Forma patvirtinta
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2013 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. A1-166
(Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. A1-513
redakcija)
TIEKIAMOS RINKAI DARŽOVIŲ, GĖLIŲ, VAISTINIŲ IR PRIESKONINIŲ AUGALŲ
SĖKLOS KONTROLINIS KLAUSIMYNAS
20___ m. ____________ d. patikrinimo akto Nr. ______ priedas Nr. 3
Patikrinimo rūšis:

Planinis
Neplaninis pirminis
Neplaninis (pagal ūkio subjekto prašymą)

Paskutinio patikrinimo data ________ m. ____________ d. ir patikrinimo akto Nr. __________
Patikrinimo metu nustatyta, kad:
Rinkai tiekiamos augalų grupės _____________________________________________________
Tiekėjas gėlių, kai kurių daržovių1, vaistinių ir prieskoninių augalų sėklą (toliau – gėlės):
daugina ir tiekia
tik perfasuoja ir tiekia rinkai
tiekia rinkai kito tiekėjo paruoštą
rinkai
Tiekėjas daržovių2 sėklą (toliau – daržovės):
daugina ir tiekia
rinkai
Eilės
Nr.
1.

2.

3.

tik perfasuoja ir tiekia rinkai

Reikalavimai / Klausimai
Ar tiekėjas turi gėlių ir daržovių sėklos kokybę
patvirtinančius dokumentus (sertifikatus, pažymas,
etiketes)?
[1] 7 str., [2] 20 p., 59 p., 60 p., 75 p., [3] 6 p., 10 p.
Ar tiekėjas saugo įsigytų ir / ar parduotų gėlių bei
daržovių sėklų siuntų kokybės ir apskaitos dokumentus
ne mažiau kaip 3 metus?
[2] 61.2 p., [3] 11.2 p.
Gėlių ir daržovių sėkla parduodama sandariose ir
nepažeistose (neįplyšusiose, neatsiklijavusiose)
fasuotėse.
[2] 75 p., [3] 15 p.

tiekia rinkai kito tiekėjo paruoštą
Atsakymai
(tinkamą pažymėti )
Taip Ne Neaktualu

Pastabos

2
4.

5.
6.

6.1.
6.2.

7.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.4.1.
8.4.2.

8.5.

9.

Gėlių ir daržovių sėklos fasuotės paženklintos taip, kad
nebūtų galima atidaryti nepažeidus ženklinimo sistemos.
[2] 75 p., [3] 15 p.
Gėlių ir daržovių sėkla laikoma surūšiuota pagal siuntas.
[2] 114 p., [3] 12 p.
Užtikrinamas tinkamas daržovių sėklos siuntų sandėliavimas (pildoma tik tikrinimą atliekant
gamybos vietoje):
[2] 113–116 p.
tarp stelažų ir sienų yra tarpai praeiti ir pravažiuoti;
sėkla laikoma uždarose, kenkėjais ir jų lervomis
neužkrėstose patalpose (patikrinama vizualiai ir pagal
įrašus apie patalpų dezinsekcijai ir dezinfekcijai
naudotus augalų apsaugos produktus, nurodytus
Profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos
produktų apskaitos žurnale).
Ar rinkai tiekiamos gėlių sėklos fasuotės paženklintos
tiekėjo etiketėmis3, kuriose pateikta visa privaloma
informacija?
[3] 13 p.
Daržovės2:
rinkai tiekiamos daržovės tik tų veislių, kurios yra
įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar Bendrąjį
daržovių rūšių veislių katalogą;
[2] 56 p.
etikečių spalvos atitinka sėklos kategoriją.
Ši nuostata netaikoma, kai informacija spausdinama ant
ST kategorijos mažųjų fasuočių;
[2] 84 p.
valgomųjų pomidorų, žemaūgių daržinių ir vijoklinių
daržinių pupelių superelitinės (toliau – A), elitinės
(toliau – B), sertifikuotos (toliau – C) kategorijos sėklos
siuntos yra paženklintos augalo pasais ir etiketėmis;
[2] 57 p., 59 p.
rinkai tiekiama daržovių sėkla paženklinta:
oficialiosios institucijos etiketėmis;
[2] 4 priedo 2–3 p.
tiekėjo etiketėmis4 arba spausdinta informacija, kurioje
pateikta visa privaloma informacija;
[2] 4 priedo 4–7 p.
ar rinkai tiekiama daržovių sėkla yra sufasuota į
Europos Bendrijos mažąsias fasuotes?
[2] 60 p., 601 p., 4 priedo 4 p., 7 p.
Ar tikrinimo metu atrinktų gėlių ir daržovių sėklos
siuntų daigumo rodiklis atitinka teisės aktų nustatytus
reikalavimus?
[2] 38 p., 71 p., [3] 6 p.
(atsakymas pateikiamas atsižvelgiant į toliau esančios lentelės duomenis ir
teisės aktų reikalavimus)
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Tiekiama rinkai tokių kategorijų daržovių2 sėkla:
standartinės kategorijos (toliau – ST)
(išskyrus paprastosios trūkažolės sėklą)

A

B

C

sėklų mišiniai, sudaryti iš vienos daržovių
rūšies skirtingų veislių ST sėklų

INFORMACIJA APIE PATIKRINTAS DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS SIUNTAS
Eil. Augalo
Daržovių2
Veislė
Nr. rūšis
kategorija Nr.

Siuntos
Kokybės dokumento
faktinis
daigumo
data pavadinimas Nr.
svoris, kg
rodiklis, proc.

1.
2.
3.
4.
5.
Sėklų mišinio pavadinimas:
1.
2.
3.
4.

Papildoma informacija:
(nurodoma informacija apie paimtus mėginius / ėminius, paėmimo akto data ir numeris ir kt.)

Pastabos

4
Išvados:
Ūkio subjekto vykdoma veikla

atitinka teisės aktų reikalavimus;
neatitinka teisės aktų reikalavimų:

(teisės akto (-ų) pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas, reikalavimo nesilaikymo esmė)

Nurodymai:
(nurodomas terminas, per kurį turi būti pašalinti teisės aktų reikalavimų neatitikimai ir kt.)

Tikrino
(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Dalyvavo
Dėl konsultacijos prašome kreiptis _____________________________________________________
(nurodyti adresą, telefono Nr., el. pašto adresą)

Daržovių rūšys, kurioms taikomi Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir
vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo reikalavimai. Populiariausios daržovių ir prieskoninių augalų
rūšys: vaistinė agurklė (Borago officinalis L.), kvapusis bazilikas (Ocimum basilicum L.), burnotis (visos rūšys)
(Amaranthus L.), daržinis dašis (Satureja hortensis L.), vaistinė gelsvė (Levisticum officinale W. D. J. Koch),
sėjamoji gražgarstė (Eruca sativa Mill.), paprastasis ilgmoliūgis (Lagenaria siceraria (Molina) Standl.), blakinė
kalendra (Coriandrum sativum L.), paprastasis krapas (Anethum graveolens L.), valgomasis lęšis (Lens culinaris
Medik.), muskusinis moliūgas (Cucurbita moschata (Duchesne ex Lam.) Poir.), paprastasis pastarnokas
(Pastinaca sativa L.), sėjamoji pipirnė (Lepidium sativum L.), rabarbaras (visos rūšys) (Rheum L.), kvapusis
rozmarinas (Rosmarinus officinalis L.), valgomoji rūgštynė (Rumex acetosa L.) ir kt.
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Daržovių rūšys, kurioms taikomi Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašo
reikalavimai: valgomasis svogūnas (Allium cepa L., Cepa grupė); askaloninis česnakas (Allium cepa L.,
Aggregatum grupė); tuščialaiškis česnakas (Allium fistulosum L.); daržinis poras (Allium porrum L.); valgomasis
česnakas (Allium sativum L.); laiškinis česnakas (Allium schoenoprasum L.); daržinis builis (Anthriscus cerefolium
(L.) Hoffm.); valgomasis salieras (Apium graveolens L.); vaistinis smidras (Asparagus officinalis L.); raudonasis
burokėlis, įskaitant Cheltenhamo burokėlį, lapinis burokėlis (Beta vulgaris L.); garbanotasis kopūstas, žiedinis
kopūstas, brokolis, briuselinis kopūstas, savojinis kopūstas, baltasis ir raudonasis gūžiniai kopūstai, ropinis
kopūstas (Brassica oleracea L.); kininis bastutis, ropė (Brassica rapa L.); vienametė paprika (Capsicum annuum
2
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L.); salotinė garbanotoji trūkažolė, salotinė plačialapė trūkažolė (Cichorium endivia L.); salotinė trūkažolė,
itališkoji trūkažolė, paprastoji trūkažolė (perdirbti skirtos trūkažolės) (Cichorium intybus L.); tikrasis arbūzas
(Citrullus lanatus L. (Thunb.) Matsum. et Nakai); sėjamasis melionas (Cucumis melo L.); paprastieji ilgavaisis ir
trumpavaisis agurkai (Cucumis sativus L.); moliūgas (Cucurbita maxima Duchesne); agurotis, cukinija, patisonas
(Cucurbita pepo L.); daržovinis artišokas, dygusis artišokas (Cynara cardunculus L.); valgomoji morka, pašarinė
morka (Daucus carota L.); paprastasis pankolis (Foeniculum vulgare Mill.); sėjamoji salota (Lactuca sativa L.);
valgomasis pomidoras (Solanum lycopersicum L.); sėjamoji petražolė (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex
A. W. Hill); raudonžiedė pupelė (Phaseolus coccineus L.); žemaūgė daržinė pupelė, vijoklinė daržinė pupelė
(Phaseolus vulgaris L.); raukšlėtasis, apvalusis ir cukrinis žirniai (Pisum sativum L. (partim)); valgomasis ridikas,
valgomasis ridikėlis (Raphanus sativus L.); daržovinis rabarbaras (Rheum rhabarbarum L.); valgomoji gelteklė
(Scorzonera hispanica L.); baklažanas (Solanum melongena L.); daržinis špinatas (Spinacia oleracea L.); salotinė
sultenė (Valerianella locusta (L.) Laterr.); daržo pupa (Vicia faba L. (partim)); saldusis kukurūzas, kukurūzai,
skirti spragėsiams (Zea mays L. (partim)).
Gėlių fasuotės ženklinamos tiekėjo etiketėmis arba spausdinta informacija. Jose nurodoma:
1. tiekėjo pavadinimas / vardas ir pavardė, adresas;
2. augalo rūšis (veislė). Jeigu veislė yra genetiškai modifikuota – žodžiai „genetiškai modifikuota veislė“;
3. jei rinkai tiekiamas skirtingų rūšių ar veislių mišinys, ant fasuotės turi būti žodis „mišinys“ bei nurodomi augalų
rūšių ir veislių (jeigu žinoma) pavadinimai;
4. siuntos numeris;
5. svoris (neto) arba sėklų skaičius (vienetais);
6. prekybos metų pabaigos data (metai, mėnuo);
7. jei sėkla yra chemiškai apdorota, nurodoma apdorojimo medžiaga bei apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo
svorio santykis.
3

Tiekėjo etiketėmis ženklinamos:
1. Standartinės ir sertifikuotos daržovių sėklos EB mažosios fasuotės. Etiketėje arba spausdintoje informacijoje
nurodoma:
1.1. žodžiai „EB taisyklės ir standartai“;
1.2. tiekėjo pavadinimas ir adresas arba jo atpažinties ženklas;
1.3. augalo rūšis;
1.4. veislė;
1.5. sertifikuotos kategorijos sėklos numeris, pagal kurį atpažįstama sertifikuotos sėklos siunta;
1.6. standartinės kategorijos sėklos numeris, pagal kurį atpažįstama standartinės sėklos siunta. Šį numerį suteikia
tiekėjas;
1.7. kategorija: EB mažosioms fasuotėms gali būti naudojamas sutrumpintas žymėjimas – sertifikuotos kategorijos
(C) ar standartinės kategorijos sėkla (ST);
1.8. prekybos metų pabaigos data (metai, mėnuo);
1.9. deklaruojamas neto svoris arba sėklų skaičius, išskyrus mažas fasuotes iki 500 g;
1.10. jei sėkla yra apdorota pesticidais, granuliuota ar dražuota ir deklaruojamas jos svoris, nurodomas apytikris
santykis tarp grynų sėklų ir bendro siuntos svorio.
2. Daržovių standartinės sėklos mišiniai (sudaryti iš tos pačios rūšies skirtingų veislių), sufasuoti į EB mažąsias
fasuotes. Etiketėje arba spausdintoje informacijoje nurodoma:
2.1. žodžiai „ES taisyklės ir standartai“;
2.2. tiekėjo pavadinimas ir adresas arba jo atpažinties ženklas;
2.3. rūšis ir žodžiai „veislių mišinys“;
2.4. veislių pavadinimai;
2.5. veislių dalis, įvardyta kaip sėklų neto svoris arba sėklų skaičius;
2.6. siuntos numeris;
2.7. prekybos metų pabaigos data (metai, mėnuo);
2.8. sėklų neto svoris arba sėklų skaičius;
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2.9. tais atvejais, kai yra nurodoma sėklos masė ir sėklos yra chemiškai apdorotos (granuliuotos pesticidais,
dražuotos ar apdorotos kitais priedais), nurodoma apdorojimo medžiaga ar priedas bei apytikris grynojo sėklos
svorio ir bendrojo svorio santykis.

Teisės aktų ir kitų dokumentų sąrašas:
1. Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A09C2B9A60F3/TAIS_365161
2. Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 224 „Dėl Privalomųjų rinkai
tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5B8C667592BF/bHHKnQkkVI
3. Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos
kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 4
d. įsakymu Nr. 218 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskonių ir vaistinių
augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4E4EC140975C/eElFbSUbsg

