KAS YRA MEDINĖ PAKAVIMO
MEDŽIAGA?

REIKALAVIMAI
IMPORTUOJAMAI MPM

Medinė pakavimo medžiaga (toliau –
MPM) – mediena (taip pat ir pagalbinė) ar jos
gaminiai, išskyrus popierinius, naudojami
kroviniui saugoti, remti ar nešti.
Pagalbinė mediena – neprekinė mediena,
naudojama prekėms apsaugoti arba kaip atrama
transportuojant.

MPM, faktiškai naudojama pervežant visų
rūšių objektus iš trečiųjų šalių, išskyrus Šveicariją,
turi atitikti ISPM 15 reikalavimus.

− Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos
simbolis – IPPC (angl.);
− Dviejų raidžių ISO šalies kodas;
− MPM gamintojo/apdorojimą atlikusiojo kodas;
− Apdorojimo būdo kodas.
šalies kodas

XX – 000
YY

KAS YRA ISPM 15?
Tarptautiniame fitosanitarinių priemonių
standarte Nr. 15 (toliau – ISPM 15) patvirtintos
fitosanitarinės priemonės, kurios sumažina
kenksmingųjų organizmų plitimą su MPM
tarptautinės prekybos metu.

2 pav. Ženklinimas pagal ISPM 15

KODĖL BŪTINAS STANDARTAS?

MPM APDOROJIMO REIKALAVIMAI

1. MPM gali būti pagaminta iš medienos,
užkrėstos karantininiais kenkėjais. Su tokia MPM
kenkėjai gali plisti tolimais atstumais.
2. MPM naudojama pakartotinai, taisoma,
perdirbama ir tikrąją kilmės šalį bei medienos rūšį
sudėtinga nustatyti, o įvertinti fitosanitarinę riziką
tampa neįmanoma.
3. Medinė pagalbinė medžiaga taip pat yra
tinkama terpė karantininiams kenkėjams išlikti
gyviems tolimų kelionių metu.
4. MPM naudojama ir tokių krovinių
gabenimui, kuriems paprastai nėra taikoma
fitosanitarinė kontrolė.

−
Be žievės, išskyrus atvejus, kai žievės
gabalėliai yra siauresni nei 3 cm pločio (bet kokio
ilgio) arba kai platesni nei 3 cm ir atskiro žievės
gabalėlio plotas yra ne didesnis kaip 50 cm2;
−
Terminis apdorojimas (HT) – kai visame
sortimento skerspjūvyje pasiekiama ne žemesnė
kaip 56°C temperatūra ir tokia išlaikoma bent 30
minučių;
−
Fumigacija metilo bromidu (MB) –
fumigavimas atliekamas pagal tam tikrą laiko,
temperatūros ir koncentracijos režimą (daugelyje
šalių šis apdorojimo būdas uždraustas);
−
Dielektrinis
kaitinimas
(DH)
–
apdorojimas mikrobangomis pagal tam tikrą laiko
ir temperatūros režimą.

1 pav. Medinė pakavimo medžiaga po kroviniu

ŽENKLĄ SUDARO

gamintojo
kodas
apdorojimo
būdas

3 pav. Ženklo pavyzdys

MPM ŽENKLINIMO REIKALAVIMAI
1. Keturkampis su rėmeliu ir linija,
atskiriančia IPPC simbolį nuo kitos ženkle
esančios informacijos;
2. Įskaitomas;
3. Sunkiai nutrinamas ar pakeičiamas;
4. Matomoje vietoje, bent dviejose
priešingose MPM pusėse;
5. Bet kurios spalvos, išskyrus raudoną
ir oranžinę.

REIKALAVIMAI NETAIKOMI
Pagalbinei medienai po tokios pat rūšies
medienos kroviniu ISPM 15 reikalavimai
netaikomi, o taikomi tokie pat reikalavimai
kaip ir importuojamai medienai!

4 pav. Pagalbinė spygliuočių mediena su
spygliuočių medienos kroviniu

ŽENKLINIMO KLAIDOS

Šalių,
reikalaujančių,
kad
importuojama MPM atitiktų ISPM
15 reikalavimus, sąrašą rasite adresu
http://www.ispm15.com
Tarnybos regioniniai skyriai:

5 pav. Ženklas neįskaitomas

6 pav. Ženklas lengvai nuimamas –
priklijuotas

7 pav. Ženklas lengvai nuimamas – prikaltas

8 pav. Ženklas raudonos ar oranžinės spalvos

Alytaus – Vilniaus g. 21, Alytus.
Tel. (8~315) 561 12;
Kauno – Donelaičio g. 33 504 kab., Kaunas.
Tel. (8~37) 32 06 32;
Klaipėdos – Sankryžos g. 7, Klaipėda.
Tel. (8~46) 36 54 53;
Marijampolės – Kauno g. 142, Marijampolė.
Tel. (8~343) 974 50, 970 94);
Panevėžio – Anykščių g. 4, Panevėžys.
Tel. (8~45) 46 23 75;
Šiaulių – A. Mickevičiaus g. 34, Šiauliai.
Tel. (8~41) 430 743;
Tauragės – Bažnyčių g. 14, Tauragė.
Tel. (8~446) 610 68, 612 20);
Telšių – Žalioji g. 10, Telšiai.
Tel. (8~444) 31 082, 31 084);
Utenos – Maironio g. 1, Utena.
Tel. (8~398)614 65, 522 33);
Vilniaus – Smėlio g. 8, Vilnius.
Tel. (8~5) 238 39 70, 238 39 71).
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