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
2021 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. A1-288
redakcija)
TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ PATEIKIMO IR TIEKIMO RINKAI REIKALAVIMŲ
KONTROLINIS KLAUSIMYNAS
20_____ m.

d. patikrinimo akto Nr.

priedas Nr. 36

Patikrinimo rūšis:

Planinis
Neplaninis, atliekamas:
pagal gautą informaciją dėl galimų pažeidimų, susijusių su tręšiamųjų
produktų tiekimu rinkai
gavus kito viešojo administravimo subjekto motyvuotą prašymą
kilus pagrįstų įtarimų dėl ekonominės veiklos vykdytojo veiklos
pagal ekonominės veiklos vykdytojo prašymą
kita ________________________________________________
pagal 20___ m. ___________ d. Nr. ______ gautą prašymą / skundą / tarnybinį
pranešimą.
Paskutinio patikrinimo data 20
m.
d. ir patikrinimo akto Nr. _______
Bendrieji duomenys apie ūkio subjektą:
Eilės
Nr.
1.
1.1.
1.2.

Atsakymai

Bendrieji duomenys
Ekonominės veiklos vykdytojas tiekia rinkai:
tręšiamuosius produktus pažymėtus „EB trąšos“
žymeniu
tręšiamuosius produktus, kurie įtraukti į
Tręšiamųjų produktų Identifikavimo sąrašą

(pažymėti × arba įrašyti)

□ Taip
□ Ne
□ Taip
□ Ne

(jei „Ne“ – nurodyti pavadinimus)

1.3.
1.4.
1.5.

didelį azoto kiekį (N (azotas) > 28 proc.) turinčias □ Taip
amonio nitrato trąšas
□ Ne
augalų apsaugos produktus
□ Taip
□ Ne
kita
□ pašarus
□ grūdus
□ maisto produktus
□ kita_______________
( nurodyti)

2.
2.1.

Tręšiamieji produktai saugomi:
sandėlyje (-iuose), kurio (-ių) plotas:

□ 0–100 m2
□ 101–500 m2
□ 501–1000 m2
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2.2.
2.3.
3.

□ 1001 ir daugiau m2
□ patalpos (-ų) neturi
atvirame lauke
□ Taip
□ Ne
lauke po priedanga (stoginėse ir kt.)
□ Taip
□ Ne
Praėjusiais kalendoriniais metais importuotų / □ 0–100
patiektų / tiektų Lietuvos Respublikos rinkai □ 101–500
tręšiamųjų produktų kiekis (tonomis):
□ 501–1000
□ 1001 ir daugiau

Patikrinimo metu nustatyta:
Atsakymai
Eilės
Nr.

Reikalavimai / Klausimai

Taip

1.1.

Tręšiamieji produktai pateikiami ir tiekiami
rinkai su gamintojo parengtais techniniais
dokumentais [4] 4 str. 1 d. 3 p.:
tręšiamųjų produktų saugos duomenų lapais
(lietuvių kalba)

1.2.

tręšiamųjų produktų akredituotos laboratorijos
cheminės sudėties tyrimo protokolais

1.

(jei saugos duomenų lapai neprivalomi – žymime
„Neaktualu“)

(jei tai EB trąšos – žymime „Neaktualu“)

1.3.

2.

3.

4.

tręšiamųjų produktų naudojimo instrukcijomis
(lietuvių kalba)
Didelį azoto kiekį (N (azotas) > 28 proc.)
turinčios amonio nitrato trąšos pateikiamos ir
tiekiamos rinkai kartu su tinkamu laboratorijos
(ne ankščiau kaip prieš 3 mėnesius iki
pateikimo rinkai) išduotu partijos atsparumo
detonacijai sertifikatu ir bandymo rezultatais
[4] 4 str. 2 d.
Nesaugomos, nepateikiamos ir netiekiamos
rinkai amonio karbonato trąšos [4] 4 str. 3 d.
(jeigu nesaugomos, nepateikiamos ir netiekiamos –
žymima „Taip“)

Tręšiamieji produktai, kuriems taikomos
rinkos
ribojimo
priemonės,
saugomi
ekonominės veiklos vykdytojo patalpoje
atskirti nuo produktų, kuriems rinkos ribojimo
priemonės netaikomos [4] 13 str. 3 d.
(jeigu „Ne“ – pastabose nurodyti neatitikimus)

5.
6.
6.1.
6.2.

Tręšiamojo produkto pakuotė tvirta ir atspari
[6] 5.3 p.
Kietosios, palaidos mineralinės trąšos
laikomos sandėliuose:
uždaruose pastatuose [5] 25.1 p.
bokštiniuose aruoduose [5] 25.2 p.

Pastabos

(tinkamą pažymėti ×)

Ne

Neaktualu
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Kietosios, supakuotos mineralinės trąšos
laikomos sandėliuose:
7.1. uždaruose pastatuose [5] 25.1 p.
7.2. stoginėse [5] 25.3 p.
7.3. aikštelėse [5] 25.4 p.
Nesprogūs ir nedegūs, supakuoti ir
8.
nesupakuoti, kietieji tręšiamieji produktai,
laikomi [5] 29.3 p.:
8.1. vienoje patalpoje
8.2. yra apsaugoti nuo galimybės susimaišyti
Tręšiamieji produktai saugomi pagal saugos
9.
duomenų lapuose nustatytus reikalavimus [2]
2 priedo 7.2 p.
Supakuotų kietųjų tręšiamųjų produktų, sudėtų
ant padėklų ar lentynų, aukštis sandėlyje: nuo
10.
jų viršaus iki sandėlio statybinių konstrukcijų
ir lempų laikiklių yra ne mažiau kaip 1 m [5]
29.4 p.
Nesupakuotų kietųjų tręšiamųjų produktų,
sukrautų krūvose, aukštis sandėlyje: nuo jų
11.
viršaus iki sandėlio statybinių konstrukcijų ir
lempų laikiklių yra ne mažiau kaip 1 m [5] 29.4
p.
Tarp supakuotų kietųjų mineralinių tręšiamųjų
12.
produktų lentynų (padėklų) yra ne mažiau kaip
1 m pločio tarpas [5] 29.5 p.
Neorganinės mikroelementų trąšos tiekiamos
13.
tik supakuotos [6] 6 p.
Didelį azoto kiekį (N (azotas) > 28 proc.)
14.
turinčios amonio nitrato trąšos tiekiamos tik
supakuotos [6] 6 p.
Azoto tręšiamieji produktai saugomi pagal
15.
nustatytus laikymo reikalavimus:
supakuoti ir nesupakuoti azoto tręšiamieji
produktai laikomi uždaruose, dengtuose,
sausuose,
vėdinamuose
ir
švariuose
15.1. sandėliuose, kuriuose palaikoma ne aukštesnė
kaip 30 °C temperatūra, o amonio salietrai – ne
didesnis kaip 50 proc. drėgnis [5] 30.1 p.
7.

(jeigu „Ne“ – temperatūrą ir drėgnį nurodyti pastabose)

supakuotas amonio nitratas laikomas stoginėse
15.2. ir aikštelėse, ne aukštesnėje kaip 30 °C
temperatūroje [5] 30.4 p.
amonio nitratas yra apsaugotas nuo tiesioginių
15.3. atmosferos kritulių, drėgmės ir tiesioginių
saulės spindulių [5] 30.4 p.
amonio nitrato sandėlio grindys betonuotos
(neturi bituminių sujungimų bei perėjimų,
15.4.
vidinių skylučių, griovelių ar kanalų) [5] 30.5
p.
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16.
17.

Karbamidas laikomas atskirai nuo amonio
nitrato, nitrofoskos ir mineralinių trąšų
mišinių, turinčių nitratų [5] 30.7 p.
Skystieji tręšiamieji produktai saugomi:
supakuoti laikomi specialioje taroje [5] 33 p.;

17.1. (jeigu „Ne“ – pastabose nurodyti tręšiamųjų produktų
pavadinimus)

nesupakuoti laikomi plieninėse ir kitų skystųjų
mineralinių tręšiamųjų produktų poveikiui
17.2. atsparių medžiagų talpyklose [5] 33 p.
(jeigu „Ne“ – pastabose nurodyti tręšiamųjų produktų
pavadinimus)

18.

Supakuoti tręšiamieji produktai paženklinti
vienu iš šių būdų: etiketė pritvirtinta prie
pakuotės, prie uždarymo sistemos ir (ar)
ženklinimo rekvizitai nurodyti tiesiai ant
pakuotės [6] 10 p.
(jeigu bent vienas tręšiamasis produktas nėra
paženklintas vienu iš šių būdų, tuomet žymime „Ne“ –
pastabose nurodyti neatitikimus ir tręšiamųjų produktų
pavadinimus)

19.

Nesupakuotų tręšiamųjų produktų ženklinimo
rekvizitai pateikti lydimajame dokumente [6]
12 p.
(jeigu „Ne“ – pastabose nurodyti tręšiamųjų produktų
pavadinimus)

Tręšiamojo produkto ženklinimo rekvizitai:
privirtinti taip, kad jie nenukristų visą
tręšiamojo produkto naudojimo laikotarpį [6]
20.1. 14 p.
20.

(jeigu „Ne“ – pastabose nurodyti tręšiamųjų produktų
pavadinimus)

aiškiai įskaitomi, nenutrinami ir pakankamo
20.2. dydžio [6] 14 p.

(jeigu „Ne“ – pastabose nurodyti tręšiamųjų produktų
pavadinimus)

pateikti gerai matomoje pakuotės vietoje [6] 15
20.3. p.

(jeigu „Ne“ – pastabose nurodyti tręšiamųjų produktų
pavadinimus)

išdėstyti taip, kad atidarant pakuotę šie
duomenys ir informacija nebūtų pažeidžiami
20.4. [6] 15 p.
(jeigu „Ne“ – pastabose nurodyti tręšiamųjų produktų
pavadinimus)

netilpusi informacija apie tręšiamąjį produktą
pateikiama informaciniame dokumente [6] 16
20.5. p.
(jeigu „Taip“ – pastabose nurodyti informacijos
pateikimo būdą)

21.

Tiekiami
rinkai
tręšiamieji
produktai
paženklinti pagal nustatytus reikalavimus:
(pildoma 1 lentelė. Jeigu lentelėje bent vienas

5
reikalavimas įvertintas „Ne“, šiame punkte žymime
„Ne“)

6
1 lentelė. Privalomieji tręšiamųjų produktų ženklinimo reikalavimai
Tręšiamojo produkto pavadinimas, kiekis (vnt.)

21.1.
21.2.
21.3.

21.4.

21.5.
21.6.
21.7.

nėra

neaktual
u
taip

nėra

neaktual
u
taip

nėra

neaktual
u

taip

nėra

neaktual
u

2
EB TRĄŠOS
Tręšiamojo
produkto
duomenys
ir
informacija pateikiama valstybine kalba [1]
11 str.
Žodžiai
„EB
TRĄŠOS“
pažymėti
didžiosiomis raidėmis [1] 9 str. 1 d. a p.
Trąšų tipas, jei toks yra, pavadinimas, kaip
nurodyta I priede [1] 1 d. a. p.
Tręšiamojo produkto maistinės medžiagos
žymimos žodžiais ir atitinkamais cheminiais
simboliais, pvz.: azotas (N), fosforas (P),
fosforo pentoksidas (P2O5), kalis (K), kalio
oksidas (K2O), kalcis (Ca), kalcio oksidas
(CaO), magnis (Mg), magnio oksidas (MgO),
natris (Na), natrio oksidas (Na2O), siera (S),
sieros trioksidas (SO3), boras (B), varis (Cu),
kobaltas (Co), geležis (Fe), manganas (Mn),
molibdenas (Mo), cinkas (Zn) [1] 9 str. 1 d. a
p.
Nurodyta (-os) pavojaus piktograma (-os) [3]
19 str. 1 d.
Nurodytos pavojingumo frazės [3] 21 str. 1 d.
Nurodytos atsargumo frazės [3] 22 str.

neaktual
u
taip

1

nėra

Ženklinimo reikalavimai

taip

Eil.
Nr.

Pastabos
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4
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6

9

12

18

7
1

2
Trąšose esantys mikroelementai išvardyti
21.8.
cheminių simbolių abėcėlės tvarka: B, Co,
Cu, Fe, Mn, Mo, Zn [1] 9 str. 1. d. a p.
Nurodyta grynoji arba suminė masė ir
21.9.
skystųjų trąšų tūris [1] 9 str. 1. d. a p.
Nurodytas tręšiamojo produkto gamintojo
21.10. arba firmos pavadinimas, adresas [1] 9 str. 1.
d. a p.
TRĘŠIAMIEJI PRODUKTAI
Tręšiamojo produkto
duomenys ir
21.11. informacija pateikiama valstybine kalba [6]
9 p.
Tręšiamųjų
produktų
ženklinimo
rekvizituose nėra duomenų ir informacijos,
kad tręšiamasis produktas padeda išvengti
21.12.
augalų ligų ar jas gydo arba apsaugo
augalus nuo kenksmingų organizmų [6]
13.4 p.
Nurodytas bendrinis tręšiamojo produkto
21.13. pavadinimas ir identifikavimo numeris [6] I
priedo 1 p.
Nurodyta tręšiamojo produkto funkcinė
kategorija [6] I priedo 2p.

21.14.

(jei tręšiamasis produktas pasižymi savybėmis,
būdingomis dviem ar daugiau produkto funkcinėms
kategorijoms, ženklinimo rekvizituose turi būti
nurodyta tik ta ar tos produkto funkcinės kategorijos,
kurių atžvilgiu buvo atliktas tręšiamojo produkto
atitikties įvertinimas. Jei tręšiamasis produktas yra
priskiriamas
tręšiamųjų
produktų
mišiniui,
nurodomos visos mišinyje esančių tręšiamųjų
produktų funkcinės kategorijos)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8
1

21.15.

21.16.

21.17.
21.18.
21.19.
21.20.
21.21.

21.22.

21.23.

2
Nurodyta naudojimo instrukcija, įskaitant
naudojimo paskirtį, normas, būdą (terminus
ir dažnumą) [6] I priedo 20 p.
Nurodytas tręšiamojo produkto gamintojo,
importuotojo ir (arba) pakuotojo ar
perpakuotojo pavadinimas, kontaktiniai
duomenys (adresas, telefono Nr., el. paštas,
interneto svetainė) [6] I priedo 23 p.
Nurodyta tręšiamojo produkto kilmės šalis
[6] I priedo 24 p.
Nurodyta (-os) pavojaus piktograma (-os)
[3] 19 str. 1 d.
Nurodytos pavojingumo frazės [3] 21 str. 1
d.

Nurodytos atsargumo frazės [3] 22 str.
Nurodytas tręšiamojo produkto partijos
numeris [6] I priedo 25 p.
Nurodytas pakuotėje esančio tręšiamojo
produkto kiekis, kuris turi atitikti leidžiamų
nuokrypių taisykles ir išreikštas masės
vienetais (g, kg, t) (išskyrus augimo terpes)
[6] I priedo 3, 4 p.
Tręšiamuosiuose
produktuose
(organiniuose,
organiniuose
–
mineraliniuose
ir
neorganiniuose)
deklaruojamos pagrindinės (N, P, K) ir (ar)
antrinės (Ca, Mg, Na, S) maisto medžiagos
ir skaičiai, rodantys šių deklaruojamų
maisto medžiagų – suminio azoto (N),
suminio fosforo pentoksido (P2O5)
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1

21.24.

21.25.

2
pavidalu ir (ar) suminio kalio oksido (K2O)
pavidalu – kiekį, po kurio skliaustuose
pateikiami skaičiai, nurodantys suminį
kalcio oksido (CaO), magnio oksido
(MgO), natrio oksido (Na2O) ir (ar) sieros
trioksido (SO3) kiekį. [6] I priedo 5 p.
Nurodytas tręšiamojo produkto sudėtyje
esančių maisto medžiagų (elementinė ir (ar)
oksiduotoji forma) bei kitų medžiagų ar
mikroorganizmų
sąrašas
išdėstomas,
vadovaujantis
Tręšiamųjų
produktų
pakavimo ir ženklinimo reikalavimų aprašo
I priedo 6 punkto papunkčiais, seka [6] I
priedo 6 p.
Nurodytas tręšiamajame produkte esančių
tręšiamojo produkto sudėtinių dalių,
organinės anglies (Corg.), sausos medžiagos
kiekis ir jo nuokrypis masės procentais [6] I
priedo 7 p.
(auginimo
terpėse
mikroorganizmų
kiekis
nurodomas padermių koncentracija (tūrio/svorio
vienete), augalų biostimuliatorių kiekis nurodomas
g/kg arba g/l esant 20°C)

21.26.

Jei tręšiamojo produkto sudėtyje esantis
azoto (N), fosforo (P) ir (ar) kalio (K) kiekis
yra mažesnis nei Identifikavimo sąraše
tręšiamajam
produktui
nustatytas
mažiausias šių elementų kiekis, azotas (N)
ir fosforas (P) negali būti deklaruojami kaip
maisto medžiagos, tačiau azoto (N) ar
fosforo pentoksido (P2O5) kiekis vis tiek
nurodomas, jei jis viršija 0,5 procentus
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1

2
masės dalies. Šie duomenys ir informacija
pateikiami atskirai nuo duomenų ir
informacijos apie deklaruojamas maisto
medžiagas [6] I priedo 8 p.
(žymime „Neaktualu“ jei tai augimo terpės,
inhibitoriai, augalų biostimuliatoriai ar kalkinimo
medžiagos)

21.27.

21.28.

21.29

21.30.

21.31.

21.32.

Nurodytas auginimo terpėse esančios
pagrindinės maisto medžiagos: azotas (N),
fosforas (P) ir (ar) kalis (K) ir jų kiekis ir jo
nuokrypis [6] I priedo 9 p.
Nurodytas organinės anglies ir suminio
azoto santykis (Corg./N) ir jo nuokrypis [6]
I priedo 10 p.
(tai turi būti nurodyta organinių, dirvožemio
gerinimo tręšiamųjų produktų bei jų mišinių
etiketėse, kitu atveju – žymime „Neaktualu“)

Nurodytos tręšiamojo produkto sudėtyje
esančios
priemaišos,
nurodytos
Identifikavimo sąraše prie konkretaus
tręšiamojo produkto, ir jų kiekis [6] I priedo
18 p.
Tręšiamojo produkto fizinė forma [6] I
priedo 19 p.
Tręšiamojo produkto pH ir jo nuokrypis [6]
I priedo 11 p.
(tai turi būti nurodoma dirvožemio gerinimo
medžiagos, auginimo terpės ir tręšiamųjų produktų
mišinio etiketėje, kitu atveju – žymime „Neaktualu“)

Tręšiamojo produkto elektroninis laidis
(mS/m) ir jo nuokrypis [6] I priedo 12 p.
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2
(tai turi būti nurodyta dirvožemio gerinimo
medžiagos, auginimo terpės etiketėje, kitu atveju –
žymime „Neaktualu“)

21.33.

21.34.

Tręšiamojo produkto neutralizavimo vertė
ir jos nuokrypis [6] I priedo 13 p.
(tai turi būti nurodyta kalkinimo medžiagų, pelenų ir
tręšiamųjų produktų mišinių etiketėje, kitu atveju –
žymime „Neaktualu“)

Tręšiamojo produkto
granuliometrinė
sudėtis ir jos nuokrypis, išreikšta per 1,0
mm dydžio akučių sietą išbyrančio
tręšiamojo
produkto
masės
dalies
procentais [6] I priedo 14 p.
(tai turi būti nurodyta kalkinimo medžiagų ir
tręšiamųjų produktų mišinių etiketėje, kitu atveju –
žymime „Neaktualu“)

21.35.

21.36.

Tręšiamojo produkto reaktyvumas ir jo
nuokrypis [6] I priedo 15 p.
(tai turi būti nurodyta kalkinimo medžiagų ir
tręšiamųjų produktų mišinių etiketėje, kitu atveju –
žymime „Neaktualu“)

Tręšiamojo produkto tipas („nitrifikacijos
inhibitorius“, „ureazės inhibitorius“ arba
„denitrifikacijos
inhibitorius“),
pavadinimas, kiekis ir jo nuokrypis [6] I
priedo 16 p.
(tai turi būti nurodyta inhibitorių ir tręšiamųjų
produktų mišinių etiketėje, kitu atveju – žymime
„Neaktualu“)

21.37.
21.38.

Nurodyta pagaminimo data [6] I priedo 26p.
Nurodytos rekomenduojamos tręšiamojo
produkto laikymo sąlygos [6] I priedo 22 p.
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Papildoma informacija:
Imti bandiniai:

taip: __________________________________________
(tręšiamojo produkto bandinių paėmimo akto Nr., data)

ne
________________________________________________________________________________
(nurodomi pridedami dokumentai ir kita aktuali informacija)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Išvados:
Ekonominės veiklos vykdytojo vykdoma veikla:

atitinka teisės aktų reikalavimus;
neatitinka teisės aktų reikalavimų;
bus atliekamas bandinio (-ių) tyrimas:
________________________________________________________________________________
(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 _________________________________________________________________________
(parašas)

(pareigos)

(vardas, pavardė)

Dalyvavo _______________________________________________________________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

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

Teisės aktų ir kitų dokumentų sąrašas:
1. 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R200320160929&qid=1484901142962&from=LT
2. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl
cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis
Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą
76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R190720150601&from=LT
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3. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl
cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir
panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB)
Nr. 1907/2006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=LT
4. Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23f242301d4c11e9875cdc20105dd260
5. Mineralinių trąšų ir augalų apsaugos produktų sandėlių ūkio technologinio projektavimo taisyklės
ŽŪ TPT 10:2013, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 9 d.
įsakymu Nr. 3D-825 „Dėl Mineralinių trąšų ir augalų apsaugos produktų sandėlių ūkio technologinio
projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 10:2013 patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.439A5C00C7B3
6. Tręšiamųjų produktų pakavimo ir ženklinimo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 4-547 „Dėl
Tręšiamųjų produktų pakavimo ir ženklinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41de0530c1a711ea9815f635b9c0dcef

