šalies ambicijos siekti, kad 3 milijonai 
smulkių rumunų ūkių pereitų į ekologinį ūkininka-
vimą bei iki 2020 metų šalies darželiuose ir mokyk-
lose maitinimas ekologiškais produktais sudarytų 
daugiau nei 15 proc. 

„BIOFACH 2013“ metu vyko ir tarptautinė gro-
žio ir ekologiškos kosmetikos paroda “Vivaness 
2013“, kurioje savo produkciją pristatė daugiau nei 
200 gamintojų. 

„BIOFACH 2013“ parodą galima būtų padalinti 
į penkias platformas – ekologiškų produktų vartoto-
jų, ekologiškų produktų rinkų, ekologiškų produktų 
viešinimo, ekologiškų produktų gamybos žinių ir 
ekologinės gamybos plėtros politikos. Todėl paro-
doje buvo įdomu ir eiliniam vartotojui, ir aukščiau-
sio rango politiniai pasaulio lyderiams, formuojan-
tiems aplinkos apsaugos ir žemės ūkio ateities kryp-
tis. Parodos metu vyko per 150 įvairių renginių. 
Konferencijose, forumuose ir seminaruose ekologi-
nio žemės ūkio, marketingo ir kitų sričių ekspertai 
ir politikai dalinosi patirtimi apie naujausius pasie-
kimus ir rinkos tendencijas įvairiuose ekologiškų 
produktų sektoriuose. 

Paroda parodė, jog tarptautinėse rinkose ekolo-
giškų produktų pardavimai ir toliau didėja. Ekolo-
giškos produkcijos pardavimai Vokietijos rinkoje 
2012 metais išaugo 6 proc. Pasaulyje skaičiuojama, 
jog ekologiškų produktų parduota už daugiau nei 
63 mlrd. JAV dolerių. 

Tarptautinė ekologiškų produktų paroda „BIO-
FACH“ organizuojama nuo 1990 m. Praėjusio am-
žiaus devintojo dešimtmečio viduryje Lietuvos eko-
loginės žemdirbystės bendrija „Gaja“ buvo pirmoji 
organizacija, pasauliui pristačiusi šalies ekologišką 

http://www.zur.lt/zur/m/m_images/wfiles/i62cab3364.jp
http://www.zur.lt/zur/m/m_images/wfiles/i62cab3364.jp�
http://www.zur.lt/zur/m/m_images/wfiles/id745c3363.jp�
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produkciją. Lietuvos ekologinių ūkių asociacija 
džiaugiasi užmegztais kontaktais su įvairių Europos 
ir Azijos šalių verslo atstovais ir tikisi, kad jie bus 
rezultatyvūs ir artimiausiu metu duos vaisių. Paroda 
padidino rinkos plėtros galimybes, mūsų šalies 
smulkaus sektoriaus atstovai įgijo rinkodaros įgū-

džių, patirties derantis su verslo partneriais. Ir, 
svarbiausia – kiekvienas parodos dalyvis pajuto pa-
saulio ekologinį pulsą. 

 
Parengta pagal ŽŪR informaciją 

 
 

LIETUVA „ŽALIOJOJE SAVAITĖJE“: PUIKIOS KOKYBĖS 
PRODUKCIJA, LINKSMA MUZIKA IR PASITARIMAI DĖL 

ŽEMĖS ŪKIO ATEITIES  
 

2013 m. sausio 16–20 d. ŽŪR pirmininkas And-
riejus Stančikas ir vicepirmininkas Sigitas Dimaitis, 
drauge su žemės ūkio ministru prof. Virgilijum 
Jukna bei oficialia Lietuvos žemdirbių organizacijų 
atstovų ir verslo lyderių delegacija lankėsi parodoje 
„Žalioji savaitė 2013“ Berlyne. Šioje tarptautinėje 
žemės ūkio sektoriaus parodoje Lietuva savo naci-
onalinę ekspoziciją įrengė jau 11 kartą. 

Šiemet savo gaminius, maisto produktus ir tauti-
nį paveldą pristatė pagrindinės šalies mėsos ir pieno 
perdirbimo įmonės, buvo pristatoma alaus gamyba, 
demonstruojamas šakočių kepimas, ekologiškos 
duonos ir pyragų gamyba, ekologinio ožkų ūkio sū-
riai, veliami veltiniai batai. Savo rankomis sukurtus 
gaminius demonstravo Lietuvos ūkininkių draugi-
jos amatininkės, Lietuvos kaimo turizmo asociacija 
kvietė pasisvečiuoti mūsų gražioje šalyje, stabtelėti 
prie Lietuvos stendo ragino ir neįprasta vokiečių 
ausiai nuotaikinga lietuviška muzika – skrabalinin-
kas Regimantas Šilinskas, kurio atliekami kūriniai 
sulaukia išskirtinių ovacijų. 

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stanči-
kas pastebėjo, kad Lietuvos nacionalinis stendas – 
gražiausias visoje parodoje: „Stendo akcentas yra 
mūsų aukštos kokybės produktai, o vinis – be abejo 
visus pakerintys skrabalininko Remigijaus Šilinsko 
skrabalais išgaunami muzikos garsai. Manau, kad 
parodos metu pamatome tai, kas nematoma, apie tai 

pradedama diskutuoti praėjus kuriam laikui“. Rūmų 
pirmininkas pastebėjo, kaip svarbu atkreipti dėmesį 
į rinkų plėtrą: „Svarbu, kad ūkininkas ne tik sau už-
sidirbtų, bet neštų pelną ir šaliai“ – kalbėjo A. Stan-
čikas. 

Parodos metu susitikę trijų Baltijos valstybių 
žemės ūkio ministrai – prof. Vigilijus Jukna (Lietu-
va), Laimdota Straujuma (Latvija), Helir Valdor 
Seeder (Estija), diskutuodami apie tolimesnį ben-
dradarbiavimą derybose dėl daugiametės finansinės 
programos (DFP) 2014-2020 m. bei dėl Bendrosios 
žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos, susitarė ir 
toliau laikytis glaudaus bendradarbiavimo rengiant 
ir tarpusavyje derinant Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pozicijas derybose dėl DFP ir BŽŪP reformos. Mi-
nistrai sutarė, kad turi būti formuojamas adekvatus, 
įsipareigojimus ir ateities iššūkius atitinkantis ES 
biudžetas, o ypatingai jo dalis, skirta BŽŪP finan-
suoti. Būtina atsižvelgti į naujajai BŽŪP keliamus 
svarbius strateginius tikslus, t.y. ne tik spręsti apsi-
rūpinimo maistu problemą užtikrinant gyvybingą 
maisto produktų gamybą, bet ir užtikrinti „žaliąjį“ 
augimą, darnų teritorinį vystymąsi. 

Taip pat ministrai sutarė, kad ypatingai svarbu 
siekti, kad šiuo metu egzistuojantys ryšiai su isto-
riškai susiklosčiusiais referenciniais išmokų dy-
džiais, pradedant jau 2014 m. būtų kaip galima 
greičiau panaikinti. Perskirstant tiesioginę paramą 
turi būti atsižvelgta ne tik į rodiklius, tokius kaip 
darbo užmokesčio lygis ar perkamoji galia, kurie 
netiesiogiai atspindi esamus skirtumus, bet ir į at-
skirties, diskriminavimo mažinimo, našumo didi-
nimo bei efektyvesnio išteklių naudojimo ir kitų 
tikslų, nustatytų Lisabonos sutartyje, įgyvendinimo 
būtinybę mažesnio ekonominio ir technologinio iš-
sivystymo valstybėse narėse. Sutarta siekti, kad kuo 
greičiau tiesioginė parama visoms valstybėms na-
rėms būtų paskirstyta teisingai ir tolygiai, jų ūki-
ninkams užtikrinant galimybę veiklą vykdyti vie-

http://www.zur.lt/zur/m/m_images/wfiles/i7cz9w3224.jp�
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nodomis ekonominėmis ir konkurencinėmis sąly-
gomis. 

Kaimo plėtros politika sudaro svarbią ,,Europa 
2020“ strategijos dalį bei užtikrina investicijas, rei-
kalingas žemės ūkio konkurencingumo didinimui, 
aplinkos apsaugai, darbo vietų kūrimui bei gyveni-
mo kokybės kaimo vietovėse gerinimui. Todėl sie-
kiant užtikrinti tolygią Europos regionų, įskaitant ir 
kaimiškąsias vietoves, plėtrą, ypač svarbu, kad pa-
rama kaimo plėtrai nemažėtų mažiau išsivysčiu-
siems regionams, kuriems ES parama yra itin svarbi 
ir reikalinga tolesnei pažangai vykdyti. Trijų Balti-
jos šalių žemės ūkio ministerijų vadovai ketina pa-
remti šį pusmetį ES pirmininkaujančios Airijos sie-
kius ieškant politinio susitarimo (kompromiso) dėl 
BŽŪP reformos. 

Tradiciškai pirmąją parodos dieną Lietuvos 
stende apsilankė Vokietijos žemės ūkio ministrės 
Ilse Aigner vadovaujama delegacija. Svečiai pavai-
šinti tautinio paveldo lietuviškais vaistais nuo visų 
ligų, pagamintais ir 27 žolelių – „3 Devyneriomis“, 
lietuviška ekologiška duonele, sūriu ir kindziuku. 
Pristatyta Lietuvos ekspozicija – kokybiški, paga-
minti pagal senas tradicijas turinčius receptus lietu-
viški patiekalai ir gėrimai, tradiciniai amatai. Nors 
šis vizitas buvo gana trumpas (vokiečių delegacija 
kasmet apsilanko visų parodoje dalyvaujančių šalių 
stenduose), tačiau šiltas ir malonus jaukioje lietu-
viškoje medinėje „trobelėje“, kuri pirmą kartą šie-
met dekoruota Pamario krašto amatininko Lauryno 
Juodeškos vėtrungėmis. Tai įspūdingą istoriją me-
nančios dekoracijos – Kuršmarių vėtrungės, vieti-
nių gyventojų dar vadinamos vėlukais, neturinčios 
panašių analogų pasaulyje. 

Tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė 
Laimutė Sadauskienė į parodą atvyko su specialia 
šakočio kepimo įranga – pirmą kartą parodos metu 
demonstruojamas šio nacionalinio gaminio kepimo 
procesas. Amatininkė Laima Mačionienė taip pat 
demonstravo savo amatą – veltinius, kurių kūrimo 
procesas sulaukė gausaus būrio susidomėjusių lan-
kytojų. 

Pirmą kartą parodoje dalyvavo Dalia Ėmužytė 
su savo gaminama produkcija – ekologinio ožkų 
ūkio sūriais. Ūkininkė didžiavosi ne tik savo pro-
dukcija, bet ir puikią nuotaiką keliančia puošmena 
– kepure, imituojančia ožkelės galvą. Šeimyninis 
duetas – tėvas ir sūnus – pirmą kartą parodoje pri-
statė Petro agurkus. 

A.Grigonio IĮ, UAB „Butautų dvaro bravoras“ 
vaišino įvairiausiomis alaus rūšimis, o Lietuvos 

kaimo turizmo asociacija reprezentavo šalį kaip 
nuostabų kraštą atostogoms praleisti. 

Stambiųjų šalių įmonių – AB „Krekenavos agro-
firma“, ŽŪB „Delikatesas“, BIOVELA Group 
(UAB „Utenos mėsa“), UAB „Agrovet“, AB „Že-
maitijos pienas“ atstovai džiaugėsi galimybe dar 
kartą pasaulio rinkai pristatyti savo produkciją. Ne 
pirmus metus dalyvaujančios UAB „Saimeta“, 
Audronės Žilienės mėsos gaminius parodoje apsi-
lankę žmonės jau puikiai pažino. „Kai kelis metus 
iš eilės čia nedalyvavau, o paskui nusprendžiau at-
vykti, sulaukiau klausimų, kur buvau dingusi“, – 
dėmesiu džiaugėsi UAB „Saimeta“ direktorė Vita 
Stankevičienė. 

Berlyne sausio 18-27 dienomis vykstanti tarp-
tautinė maisto pramonės, žemės ūkio ir sodininkys-
tės paroda „Žalioji savaitė 2013“ 26 paviljonuose 
užėmė 115 tūkst. kv. m. ploto. Apie 100 tūkst. 
maisto gaminių, tūkstančiai rūšių gyvūnėlių, dau-
giau kaip 360 tūkst. žydinčių augalų, įvairiausių ša-
lių nacionalinių pasirodymų ir teminių renginių – 
visa tai buvo galima išvysti didžiausiame pasaulyje 
vartotojams skirtame agrarinio sektoriaus, maisto ir 
sodininkystės renginyje. Kaip teigia patys organiza-
toriai, šiemet sulaukta gausiausio dalyvių skaičiaus 
per visą parodos gyvavimo istoriją, nuo pat 1926 m. 
– 1 630 dalyvių atvyko net iš 67 pasaulio valstybių. 
Kai kurioms šalims šis apsilankymas pirmasis – 
Sudanas ir Kosovas tik šiemet savo produkcija ban-
dys vilioti gausų lankytojų būrį. 

Parodos partnerė šiais metais – Olandija – mini 
60 metų dalyvavimo parodoje sukaktį. Jos moto 
šiais metais – „Kokybė auga Olandijoje“ („Quality 
grows in Holland”). Pirmą kartą su savo produkcija 
parodoje 1953 m. apsilankiusi šalis yra pagrindinė 
Vokietijos prekybos partnerė žemės ūkio sektoriuje. 
Olandija į Vokietiją eksportuoja 26 proc. žemės 
ūkio produkcijos, o pastaroji į Olandiją – 19 proc. 
Tarp populiariausių gaminių: Frau Antje sūrių rin-
kinys, bintje bulvės ir olandiški baklažanai, Vokie-
tijos rinkai pristatyti dar 1975 metais. 

Dėmesio sulaukė ir ŽŪR nariai – Šeimos ūki-
ninkų sąjungos pirmininkas Vidą Juodsnukį  
60-mečio proga pasveikino žemės ūkio ministras 
prof. V. Jukna sukaktuvininkui padėkojęs už glaudų 
bendradarbiavimą bei indėlį skatinant šeimos ūkių 
plėtrą. 

 
Parengta pagal www.zum.lt ir  

www.zur.lt informaciją 

http://www.zum.lt/
http://www.zur.lt/
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LIETUVOS EKOLOGINIŲ ŪKIŲ ASOCIACIJOS IŠPLĖSTNIS 

VALDYBOS SUSIRINKIMAS 
 

2012 m. sausio 18 d. Žemės ūkio rūmuose vy-
ko Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos išplėstinis 
valdybos susirinkimas. Ekologiniu ūkininkavimu 
užsiimantys žemdirbiai, „Ekoagros“ atstovai bei 
ŽŪM Išteklių ir kokybės politikos departamento at-
stovai diskutavo dėl ekologinio žemės ūkio taisyk-
lių ir Lietuvos KPP 2007–2013 m. priemonės „Ag-
rarinės aplinkosaugos išmokos“ programų įgyven-
dinimo taisyklių pakeitimų. Taip pat aptartas aso-
ciacijos visuotinio ataskaitinio-rinkiminio susirin-
kimo organizavimas, dalyvavimas „Biofach 2013“ 
parodoje Vokietijoje. Kalbėta apie ekologinio že-
mės ūkio kongreso Lietuvoje organizavimą, aptar-
tos ekologinės sėklininkystės problemos ir kiti ei-
namieji klausimai. 

Daug diskusijų sukėlė ekologinio žemės ūkio 
taisyklių pakeitimai. Asociacija nutarė siūlyti, jog 
sideralinis pūdymas būtų laikomas augalų kaitos 
dalimi, taip pat pasiūlyta lubinus priskirti tarpinių 
pasėlių augalų grupei. Posėdžio dalyviai nepritarė 
siūlymui reglamento Nr. 889/2008 I priede išvar-
dintas dirvos gerinimo priemones įtraukti į taisyklių 
8 punktą, ir taip leisti ūkio subjektams dirvožemį 
gerinti ne tik mėšlu, srutomis, neauginant gerinan-
čių dirvožemį ankštinių arba tarpinių pasėlių auga-
lų. 

Asociacijos nariai bendru sutarimu nutarė, jog 
nuobauda už neleistinų ekologinėje gamyboje nau-
doti medžiagų panaudojimą – žemės ūkio subjekto 
nesertifikavimas 2 metus – yra pernelyg griežta ir 
pasiūlė nesertifikavimo laikotarpį sumažinti iki vie-
nerių metų. Taip pat pasiūlyta paankstinti leidimų 
įsigytai neekologiškai sėklai naudoti prašymo pa-
teikimo datą iki gruodžio 15 d. 

Ūkininkai pasiūlė atsisakyti taisyklių punktų 
dėl derliaus nuėmimo datos. Taip pat sertifikavimo 
institucijai pasiūlius buvo pritarta atsisakyti taisyk-

lių 33 punkto. Pritarta taisyklių papildymui, kad pa-
reiškėjams, kurie ketina ūkyje sertifikuoti mažiau 
kaip 1 ha bendro naudmenų ploto ir neteikia parai-
škos paramai gauti, galėtų iki gegužės 15 d. kreiptis 
į sertifikavimo įstaigą pateikdami žemės nuosavy-
bės arba nuomos dokumentus, kuriuose būtų nuro-
dytas ketinamo sertifikuoti lauko plotas ir konfigū-
racija. Pritarta, kad laukinės augmenijos rinkėjai 
galėtų pateikti prašymus sertifikuoti ištisus metus. 
Asociacija nutarė klausimą dėl privalomųjų Ekolo-
ginio ūkininkavimo pagrindų kursų organizavimo 
derinti atskirai su programos LEADER ir žemdirbių 
mokymo metodikos centru. 

Lietuvos ekologinių ūkių asociacija pasiūlė 
papildyti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. 
programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos 
išmokos“ įgyvendinimo taisyklių nuostatas nuro-
dant, kad veikla pagal šią Priemonę per visą įsipa-
reigojimo laikotarpį (5 kalendorinius metus) turi 
būti vykdoma tame pačiame plote ir teritorijoje. 
Bendras plotas pagal Priemonės programas (Kraš-
tovaizdžio tvarkymo programoje – pagal veiklas) 
negali būti sumažinamas daugiau kaip 15 proc. per 
programos laikotarpį. 

Taip pat buvo pasiūlyta atitinkamai pakeisti 
AGRO taisyklių 8.4. punktą ir išdėstyti jo pirmąjį 
sakinį taip: „kiekvienais kalendoriniais metais nuo 
pirmos paraiškos pateikimo datos nesumažinti dau-
giau kaip 3 proc. paskutinėje paramos paraiškoje 
nurodyto pagal Priemonės programas (Kraštovaiz-
džio tvarkymo programoje – pagal veiklas) bendro 
ploto ir nepadidinti daugiau kaip 2 ha pirmoje pa-
ramos paraiškoje nurodyto pagal Priemonę bendro 
ploto“. 

Susirinkime pripažinta, kad ekologinė sėkli-
ninkystė sunkiai skinasi kelią Tai lemia keletas 
priežasčių. Viena jų – ekologinę sėklą išauginti nė-
ra lengva. Jai keliami tokie patys griežti reikalavi-
mai kaip ir įprastiniuose ūkiuose auginamai. Truk-
do ir labai maža ekologiniams ūkiams tinkamų au-
ginti veislių pasiūla, dėl kurios sunku gauti aukštos 
reprodukcijos sėklinės medžiagos. Siūloma keisti 
dabartinę augalų veislių rajonavimo tvarką, atsi-
žvelgiant į ekologinių ūkių siūlomus veislių atran-
kos kriterijus. Reikalinga pradėti vystyti šalyje eko-
logiškų veislių selekciją. Reikalinga ekologinės 
sėklininkystės vystymo programa numatant paramą 
ekologiniams sėklininkystės ūkiams. 

http://www.zur.lt/zur/m/m_images/wfiles/ieuxha3221.�
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Asociacijos nariai taip pat aptarė dalyvavimą 
parodoje „Biofach 2013“, kuri vyks 2013 m. vasa-
rio 13–16 d. Niurnberge. Į šią parodą kasmet susi-
renka gausus būrys ne tik ekologiškos produkcijos 
sektoriaus gamintojų, tiekėjų ir verslo partnerių, bet 
ir esamų bei potencialių šios produkcijos vartotojų. 
Nutarta, jog šiemet parodoje dalyvaus ir savo pro-
dukciją pristatys R. ir V. Gailių ūkis – ekologiškas 
sultis, Pilnų namų bendruomenė – vaistažoles, Ro-
mualdas Misevičiaus – grikius, Edmundas Jastams-
kas – aliejų bei bus eksponuojama asociacijos narių 
auginama grūdų žaliavinė produkcija. Taip pat bus 
eksponuojama ekologiška sandėlių priežiūros prie-
monė – ozonatorius bei ekologiškos trąšos. 

Kalbėta ir apie vasarą Lietuvoje vyksiantį ES 
ekologinės žemdirbystės kongresą, kurį organizuos 

IFOAM EU grupė, LR žemės ūkio rūmai, Žemės 
ūkio ministerija bei Lietuvos ekologinių ūkių aso-
ciacija Kongresas – vienas iš numatomų Lietuvos 
pirmininkavimo metu organizuojamų ES renginių. 
Posėdžio metu aptartos galimos šio kongreso ren-
gimo vietos, tartasi dėl ūkių, kuriuos galima būtų 
parodyti užsienio svečiams. 

Taip pat posėdžio metu pateikta informacija 
apie viešas konsultacijas dėl ES reglamento Nr. 
834/2007 papildymo ir pakeitimo. 

Asociacijos nariai nutarė, jog 2013 m. kovo 
15 d. vyks asociacijos visuotinis rinkiminis ataskai-
tinis susirinkimas. 

 
Parengta pagal ŽŪR ir LEŪA informaciją 

  

SVEČIUOSE PAS EKOLOGIŠKAI ŪKININKAUJANTĮ 
Eglė Barkauskaitė, ASU MEF studentė 

 
Ekologiškas ūkininkavimas yra ūkininkavimo 

būdas, kuriuo siekiama užauginti sveiką ir vertingą 
derlių, saugant biologinę įvairovę bei mažinant ap-
linkos taršą nenaudojant chemijos. Pasaulyje jis yra 
žinomas nuo seno, tačiau Lietuvoje pradėtas vykdy-
ti tik nuo 1990 -ųjų metų. Nors ekologiškas ūkinin-
kavimas mūsų šalyje yra vykdomas tik 23-ius me-
tus, tačiau jis vis populiarėja ir įtraukia vis daugiau 
ir daugiau ūkininkų. Vienas iš tokių yra Trakų rajo-
ne ūkininkaujantis ūkininkas Stasys, pas kurį sve-
čiavomės. 

Ūkininkas Stasys – žemdirbys nuo seno, tačiau 
ekologinį ūkininkavimą pradėjo vykdyti ne iš karto. 
Iš pradžių ūkininkas Stasys plėtojo intensyviąją 
žemdirbystę. Šiai ūkininkavimo šakai yra būdingas 
gausus tręšimas cheminėmis medžiagomis bei gau-
sesnis derlius, tačiau iš kitos pusės intensyvioji 
žemdirbystė daro žalą aplinkai, ją teršia, reikalauja 
daug gamtinių resursų. Kai ūkininkas Stasys pradė-
jo ūkininkauti, visur buvo plėtojama būtent šis 
žemdirbystės būdas, dėl to tuo metu steigiant ūkį 
buvo visiškai normalu vadovautis intensyvaus ūki-
ninkavimo principais. Jis, kaip ir visi, dirbamuo-
siuose laukuose naudojo chemines medžiagas, su 
kenkėjais kovojo atitinkamais pesticidais, su žolė-
mis – herbicidais, o gyvulius, pvz.: karves, laikė 
pririštus. Laikui bėgant, ūkininkas pastebėjo, jog 
jam priklausanti žemė pradėjo skursti, o norint gau-

ti derlių reikia vis daugiau ir daugiau investuoti į 
chemiją. Kitaip sakant, tai buvo tarsi priklausomy-
bė, nes be cheminių medžiagų nebuvo galima gauti 
gausaus derliaus. Tokiu būdu žemė nuskurdo.  Be 
to, žinant tai, jog Trakų rajono apylinkėse vyrauja 
išplautžemiai, t.y. nederlingi dirvožemiai, vykdant 
intensyviąją žemdirbystę, dirva dar labiau alinama. 
Pastebėjęs tai, ūkininkas pradėjo domėtis kitomis 
žemės ūkio gamybos technologijomis, kurios labiau 
tinkamos jam priklausančiai dirvai. Tuo pat metu 
Lietuvoje jau buvo pradėta plėtoti ir ekologinė 
žemdirbystė. Sužinojęs apie šią ūkininkavimo šaką, 
ūkininkas Stasys pradėjo vis labiau ir labiau ja do-
mėtis, kol galiausiai nusprendė pats ją išbandyti. To 
pasekoje, ūkininkas Stasys jau dešimtus metus taiko 
ekologinės gamybos principus. 

Svečiuodamasi pas ūkininką Stasį, turėjau ga-
limybę savo akimis apžiūrėti dešimties hektarų ser-
tifikuotą ekologinį ūkį. Dirbami žemės plotai yra 
išsibarstę keliose vietose ir skirtinguose laukuose 
auginamos skirtingos kultūros: vienur – bulvės, ki-
tur – javai, taip pat nemažą dalį užima sodas su 
įvairių rūšių vaismedžiais. Be to, yra skirtas plotas 
daugiametėms žolėms, kurios gerina nederlingų 
dirvožemių, tokių, kuriuose ūkininkauja ūkininkas 
Stasys, našumą. Kai kuriose pievose yra ganomi to-
kie galvijai: karvės, buliai, veršiukai. Jie, kaip ir 
reikalauja ekologinio ūkio paramos taisyklės, yra 
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laikomi palaidi, t.y. nepririšti, o tik jų teritorija yra 
aptverta apsauginėmis tvorelėmis (1 pav.). Taip da-
roma ne be reikalo. Pats ūkininkas Stasys įsitikino, 
jog palaidi galvijai yra sveikesni, nes gali patys 
rinktis, kokią žolę ėsti, ir daugiau juda. Be visa to, 
yra išskirtas plotas ir daržui, kuriame yra augina-
mos pupelės, morkos, burokėliai, svogūnai, pupos, 
runkeliai, prieskoninės žolelės. Didžiąją dalį užau-
gintos produkcijos suvartoja  ūkininko gausi šeima, 
o likusią – parduoda ūkininkų turgeliuose vieti-
niams gyventojams. Ūkininkas Stasys džiaugiasi, 
jog už ekologiškai užaugintus produktus yra mo-
kama daugiau. Tokiu būdu yra galimybė uždirbti 
daugiau. Be to, anot ūkininko, pardavinėti tokią 
produkciją yra smagiau, nes esi tikras, jog vartoto-
jui parduodi natūralią produkciją, kuri yra kur kas 
sveikesnė, turtingesnė maistinėmis medžiagomis, o 
ne cheminėmis. 

1 pav. Ūkininko Stasio galvijai ganosi ne pririšti 
 

Apsilankymo metu, ūkininką Stasį tikrino eko-
logiškus ūkius sertifikuojanti įmonė „Ekoagros“. 
Tad teko pamatyti ne tik ekologišką ūkį, bet išvysti, 
kaip atliekamas tikrintojo darbas. Ūkininkas Stasys 
turėjo parodyti visus laukus, kuriuose yra vykdoma 
ekologinė žemdirbystė. Tikrintoja atidžiai vis ką 
apžiūrėjo (2 pav.). Ūkininko Stasio ekologiškas 

ūkis nesukėlė jokių įtarimų, jog nėra laikomasis tai-
syklių, skirtų ES paramai gauti už ekologišką ūki-
ninkavimą. Kaip ir ūkininkas sakė – jo ūkis yra tik-
rai ekologiškas ir jokia chemija nėra naudojama. 
      

   
2 pav. Ekologiškus ūkius sertifikuojančios įmonės 
„Ekoagros“ darbuotojai tikrinta ūkininko Stasio 

ekologišką ūkį 
 

Ekologiškas ūkininkavimas – vis labiau ir la-
biau populiarėjanti žemės ūkio šaka. Kai kuriems 
toks žemės tvarkymo būdas yra tarsi egzotika, ta-
čiau keičiantis pasaulėžiūrai vis daugiau žmonių at-
kreipia dėmesį vartojamų produktų kokybę ir kilmę 
bei į poveikį aplinkai. Vienas iš tokių pavyzdžių yra 
aptartasis ūkininko Stasio ekologiškas ūkis, kuriam 
gyvuoti ir būti produktyviam nėra reikalinga jokia 
chemija. Toks ūkis buvo svetingas ne tik mums, be-
sisvečiuojantiems ir smalsiomis akimis žiūrintiems, 
bet ir buvo, ir bus draugiškas aplinkai. Malonus 
jausmas apima, matant besišypsančius ūkininkus, 
kurie ne tik apie pelną galvoja, bet ir apie kokybę, 
kitaip sakant, tausoja ne tik aplinką, bet ir kuria 
sveiką, natūralų produktą mums, vartotojams. 

 
Rubrika – Studentai apie ekologinės gamybos ūkius 
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