
      EKOLOGIŠKI MAISTO PRODUKTAI  

Ar jie verti savo kainos? 

 

Jei nerimaujate dėl pesticidų likučių maiste, galite rinktis ekologiškus produktus, tačiau 

nesitikėkite, kad maistiniu atžvilgiu jie būtinai bus pranašesni. 

Dar visai neseniai ekologiško maisto buvo galima nusipirkti tik sveiko maisto 

parduotuvėse arba ūkininkų turguose, o šiandien beveik visuose prekybos centruose jau yra 

ekologiškų vaisių, daržovių, mėsos, pieno, paukštienos, kiaušinių, dribsnių, medaus. Ekologiško 

maisto pramonė sparčiai vystosi – kasmet išauga 20 – 30 proc.  

Ekologiškų produktų žymėjimas 

Etiketė „Ekologiška produkcija“ reiškia, kad maisto produktai buvo užauginti, nuimti, 

saugomi ir gabenami nenaudojant sintetinių chemikalų, švitinimo, genetinės inžinerijos. 

Eksportuojama ekologiška produkcija turi atitikti nacionalinius ekologiškos ir biodinaminės 

produkcijos standartus. Nežymūs pesticidų kiekiai ekologiškuose produktuose yra leistini.  

Kad būtumėte tikri, jog perkate ekologiškai išaugintą produktą, ieškokite užrašų 

„Ekologinė prekyba“ ar „Ekologinis žemės ūkis“. Rinkitės produktus, kurių etiketėje pažymėta: 

„Ekologiškas...“. Patikrinkite, ar ant pakuotės yra augintojo pavardė ir sertifikato numeris. 

Užrašai „natūralus“, „be chemikalų“ nereiškia, jog produktas išaugintas ekologiškai. 

Ką reiškia „ekologiškas“ 

Ekologišką produkciją tiekia ūkininkai, kurie augina, prižiūri ir apdoroja pasėlius 

nenaudodami sintetinių trąšų, pesticidų, herbicidų ar dirbtinių komponentų. Ekologiškas maistas 

nėra švitinamas ir neturi genetiškai modifikuotų komponentų. Ekologiška mėsa, paukštiena, 

kiaušiniai ir pieno produktai gaunami iš gyvulių, kuriems neduodama antibiotikų ir augimą 

skatinančių hormonų. 

Ekologiški pasėliai gali būti užauginti naudojant pesticidus, tik ne sintetinius. Vieni 

populiaresnių organinių pesticidų – Bacillus thuringiensis – dirvoje esanti bakterija, kuri yra 



nuodinga kai kurių vabzdžių lervoms, bet nekenkia gyvūnijai ir augalijai bei žmonėms. Tačiau 

ne visi organiniai pesticidai tokie nežalingi, - kai kurie gali sukelti alergines reakcijas. 

Pavyzdžiui, ekologiniame žemės ūkyje naudojami natūralūs vario junginiai, kurių dideli kiekiai 

yra potencialiai nuodingi. 

Ekologiškus produktus gali užteršti dirvoje likę ar iš kitų laukų vėjo atnešti sintetiniai 

žemės ūkio chemikalai. Vis dėlto ekologiškuose produktuose pesticidų kiekis daug mažesnis 

negu įprastuose.  

Ką geriausia pirkti? 

Ekologiški produktai dažnai yra brangesni, todėl pirkdami rinkitės protingai. Vienas būdų 

sutaupyti – ekologiškus produktus pirkti, kai yra patvirtinta, kad tos pačios rūšies 

neekologiškuose produktuose pesticidų likučių kiekiai yra labai dideli. Nėra įrodymų, kad vaisia 

ir daržovės su dideliais likučių kiekiais yra pavojingi, tačiau ekologiškų produktų pasirinkimas 

visada apsimoka.  

• Rinkitės ekologiškus vaisius ir uogas: persikus, nektarinus, obuolius, vynuoges, 

kriaušes, vyšnias, avietes ir braškes. 

• Rinkitės ekologiškas daržoves: žalias pupeles, špinatus, ankštinius pipirus, 

salierus, bulves. 

• Nepamirškite ekologiškos mėsos. Žmonės labiausiai nerimauja dėl vaisių ir 

daržovių, tačiau gyvuliai sukaupia kur kas daugiau pesticidų likučių, ypač 

riebaluose. Ekologiniuose ūkiuose auginamiems galvijams į ausis nėra įsegami 

hormoniniai implantai, tačiau tai dažnai daroma kitiems galvijams.  

• Rinkitės ekologiškų ūkių paukštieną ir kiaušinius, nes vištos nėra lesinamos 

antibiotikais, skatinančiais  augimą. 

• Rinkitės ekologiškus kviečių produktus, taip pat ir dribsnius – saugojimo metu jie 

nebuvo apdoroti fumigantais.  

Saugumo veiksniai 

Ar ekologiški maisto produktai yra saugesni negu išauginti paprastai? Sintetiniai pesticidai, 

herbicidai, fungicidai, insekticidai ir kiti žemės ūkio chemikalai neigiamai veikia su jais 

dirbančių ūkininkų sveikatą. Tačiau nėra patvirtintų išvadų apie jų poveikį vartotojų sveikatai. 

Tokiu atveju reikėtų ištirti, kokią įtaką sveikatai daro per visą gyvenimą suvartojami mažesni 

chemikalų kiekiai, tačiau mokslininkams sunku tai nustatyti. 

Apsauga nuo pesticidų likučių labiau reikalinga vaikams, nes jų organizmai ne itin 

atsparūs, be to, jų maistas nepasižymi įvairove.  

Nauda aplinkai abejonių nekelia. Ekologiniai žemės ūkiai padeda išvengti dirvos erozijos, 

saugo požeminius vandenis, gyvūniją ir augaliją. 



 

Mokslininkai susirūpinę, kad žemės ūkio naujovės bei dideli naudojamų pesticidų kiekiai 

ardo trapią ekologinę pusiausvyrą ir gali sukelti rimtų problemų. Pavojaus ženklų jau būta 

anksčiau – pavyzdžiui, išnykus ištisoms paukščių populiacijoms buvo uždrausti pesticidai DDT. 

Taip pat nerimaujama dėl ryšio tarp pesticidų naudojimo ir vėžinių ligų plitimo. Vartotojams, 

susirūpinusiems dėl chemikalų likučių maiste, ekologiški produktai yra puiki išeitis.  
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