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Gerbiamieji,
Epidemiologinei situacijai Lietuvoje gerėjant, tarnyba
plačiau atveria duris savo klientams. Dabar jie sulauks
daugiau paslaugų kontaktiniu būdu. Karantino metu atlikę
tik būtiniausias funkcijas, dabar Augalininkystės tarnybos
darbuotojai grįžta prie aktyvios veiklos, siekdami įvykdyti
numatytus planus ir pagerinti paslaugų teikimą šalies
ūkininkams ir verslui.
Be jokios abejonės, veislių tyrimai, augalų apsaugos
produktų registravimas buvo atliekami, daugelis padalinių
dirbo įprastai atlikdami būtiniausias funkcijas – eksporto
sertifikavimą, importo kontrolę, laboratorinius tyrimus.
Pandemijos
metu
vykstant
intensyviai
prekybai
darbuotojai, dirbdami nuotoliniu būdu, veiklos tikrai
nestokojo. Atsiradusi darbo organizavimo naujovė –
nuotolinė patikra – padėjo spręsti daugelį būtinų klausimų.
Šiuo metu darbas tarnyboje organizuojamas laikantis visų
Vyriausybės
ir
Sveikatos
apsaugos
ministerijos
rekomendacijų. Prioritetas – saugoti žmones. Siekdami
savo misijos įgyvendinimo svarbiausią dėmesį teiksime savo
klientams. Juos aptarnausime laikydamiesi atstumo, su
kaukėmis, dezinfekuosime rankas ir naudojamą įrangą.
Kilus klausimams kviečiame kreiptis: skambinti tarnybos
bendruoju numeriu arba siųsti elektroninį laišką tarnybos
bendruoju adresu – į jūsų užklausą bus nedelsiant
reaguojama.
Pagarbiai
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
direktorius Sergejus Fedotovas

_____________________________________________

2021 metai – didelis dėmesys pažangiems
verslo priežiūros sprendimams ir korupcijos
prevencijai
Siekdami užtikrinti tinkamą korupcijos prevenciją
sukūrėme ir nuolat tobuliname korupcijos prevencijos
sistemą. Daugiau informacijos čia. Tobulinimo
proceso eigoje Augalininkystės tarnyba sieks
įgyvendinti STT pateiktas rekomendacijas ir toliau
gerins savo korupcijos prevencijos sistemą, sieks
panaikinti
bet
kokią
korupcijos
tikimybę
Augalininkystės tarnybos veikloje. Plačiau apie tai
skaitykite čia.
_____________________________________________

Įdiegti bendri asmenų aptarnavimo principai
Informuojame,
kad
Augalininkystės
tarnybos
interneto svetainėje skelbiami „Pagrindiniai asmenų
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aptarnavimo principai“ – esminiai įsipareigojimai dėl
asmenų aptarnavimo pagal Asmenų aptarnavimo
Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės
ūkio ministerijos tvarkos aprašą. Šis tvarkos aprašas
parengtas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro tvirtinamą Pavyzdinį asmenų
(klientų) aptarnavimo standartą.
Augalininkystės tarnyba įsipareigoja laikytis bendrų
aptarnavimo principų: orientacija į asmenį ir
profesionalus
elgesys;
pagarba
ir
bendradarbiavimas; reprezentuojanti išvaizda ir
elgesys; įsipareigojimų vykdymas ir atsakomybė;
iniciatyvumas ir tobulėjimas; išsami ir patikima
informacija;
racionalus
laiko
naudojimas;
konfidencialumas. Apie tai plačiau galite sužinoti
čia.
_____________________________________________

Agrochemija
Sėklų beicavimas
Informuojame, kad sėklas beicuoti galima tik
registruotais Lietuvoje augalų apsaugos produktais
(toliau - AAP). Informacija apie sėklų beicavimui
registruotus AAP skelbiama Augalininkystės tarnybos
interneto svetainėje. Ruošiantis beicuoti sėklas, kaip
ir prieš kiekvieną AAP naudojimą, būtina griežtai
laikytis etiketėse bei AAP saugojimo, tiekimo rinkai,
naudojimo
taisyklėse,
patvirtintose
Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30
d. įsakymu Nr. 3S-564, nustatytų reikalavimų. Ypač
svarbu neviršyti kiekvienam augalui nurodytos
didžiausios beico normos. Plačiau apie tai skaitykite
čia.
Pagausėjo netinkamų augalų apsaugos produktų
Primename, kad Lietuvoje neregistruoti, falsifikuoti
AAP gali ne tik nesunaikinti kenksmingų organizmų,
bet ir pakenkti auginamoms kultūroms. Be to, juose
esančios medžiagos yra pavojingos paties naudotojo
ir aplinkinių sveikatai bei aplinkai. AAP naudojimo
reikalavimų klausimais konsultuojame telefonais:
(85) 275 4182, 8607 47515 arba galite kreiptis
bendruoju numeriu - (85) 237 5631, el. paštu
info@vatzum.lt. Plačiau apie tai skaitykite čia.
Ką svarbu žinoti augalų apsaugos produktų
tiekėjams ir platintojams
Informuojame apie pagrindinius reikalavimus, kuriuos
turi žinoti fiziniai ir juridiniai asmenys, ketinantys
tiekti arba tiekiantys rinkai (platinantys) AAP.
Daugiau apie tai sužinoti galite čia.
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Ką svarbu žinoti tręšiamųjų produktų naudotojams
Primename, kad tręšiant leidžiama naudoti tik tuos
tręšiamuosius produktus (toliau-TP), kurie yra įtraukti
į Identifikavimo sąrašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 10
d. įsakymu Nr. 3D-292 „Dėl Lietuvos Respublikos
rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų
įtraukimo į identifikavimo sąrašą ir išbraukimo iš šio
sąrašo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos rinkai
pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų
identifikavimo sąrašo patvirtinimo“. Taip pat
leidžiama naudoti EB trąšas, kurios įrašytos į
Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 I priedą (pažymėtas
„EB TRĄŠOS“ arba EC/CE žymeniu), o ekologinėje
gamyboje leidžiama naudoti tas trąšas ir dirvožemio
gerinimo priemones, kurios patvirtintos kaip leistinos
naudoti ekologiniuose ūkiuose ir paskelbtos
Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje.
Siekiant, kad augalai gautų pakankamai augimui
reikalingų medžiagų, bet nebūtų pertręšiami, TP
perteklius nepatektų į vandens šaltinius ir jų
neužterštų, o augalinis maistas būtų saugus, augalai
turi būti tręšiami naudojant optimalias, aplinką
tausojančias normas pagal gamintojų nurodytas
rekomendacijas arba pagal sudarytą tręšimo planą.
Apie tai plačiau galite sužinoti čia.
Ką svarbu žinoti augalų apsaugos produktų
naudotojams
Primename, kad mūsų šalyje gali būti naudojami tik
tie AAP, kurie yra registruoti Lietuvos Respublikoje
arba jiems tapatūs. Išimtis taikoma tik asmeninėms
reikmėms skirtiems AAP, kuriems Augalininkystės
tarnyba yra išdavusi leidimą ir kurie yra tapatūs
Lietuvos Respublikoje registruotiems AAP, taip pat
produktams, kuriems išduotas leidimas tiekti rinkai ir
naudoti ne ilgiau kaip 120 d.
Prieš augalų ar kitų objektų apdorojimą būtina
perskaityti registruotų AAP etiketes, vadovautis
nurodytomis instrukcijomis. Griežtai draudžiama
saugoti ir naudoti Europos Sąjungos (toliau - ES)
valstybėse neregistruotu AAP beicuotą augalų sėklą.
Apie tai plačiau galite sužinoti čia.
Informuojame, kad pasikeitė valstybės rinkliavos
dydžiai.

Augalų dauginamoji medžiaga
Įsigaliojo
Europos
Parlamento
ir
Tarybos
sprendimas dėl Jungtinėje Karalystėje išaugintos
žemės ūkio augalų rūšių sėklos ir jų veislių
palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumo
Informuojame, kad nuo 2021 m. kovo 29 d. įsigaliojo
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES)

2021/537, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos
sprendimai 2003/17/EB ir 2005/834/EB, kiek tai
susiję
su
Jungtinėje
Karalystėje
atliekamų
aprobavimo lygiavertiškumu ir žemės ūkio augalų
rūšių veislių palaikymo praktikos patikrinimų
lygiavertiškumu. Apie tai skaitykite čia.

Augalų veislės
Žieminių augalų veislių 2020 / 2021 žiemojimo
duomenys
Visiems žemės naudotojams siūlome domėtis augalų
veislių ūkinio vertingumo tyrimais, atliekamais
Augalininkystės tarnybos augalų veislių tyrimo
skyriuose (pagal galimybes lankytis juose, klausti
telefonu, elektroniniais laiškais), ir rinktis augalų
veisles, kurių ūkinio vertingumo tyrimo duomenys
(skelbiami Augalininkystės tarnybos interneto
svetainėje) atrodo geriausiai. Daugiau apie tai
sužinoti galite čia.

Augalų apsaugos produktų registravimas
Įregistruotas naujas biologinis insekticidas Madex
Pro
2021 m. kovo 30 d. Lietuvoje įregistruotas naujas
biologinis insekticidas Madex Pro, skirtas obelų,
kriaušių, graikinių riešutų, svarainių apsaugai nuo
obuolinių vaisėdžių lervų keliamos žalos. Šis biologinis
insekticidas papildė insekticidų, skirtų vaismedžių
apsaugai nuo kenkėjų, sąrašą, todėl augintojai galės
pasirinkti biologinį insekticidą vietoj jau įprastų
cheminių. Daugiau informacijos čia.
Kaip saugiai kovoti su šliužais ir sraigėmis
Lietuvoje yra registruoti penki profesionaliajam
naudojimui skirti AAP, kurių paskirtis – apsaugoti
uogynus, daržoves, bulves, braškes, dekoratyvinius
augalus, vejas ir pievas, javus, žirnius, pupas, rapsus,
cukrinius ir pašarinius runkelius nuo šliužų ir sraigių:
tai Sluxx, Gusto, Lima Oro, Meridian, Ironmax Pro.
Sluxx ir Ironmax Pro – yra mažos rizikos AAP, juos
galima naudoti ir ekologiniuose ūkiuose. Sodininkams
ir daržininkams mėgėjams apsaugai nuo šliužų ir
sraigių yra registruoti keturi AAP neprofesionaliajam
naudojimui – Ferramol, Ferramol Limacide, Gusto ir
Lima Oro. Jie skirti uogynų, daržovių, auginamų lauke
ir šiltnamiuose, bulvių, braškių, dekoratyvinių augalų,
vejų apsaugai nuo šliužų ir sraigių. Apie tai skaitykite
čia.
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Pasienio kontrolė
Fitosanitariniai
reikalavimai
norint
įsivežti,
atsisiųsti augalus, augalinius produktus ir kitus
objektus
Nors ES augalų sveikatingumą reglamentuojanti
teisinė bazė, kurios pagrindu sugriežtėjo augalų,
augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinė
kontrolė, pasikeitė dar 2019 m. gruodį, tačiau norime
priminti, kad, vadovaujantis Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 2016/2031, visus augalus
(augalų sėklas ir sodinukus, skintas gėles, šviežius
vaisius, daržoves ir kt.) į Lietuvą ir kitas Europos
Sąjungos valstybes nares iš trečiųjų šalių galima įvežti
tik su fitosanitariniais sertifikatais. Išsamią
informaciją rasite čia.
Daugiau apie reikalavimus keleivių bagažui ir augalų
sveikatos aktualijas galite rasti Europos Komisijos
sukurtame filmuke. Jeigu augalai ir augaliniai
produktai bei kiti objektai yra apdoroti (pvz.,
termiškai - džiovinti, šaldyti, marinuoti, rauginti),
galite drąsiai vežtis produktus be papildomų
fitosanitarinių reikalavimų.

Fitosanitarija
Reikalavimai prekiaujantiems ir auginantiems
ankstyvąsias bulves
Primename, jog visi asmenys, auginantys bulves
prekybai, privalo būti registruoti Fitosanitariniame
registre ir atitinkamai ženklinti bulvių pakuotes.
Bulvių etiketėje turi būti nurodyta jų paskirtis, veislė,
bulvių
augintojo,
supirkėjo
ar
realizuotojo
registravimo Fitosanitariniame registre numeris
(etiketėje vartojama santrumpa „Fitosanitarinio
registro Nr.“), bulvių siuntos numeris (suteiktas
augintojo, supirkėjo ar realizuotojo), bulvių kiekis,
kilmės šalies kodas, kokybės klasė ir bulvių dydis
(nurodant mažiausio ir didžiausio gumbo skersmenį
frakcijoje). Etiketė turi būti vienkartinio naudojimo
(lipni arba pritvirtinta uždarant pakuotes taip, kad
atidarant pakuotę etiketė būtų sugadinama). Etiketė
turi tvirtai laikytis ant pakuotės. Antrą kartą naudoti
tą pačią etiketę draudžiama. Joje pateikta
informacija turi būti parašyta aiškiai ir įskaitomai.
Taisyti etiketėje esančios informacijos negalima. Šie
reikalavimai galioja prekiaujant tiek lietuviškomis,
tiek iš kitų šalių atvežtomis bulvėmis. Plačiau apie tai
skaitykite čia.
Lietuva (išskyrus Kėdainių miesto seniūniją) turi
nuo bakterinės degligės saugomos zonos statusą

Siekiant apsaugoti Lietuvą ir ES šalis nuo bakterinės
degligės išplitimo, augalus šeimininkus įvežti į
saugomą zoną galima tik iš tų šalių, kurios turi
saugomos zonos statusą arba teritorijos, kurioje
atliekami intensyvūs tikrinimai bei bakterinės
degligės tyrimai. Augalai ir augalinė produkcija iš
kitų nei prieš tai minėtų teritorijų į saugomą zoną
negali būti įvežami. Iš trečiųjų šalių įvežti augalų
sodinukus ir kitą augalų dauginamąją medžiagą į
saugomos zonos statusą dėl bakterinės degligės
turinčią teritoriją taip pat draudžiama. Apie tai
daugiau galite sužinoti čia.
Ką turėtų žinoti medinės pakavimo medžiagos
(MPM) gamintojai ir ženklintojai
Informuojame, kad nuo 2021 m. balandžio 1 d.
įsigaliojo pakeistos Medinės pakavimo medžiagos ir
(arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio
apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai taisyklės.
Nauja tvarka įsigalios palaipsniui, todėl iki 2022 m.
gruodžio 31 d. leidimo turėtojas turėtų kreiptis į
Augalininkystės tarnybą ir per VATIS atnaujinti
prašymą, kurio pagrindu bus išduotas naujos formos
leidimas. Papildomų dokumentų nereikės ir ši
paslauga nėra apmokestinama. Iki 2022 m. gruodžio
31 d. ūkio subjektas galės tęsti veiklą turėdamas
direktoriaus įsakymu suteiktą teisę ženklinti MPM ir
(arba) medieną, skirtą jai gaminti. Apie tai plačiau
galite sužinoti čia. 2021 m. III ketv. planuojami
nuotoliniai mokymai
MPM gamintojams ir
ženklintojams.
_____________________________________________

Ūkio subjektų konsultavimo būdai
Kviečiame kreiptis bendruoju telefono numeriu
(8 5) 237 5631. Daugiau informacijos rasite čia.
Interneto svetainėje skelbiame ir atnaujiname
interneto skiltį „Aktualu“, kurioje rasite rūpimos ir
aktualios
informacijos
bei
organizuojamus
nuotolinius mokymus. Apie tai plačiau galite sužinoti
čia. Siekiame, kad dažniausiai užduodamų klausimų
skiltis ir toliau būtų naudinga, padedanti rasti
atsakymus atliekant įprastas ūkines operacijas,
pildome DUK.
El. paštas:
info@vatzum.lt
ŪS priežiūra:
http://www.vatzum.lt/lt/administracineinformacija/ukio-subjektu-prieziura/
Tarnyba Facebook tinkle
Tarnyba Linkedin tinkle
www.vatzum.lt

