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Šis kodas reiškia, kad
produkcija
yra
išauginta
saugomos
zonos statusą turinčioje
Lietuvos teritorijoje

Siekiant apsaugoti Lietuvą ir Europos
Sąjungos šalis nuo bakterinės degligės
išplitimo,
bakterinės
degligės
augalai
šeimininkai ir jų produkcija su augalo pasu iš
saugomos zonos gali būti įvežami į saugomą
zoną, saugomos zonos statusą praradusią
teritoriją ar intensyvių tyrimų zoną. Tačiau

augalai ir augalinė produkcija iš saugomos zonos
statusą praradusios teritorijos į saugomą zoną
įvežami būti negali.
Bičių avilių pervežimas iš vienos vietos į
kitą Lietuvos teritorijoje ar įvežimas bei
pervežimas į Lietuvą ir kitas Europos Sąjungos
šalis taip pat yra kontroliuojamas.

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS
TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS

TARNYBOS REGIONINIAI SKYRIAI:
• Alytaus – Vilniaus g. 21, Alytus,
Tel.(8~315) 561 12, 561 13;
• Kauno – Donelaičio g. 33 , Kaunas,
Tel. (8~37) 32 06 32, 20 87 18;
• Klaipėdos – Sankryžos g. 7, Klaipėda,
Tel. (8~46) 36 54 53, 47 18 44;
• Marijampolės – Kauno g. 142-2, Marijampolė,
Tel. (8~343) 974 50, 970 94;
• Panevėžio – Anykščių g. 4, Panevėžys,
Tel. (8~45) 46 23 75, 46 28 87;
• Šiaulių – A. Mickevičiaus g. 34, Šiauliai,
Tel. (8~41) 52 57 22, 52 63 64;
• Tauragės – Bažnyčių g. 14, Tauragė,
Tel. (8~446) 610 68, 612 20;
• Telšių – Žalioji g. 10, Telšiai,
Tel. (8~444) 310 82, 310 84;
• Utenos – Maironio g. 1, Utena,
Tel. (8~398) 614 65, 522 33;
• Vilniaus – Smėlio g. 8, Vilnius,
Tel. (8~5) 238 38 32, 238 39 70.
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BAKTERINĖS DEGLIGĖS
LIETUVOJE
(IŠSKYRUS BABTŲ IR
KĖDAINIŲ MIESTO
SENIŪNIJAS)

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
Fitosanitarijos skyrius
Kalvarijų g. 62, LT-09304 Vilnius
Tel. (8~5) 273 1311, faks. (8~5) 275 21 28
El. paštas: info@vatzum.lt
Interneto svetainė: www.vatzum.lt

2017 M.
VILNIUS

KAS YRA SAUGOMA ZONA?

DABARTINIS STATUSAS LIETUVOJE

PRODUKCIJA IR JOS KONTROLĖ

Saugoma zona – Europos Sąjungoje
esanti teritorija, kurioje nėra aptiktas ar
paplitęs vienas ar daugiau kenksmingųjų
organizmų, rastų vienoje ar daugiau Europos
Sąjungos vietų, nors joje yra palankios
sąlygos jiems plisti ir vystytis. Saugoma zona
yra ypač atidžiai stebima ir kontroliuojama, o
visai įvežamai į minėtą zoną augalinei
produkcijai, kuri gali būti bakterinės degligės
užkratu, taikomi specialieji reikalavimai.
Saugomos zonos statusą praradusi
teritorija – tai teritorija, kurią Europos
Komisija pripažino neatitinkančia saugomos
zonos reikalavimų. Saugomos zonos statusą
praradusioje teritorijoje augančių augalų
šeimininkų turėtojas gali raštu kreiptis į
Valstybinę augalininkystės tarnybą prie
Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) dėl
intensyvių tyrimų zonos įsteigimo. Tokia zona
privalo būti ne mažesnė nei 50 km2.
Intensyvių tyrimų zona – tai saugomos
zonos statusą praradusi teritorija, kurioje bent
dvejus metus iš eilės nenustatytas nė vienas
bakterinės degligės augalų šeimininkų
užkrėtimo bakterija Erwinia amylovora
atvejis. Intensyvių tyrimų zona steigiama
Europos Komisijos sprendimu. Šios zonos
statusas suteikia teisę išvežti bakterinės
degligės augalus šeimininkus (įskaitant jų
apdulkinti skirtas gyvybingas žiedadulkes) bei
išvežti ar pervežti bičių avilius į kitas
Lietuvos teritorijas ir ES šalis, turinčias
saugomos zonos statusą.

Remiantis 2014 m. birželio 25 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentu (EB) Nr. 707/2014,
kuriuo iš
dalies
keičiamas
Komisijos
reglamentas (EB) Nr. 690/2008, pripažįstantis
apsaugotas Bendrijos zonas, kuriose augalų
sveikatai gresia ypatingas pavojus, Lietuva
(išskyrus Babtų ir Kėdainių miesto seniūnijas)
Europos Komisijos yra paskelbta saugoma zona
nuo bakterinę degligę sukeliančios bakterijos
Erwinia amylovora.

Bakterinės degligės augalai šeimininkai į
Lietuvos rinką tiekiami tik su pritvirtintu
augalo pasu.
Augalo pasas – oficialus dokumentas,
kuriuo patvirtinama, kad laikomasi teisės aktų
nuostatų, susijusių su augalų sveikatos
standartais ir specialiaisiais reikalavimais, ir
yra vienodas visoje Europos Sąjungoje,
nepriklausomai nuo augalinės produkcijos
rūšies. Augalo pasą išduoda Tarnyba arba
išsirašo patys ūkio subjektai, jeigu turi rašytinį
Tarnybos leidimą.
Įvežantys sodinukus ar dekoratyvinius
augalus iš kitų Europos Sąjungos šalių
asmenys privalo turėti augalų pasus
įvežamiems augalams ir saugoti šiuos
dokumentus mažiausiai vienerius metus. Į
Lietuvos Respubliką galima įvežti degligės
augalus šeimininkus tik iš tų Europos
Sąjungos šalių teritorijų, kurioms yra suteiktas
saugomos zonos nuo Erwinia amylovora
statusas.
Saugomos
zonos
teritorijoje
išaugintiems
augalams
šeimininkams
išduotame augalo pase privalo būti žyma „ZP“
(lot. zona protecta).

Šiuo metu Lietuvos Respublikoje:
• saugomos zonos statusą turinti
teritorija užima 65116 km2;
• saugomos zonos statusą praradusi
teritorija užima 184 km2. Jai priklauso Babtų ir
Kėdainių miesto seniūnijos.

