
 

 

Pilotinis projektas - Ūkininkų integruotos kenkėjų kontrolės praktikos 

visoje Europos Sąjungoje priemonių rinkinio kūrimas (EK/GD AGRI) 

Atviras kvietimas teikti atvejo tyrimus 

Atsižvelgdami į Europos Komisijos / DG AGRI užsakymu vykdomą bandomąjį projektą, 

skelbiame atvirą kvietimą teikti atvejo tyrimus, kurie bus įtraukti į jau vykdomą pilotinį 

tyrimą.  

Nors pesticidų paskirtis - apsaugoti pasėlius, jie gali turėti neigiamą poveikį, pavyzdžiui, žmonių 

sveikatai ir aplinkai. Todėl pesticidai ir jų naudojimas yra griežtai reglamentuojami ES ir nacionaliniu 

lygmeniu. Be to, Europos Komisija prisideda prie tausaus pesticidų naudojimo užtikrinimo Direktyva 

2009/128/EB (Tausaus naudojimo direktyva), kuria, be kita ko, skatinama naudoti ir įgyvendinti 

integruotos kenkėjų kontrolės (IKK) metodus, ir Bendrąja žemės ūkio politika, į kurią įtrauktos 

priemonės, padedančios įgyvendinti Tausaus naudojimo  direktyvoje nustatytus IKK principus. 

Pagrindinis šiuo metu vykdomo pilotinio projekto tikslas - suteikti pagrindines žinias apie 

perspektyviausius būdus, kurie galėtų padėti ūkininkams, konsultantams ir politikos formuotojams 

padidinti priklausomybės nuo pesticidų naudojimo mažinimą visoje ES, kaip rekomenduojama 

Europos Komisijos strategijoje "Nuo ūkio iki stalo" ir Žaliojo susitarimo kontekste. 

Konkretūs pilotinio projekto tikslai:  

1. pateikti išsamų šiuo metu prieinamų įgyvendinimo metodų (pvz., politikos, žemės ūkio 

praktikos, technologijų, privataus sektoriaus iniciatyvų, tokių, kaip  sertifikavimas), skirtų 

priklausomybei nuo pesticidų naudojimo mažinti, aprašymą. Atliekant tyrimą bus sudarytas 

svarbiausių valstybėse narėse parengtų ir naudojamų priemonių, politikos ir gairių, kenkėjų 

ir ligų stebėsenos ir prognozavimo, technologijų (pavyzdžiui, biologinės kenkėjų kontrolės 

naudojant mikroorganizmus ir (arba) virusus, feromonus, augalų ekstraktus) ir alternatyvios 

praktikos (pavyzdžiui, sėjomainos, tarpinių pasėlių, mišrių kultūrų, necheminio ravėjimo, 

tiksliosios žemdirbystės, atsparių veislių, naudingųjų organizmų rėmimo) aprašas. Apraše 

bus įtrauktos privataus sektoriaus iniciatyvos ir kitos viešosios politikos priemonės, kuriomis 

skatinama ir remiama priklausomybės nuo pesticidų naudojimo mažinimas. 

2. Įvertinti 1 tiksle nurodytų metodų potencialą mažinant priklausomybę nuo pesticidų 

naudojimo ir įrodyti jų veiksmingumą, taip pat kliūtis (tikras ar tariamas), kurios riboja jų 

taikymą. Visų pirma tyrime bus išvardytos ir įvertintos kliūtys, paaiškinta jų kilmė ir galimi 

būdai joms įveikti. Tyrime visų pirma bus nagrinėjami šie veiksniai ir kliūtys: 

- ekonominiai aspektai (pvz., papildomos išlaidos ir pridėtinė vertė), susiję su 

agrarinės aplinkos kintamumo veiksniais (pvz., klimato, regiono, konkrečių pasėlių 

veiksniais), įskaitant rizikos valdymą (esant arba nesant draudimo schemų dėl su 

kenkėjais susijusių derliaus ar kokybės nuostolių); 

- kiti aspektai, susiję su žiniomis, informacijos prieinamumu ir pasiekiamumu, 

turimomis ar būsimomis technologijomis; ir 

- ūkininkų ir kitų maisto grandinės dalyvių santykiai. 

3. Pasiūlyti konkrečias strategijas, kaip išplėsti gerąją patirtį visoje ES; 

4. Sukurti visos ES duomenų bazę, kurioje būtų pateikta atitinkama informacija ir 

rekomendacijos, kad ūkininkai ir konsultavimo tarnybos galėtų sumažinti priklausomybę nuo 

pesticidų naudojimo, ir nustatyti tinkamą komunikacijos strategiją, kad ši informacija būtų 

kuo plačiau paskleista ES. Tyrimo išvados turėtų suteikti naudingos informacijos būsimiems 

ES ir valstybių narių lygmens veiksmams, įskaitant BŽŪP įgyvendinimą po 2020 m. 

Šiame kontekste ypatingas dėmesys bus skiriamas integruotai kenkėjų kontrolei, kaip apibrėžta 

Tausaus naudojimo direktyvoje ir valstybių narių gairėse. Keturioms tyrimo temoms nagrinėti bus 

naudojami įvairūs duomenų rinkimo metodai, įskaitant konkrečių atvejų tyrimus. 

 



 

 

Atvejų tyrimų tikslai ir terminai 

 

Bus atlikta 12 atvejų tyrimų, kurių tikslas - atskleisti būdus, kaip sumažinti priklausomybę nuo 

pesticidų naudojimo, remiantis konkrečiais pavyzdžiais, kai nuo 2010 m. pradėtos taikyti esminės 

IKK priemonės ir (arba) politika. Ypatingas dėmesys bus skiriamas aštuoniems IKK principams 

(išdėstytiems Tausaus naudojimo  direktyvos III priede) ir jų diegimo būdams.  

Šis kvietimas atvejų tyrimams  skirtas įvairiems šioje srityje veiklą vykdantiems 

subjektams, įskaitant ūkininkus, konsultantus, mokslinių tyrimų ir (arba) technologijų institutus, 

taip pat kitas kompetentingas institucijas. 

• Atvejų tyrimai bus atliekami savanoriškai, jų metu bus diskutuojama ir keičiamasi informacija 

su Pilotinio projekto vykdytojais, daugiausia dėmesio skiriant sąlygoms, kliūtims ir 

veiksniams, turėjusiems įtakos priklausomybės nuo pesticidų naudojimo mažinimui. 

Ypatingas dėmesys bus skiriamas kliūtims, kurios galėjo atgrasyti ūkininkus nuo veiksmų, ir 

būdams, kaip šios kliūtys buvo / galėjo būti įveiktos. 

• Atvejų tyrimai apims veiklas ES valstybėse narėse, bet ne tik. Šiame kvietime taip pat 

kviečiamos dalyvauti iniciatyvos, įgyvendintos už ES ribų;  

• Atvejų tyrimai bus atliekami 2021 m. gegužės-rugsėjo mėn;  

• Kiekvieno atvejo tyrimo ataskaita bus parengta ir išplatinta pilotinio  projekto1 pabaigoje. 

Jei susidomėjote šiuo atviru kvietimu, užpildykite kitame puslapyje esančią formą ir atsiųskite 

mums ją iki 21/04/2021. Norėdami gauti daugiau informacijos, kviečiame apsilankyti projekto 

interneto svetainėje https://agrilpm.eu/ arba susisiekti su mumis adresu agriipm@arcadia-

international.net. 

 
1 Pagal Reglamente (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatytus duomenų apsaugos ir 
konfidencialumo įsipareigojimus. 
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Pilotinis projektas - Ūkininkų integruotos kenkėjų kontrolės praktikos 

visoje Europos Sąjungoje priemonių rinkinio kūrimas (EK/GD AGRI) 

Atviras kvietimas teikti atvejo tyrimus 

 

Iniciatyvos pavadinimas:………………………………………………………………………………………………………… 

Projekto vadovo koordinatės: ………………………………………………………………………………………… 

Tiksliniai kenkėjai: ……………………………………………………………………………….……….……….……………. 

Tikslinės kultūros: ………………………………………………………………………………….……………………………… 

Geografinė taikymo sritis: ……………………………………………………………………………….…………………… 

Tikslai: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Inicijavimo data: ………………………………………………………………………………………….………………………. 

Iniciatyvos biudžetas: ………………………………………………………………………………………….…………….. 

Projekte dalyvaujantys subjektai (įskaitant ūkių tipologijos aprašymą): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Iniciatyvos aprašymas (ne daugiau kaip 1/2 puslapio): 

 

 

 

 

Iki šiol pastebėti rezultatai (ne daugiau kaip 1/2 puslapio): 

 

 

 

 

Iniciatyvos sėkmės veiksniai, kliūtys ir apribojimai (ne daugiau kaip 1/2 puslapio): 

 

 

 

 

Motyvai dalyvauti atvirame kvietime (ne daugiau kaip 1/2 puslapio): 

 

 

 

 

Užpildytą formą prašome pateikti agriipm@arcadia-international.net iki 21/04/2021. 

Daugiau informacijos rasite AGRI IPM projekto interneto svetainėje. 
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