
 
 

Forma patvirtinta  

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2018 m.  kovo 22 d. įsakymu Nr. 3D-176 

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  

2019 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 3D-566       

redakcija) 

 

 

(Ekolog inės  gamybos  ūkio ve iklos  žurnalo f orma)  

 

 

EKOLOGINĖS GAMYBOS ŪKIO 

VEIKLOS ŽURNALAS 
(Saugomas 5 metus) 

 

 

 

Ekologinės gamybos ūkio (ūkio savininko vardas, pavardė (ar įmonės 

pavadinimas)_____________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

Registracijos vieta _________________________________________________________ 

Fizinio / juridinio asmens valdos Nr.     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  ar 

įmonės kodas _________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

(ūkio savininkas ar įmonės pavadinimas) 

___________________________________________________________________________ 

(valdos numeris ar įmonės kodas) 

___________ 

 (metai)  

LAUKŲ KORTELĖ 

1 lentelė  

Kontrolinio 

žemės sklypo 

Nr. 

 

Lauko  

Nr.  

Plota

s, ha 

Auginami žemės 

ūkio augalai 

Įsėlis, 

tarpiniai 

augalai 

Sėklos ar sodinukai 

Trąšų pavadinimai, 

kiekiai ir datos 

Augalų apsauga   

sėjos ar 

sodinimo 

data 

kilmė statusas 
sunaudo 

ta, kg/vnt. 

pavadinimas,  

kiekis ir data  

panaudojim

o priežastys 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Savininko arba atsakingo darbuotojo ____________     ________________________________________________________________________________  
                                                                (parašas)                                                                       (vardas, pavardė)  

 

1 lentelės pildymo instrukcija:  
1. Ši lentelė pildoma kiekvienais metais, laukuose atlikus tam tikrus darbus (pasėjus sėklas, panaudojus trąšas ir (ar) augalų apsaugos priemones ir 

kt.). Auginant daugiamečius augalus, ši lentelė pildoma kiekvienais metais, laukuose atlikus tam tikrus darbus, išskyrus šios lentelės šeštą, septintą, aštuntą 

ir devintą skiltis. Šešta, septinta, aštunta ir devinta skiltys  pildomos  tik daugiamečių augalų  sodinimo / sėjos metais.  

2. Lentelės skiltyje „Įsėlis, tarpiniai augalai“ privaloma nurodyti įsėlį (raudonieji dobilai, daugiametės žolės ar kt.) ar (ir) tarpines kultūras 

(auginamas po pagrindinės kultūros) žaliai trąšai ar antrajam derliui.  

3. Panaudojus augalų apsaugos produktus, skiltyje „panaudojimo priežastys“ privaloma nurodyti panaudojimo priežastis (nurodyti tikslią kenkėjų 

rūšį ar ligos pavadinimą).  

4. Skiltyje „Statusas“: 

4.1. sėklos statusas žymimas taip:  

4.1.1. ES – ekologiška sertifikuota pagal dauginamajai medžiagai keliamus reikalavimus sėkla (patvirtinamasis dokumentas ir sėklos sertifikatas / 

etiketė);  

4.1.2. EN – ekologiškas derlius, nesertifikuotas pagal dauginamajai medžiagai keliamus reikalavimus (patvirtinamasis dokumentas);  

4.1.3. ĮS – įprastinės gamybos sertifikuota pagal dauginamajai medžiagai keliamus reikalavimus sėkla (sėklos sertifikatas / etiketė); 

4.1.4. ĮN – įprastinės gamybos derlius, nesertifikuotas pagal dauginamajai medžiagai keliamus reikalavimus; 

4.2. sodinukas, žymimas S, nepriklausomai nuo jo statuso. 
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__________________________________________________________________________ 

(ūkio savininkas ar įmonės pavadinimas) 

___________________________________________________________________________ 

(valdos numeris ar įmonės kodas) 

___________ 

 (metai)  

ĮSIGYTŲ NEEKOLOGIŠKAI AUGINTŲ ŪKINIŲ GYVŪNŲ APSKAITA 

2 lentelė  

Ūkinio gyvūno 

individualus 

Nr. 

Rūšis 
Kiekis, 

vnt.  
Kilmė (savininkas) 

Atsivedimo 

data 
Amžius Laikymo 

pradžia 

Data, kada baigiasi 

pereinamasis 

laikotarpis 

Paskirtis (produkcija) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Savininko arba atsakingo darbuotojo ____________   _________________________________________________________________________________  
                                                                (parašas)                                                                (vardas, pavardė) 

 

2 lentelės pildymo instrukcija:  

1. Ši lentelė pildoma tik tuomet, jeigu buvo įsigyta neekologiškai augintų ūkinių gyvūnų. Tokiu atveju sertifikavimo įstaigai turi būti pateikta šios 

lentelės kopija kiekvieną kartą, prieš realizuojant ūkinius gyvūnus ar jų produktus kaip ekologiškus. 

2. Skiltyje  „Kilmė (savininkas)“ nurodoma, iš ko (vardas, pavardė / pavadinimas) ūkiniai gyvūnai buvo įsigyti.  

3. Skiltyje  „Amžius“ nurodoma, kokio amžiaus buvo gyvūnai atgabenimo į ūkį dieną.  

4. Skiltyje „Data, kada baigiasi pereinamasis laikotarpis“ įrašoma data, kada įsigytų neekologiškų ūkinių gyvūnų produkcijai baigiasi pereinamasis 

laikotarpis. Įsigijus tinkamo amžiaus / svorio ūkinius gyvūnus, taikomi šie pereinamieji laikotarpiai:  

4.1. mėsiniai arkliniai ir galvijai – 12 mėnesių ir bet kuriuo atveju ne trumpiau kaip tris ketvirtadalius jų gyvenimo trukmės;  

4.2. smulkūs atrajotojai ir kiaulės bei pieno produkcija – 6 mėnesiai;  

4.3. mėsai skirti naminiai paukščiai – 10 savaičių;  

4.4. dėslieji naminiai paukščiai – 6 savaitės.  

5. Skiltyje „Paskirtis (produkcija)“ nurodoma ūkinio gyvūno paskirtis (kiaušiniams, mėsai, pienui ir kt.).  
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__________________________________________________________________________ 

(ūkio savininkas ar įmonės pavadinimas) 

___________________________________________________________________________ 

(valdos numeris ar įmonės kodas) 

___________ 

 (metai)  

 

AUGALININKYSTĖS, GYVULININKYSTĖS PRODUKCIJOS APSKAITA 

 

3 lentelė 

Produkci 

ja 

Statu 

sas 

Produkcijos 

judėjimas  

Mat

o 

vnt. 

Likutis 

pradžiai 

Sausis Vasari

s 

Kovas Balan 

dis 

Geguž

ė 

Birže-

lis 

Liepa Rugpjūti

s 

Rugsėjis Spalis Lapkri 

tis 

Gruodis 

Iš 

viso 

Liku 

tis 

pabai

gai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  Pasigaminta                 

 Pirkta                 

 Sunaudota sėklai                 

 
Sunaudota 

sertifikuotų ūkinių 

gyvūnų pašarui* 

                

 Parduota                  

 
Sunaudota asm. 

reikmėms ir (ar) 

nurašyta 

                

 Sunaudota 

perdirbimui 

                

 

 Pasigaminta                 

 Pirkta                 

 Sunaudota sėklai                 

 
Sunaudota 

sertifikuotų ūkinių 

gyvūnų pašarui* 

                

 Parduota                  

 
Sunaudota asm. 

reikmėms ir (ar) 

nurašyta 
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Savininko arba atsakingo darbuotojo ____________  __________________________________________________________________________________  
                                                                (parašas)                                                                (vardas, pavardė) 

 

3 lentelės pildymo instrukcija:  

1. Ši lentelė pildoma kas mėnesį ir teikiama sertifikavimo įstaigai Ekologinio žemės ūkio taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“, 21
1
 punkto nustatyta tvarka. 

2. Lentelės kopiją būtina pateikti teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais.  

3. Skiltyje „Produkcija“ nurodomas produkto pavadinimas (pvz., žieminiai kviečiai, vasariniai kviečiai, žeminiai rugiai, pienas, kiaušiniai, 

mineraliniai priedai, laižomoji druska ir t. t.)  

4. Skiltyje „Statusas“ nurodomas produkcijos statusas:  

4.1. E – ekologinės gamybos;  

4.2. P1 – pirmų metų pereinamojo laikotarpio; 

4.3. P2 – antrų metų pereinamojo laikotarpio;  

4.4. P3 – trečių metų pereinamojo laikotarpio;  

4.5. Į – įprastinės gamybos.  

5. Skiltyje „Mato vnt.“ nurodomas mato vienetas (pvz., kg, t).  

6. Skiltyje „Likutis pradžiai“ nurodoma produkcijos likutis einamųjų metų sausio 1 d.  

7. Eilutėje „Pasigaminta“ surašoma gaunamas produkcijos kiekis mėnesių tikslumu.  

8. Eilutėje „Pirkta“ įrašoma perkama sėkla, pašarai, pašarų priedai.  

9. Eilutėje „Sunaudota sėklai“ surašomi produkcijos kiekiai, kurie buvo panaudoti ekologinės gamybos laukų sėjai. Produkcijos kiekis, panaudotas 

įprastinių laukų sėjai, surašomas eilutėje „Sunaudota asm. reikmėms ir (ar) nurašyta“.  

10. Eilutėje „Parduota“ surašomas realizuotas produkcijos kiekis.  

11. Eilutėje „Sunaudota asm. reikmėms ir (ar) nurašyta“ surašomas produkcijos kiekis,  sunaudotas nesertifikuojamiems ūkiniams gyvūnams šerti 

nesertifikuojamų laukų sėjai, maistui, ir (ar) nurašytas produkcijos kiekis (supuvo, supelijo).  

12. Eilutėje „Sunaudota perdirbimui“ nurodomas perdirbimui skirtos produkcijos kiekis.  

13. Skiltyje „Iš viso“ nurodomas bendras kiekis per metus (penktos–septynioliktos skilčių  suma).  

14. Skiltyje „Likutis pabaigai“ nurodomas savo ekologinio ūkio produkcijos ir pirktos produkcijos likutis einamųjų metų gruodžio 31 d. Lentelėje 

surašoma visi turimi ekologinio ūkio augalininkystės produkcijos, pašarų ir jų priedų likučiai.  

* Jei gyvuliai nesertifikuojami, eilutė „Sunaudota pašarui“ nepildoma, o sušertas produkcijos kiekis nesertifikuotiems ūkiniams gyvūnams 

surašomas eilutėje „Sunaudota asm. reikmėms ir (ar) nurašyta“. 

 

 

 

 Sunaudota 

perdirbimui 
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___________________________________________________________________________ 

(ūkio savininkas ar įmonės pavadinimas) 

___________________________________________________________________________ 

(valdos numeris ar įmonės kodas) 

GAMYBINIŲ IR PAGALBINIŲ PATALPŲ, ĮRANGOS IR (AR) TAROS VALYMAS IR DEZINFEKAVIMAS BEI APSAUGA NUO KENKĖJŲ 

4 lentelė  

Objekto pavadinimas 

Valymas / dezinfekavimas / kenkėjų naikinimas 

Priemonės pavadinimas / Instrukcijos pavadinimas 
Panaudojimo 

data  

1 2 3 

   

   

   

   

   

 

Savininko arba atsakingo darbuotojo ____________   _________________________________________________________________________________  
                                                                (parašas)                                                                (vardas, pavardė) 

 

4 lentelės pildymo instrukcija:  
1. Ši lentelė pildoma atlikus tam tikrą veiksmą. Jei veiksmas atliekamas nuolat (pvz., kelis kartus per dieną, kas savaitę) skiltyje „Panaudojimo data“ 

jį  reikia nurodyti kasdien arba kas savaitę. Jei statinių, patalpų, įrenginių ir (ar) taros valymas ir dezinfekavimas bei apsauga nuo kenkėjų atliekama pagal 

pareiškėjo nustatytą instrukciją ir duomenys apie valymo, dezinfekcijos ar kenkėjų naikinimo medžiagos panaudojimo datą pasirašytinai fiksuojami,  

lentelės pildyti neprivaloma.  

2. Skiltyje ,,Objekto pavadinimas“ nurodomas konkretus statinys, patalpa, įrenginys ir (ar) tara (pvz., grūdų sandėlis, tvartas, pieno linija, 

šaldytuvas). 

3. Skiltyje ,,Priemonės pavadinimas / Instrukcijos pavadinimas“ nurodomas naudojamos valymo, dezinfekcijos ar kenkėjų naikinimo ar priemonės 

(pvz.: sieros šaškės, spąstai, šluota, valiklis ir kt.) pavadinimas, o tuo atveju, jei pareiškėjas konkretų statinį, patalpą, įrenginį ir (ar) taros valymą ir 

dezinfekavimą bei apsaugą nuo kenkėjų atlieka pagal savo nustatytą instrukciją, bet naudotos valymo, dezinfekcijos ar kenkėjų naikinimo medžiagos 

panaudojimo datos fiksavimo tvarkos nėra numatęs, antroje  skiltyje nurodomas šios instrukcijos pavadinimas. 
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___________________________________________________________________________ 

(ūkio savininkas ar įmonės pavadinimas) 

 

___________________________________________________________________________ 

(valdos numeris ar įmonės kodas) 

___________     ___________     ____________  

                                                                                           (metai)              (statusas)           (avilio Nr.) 

 

BITYNO AVILIO CHARAKTERISTIKA* 

5 lentelė 

Data 

Lizdo dydis 

(rėmais, 

korpusais) 

Atlikti darbai 
Maisto 

kiekis 

Išimta bičių 

produktų 
Liga ir jos gydymas, kenkėjų 

kontrolė 
pavadinimas 

kiekis, 

mato 

vnt. 

1 2 3 4 5 6 7 
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*Gali būti pildoma kelioms bičių šeimoms. 

 

Savininko arba atsakingo darbuotojo ____________   _________________________________________________________________________________ 
                                                                (parašas)                                                                (vardas, pavardė) 

 

5 lentelės pildymo instrukcija:  

1.  Skiltyjee „Data“ įrašoma bičių šeimos (-ų) apžiūrėjimo data. 

2. Skiltyje „Lizdo dydis (rėmais, korpusais)“ nurodomas rėmų skaičius lizde, korpusiniuose aviliuose – korpusų skaičius.  

3. Skiltyje „Atlikti darbai“ nurodomi atliekami darbai (pvz., ligos, maisto trūkumo nustatymas, erkėtumas, lizdų plėtimas). Rekomenduojami 

trumpinimai:  

      r. – rėmelis;  

      per. – perai;  

      maist. – medaus ir cukraus sirupo mišinys;  

      duo. – bičių duonelė;  

      c. s. – cukraus sirupas (nurodomas grynu cukrumi kg );  

      md. – meduvė;  

      0,5 md. – pusinė meduvė; 

      k – korpusas. 

4. Skiltyje „Maisto kiekis“ nurodomas apytikslis maisto, ypač pavasarį ir sezonui baigiantis arba sezono metu, perskyrus bičių šeimą, bičių duonelės 

kiekis lizde. 

5.  Skiltyje „Išimta bičių produktų“ nurodoma išimto medaus kiekis ar kitų produktų pavadinimai ir jų kiekis.  

6.  Skiltyje „Liga ir jos gydymas, kenkėjų kontrolė“ nurodomas ūkininko naudotas vaistas, biocidas ar kitas preparatas (pvz., nuo varoatozės erkės 

Varroa destructor naudojamos priemonės: timolas, mentolas ar kamparas), naudojamas bičių šeimų gydymui, kiekis, ekspozicija. 
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___________________________________________________________________________ 

(ūkio savininkas ar įmonės pavadinimas) 

___________________________________________________________________________ 

(valdos numeris ar įmonės kodas) 

___________ 

 (metai)  
PRODUKCIJOS REALIZAVIMO APSKAITA 

6 lentelė  

Data Produkto pavadinimas  
 

Statusas Mato vnt. Kiekis 
Suma su PVM, 

Eur 

Realizacijos vieta ir realizavimą patvirtinančio 

dokumento Nr. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

 

Savininko arba atsakingo darbuotojo ____________   _________________________________________________________________________________ 
                                                                (parašas)                                                                (vardas, pavardė) 

 

6 lentelės pildymo instrukcija:  
1. Ši lentelė pildoma nuolat, atlikus produkto realizavimo veiksmus. 

2. Skiltyje „Produkto pavadinimas“ nurodoma augalininkystės, gyvulininkystės, bitininkystės, žuvininkystės realizuota produkcija.  

3. Skiltyje „Statusas“ nurodoma, kokiu statusu (E – ekologinės gamybos; P1 – pirmųjų metų pereinamojo laikotarpio; P2 – antrųjų metų 

pereinamojo laikotarpio; P3 – trečiųjų metų pereinamojo laikotarpio; Į – įprastinės gamybos) buvo realizuota produkcija.  

4. Skiltyje „Suma su PVM“ nurodoma pinigų suma (Eur), gauta realizavus toje eilutėje įvardytą produkciją.  

5. Skiltyje ,,Realizacijos vieta ir realizavimą patvirtinančio dokumento Nr.“ nurodoma, kur / kam buvo parduota produkcija, pvz., mugėje, ūkio ar 

konkrečios įmonės pavadinimas, konkretaus ūkininko vardas, pavardė ir produkcijos realizavimą patvirtinančio dokumento Nr.  
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___________________________________________________________________________ 

(ūkio savininkas ar įmonės pavadinimas) 

___________________________________________________________________________ 

(valdos numeris ar įmonės kodas) 

___________ 

 (metai)  

TVENKINIŲ KORTELĖ* 

7 lentelė 

Tvenkinio 

Nr. 

Naudotos trąšos Naudoti pašarai / pašarų priedai 

data pavadinimas kiekis, t data pavadinimas statusas kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

* (lentelė pildoma tik tuomet, jei sertifikuojama žuvininkystė) 

 

Savininko arba atsakingo darbuotojo ____________   _________________________________________________________________________________ 
                                                                (parašas)                                                                (vardas, pavardė) 

 

7 lentelės pildymo instrukcija:  
1. Ši lentelė pildoma kas mėnesį. 

2. Skiltyje „Data“ įrašoma trąšų, pašarų ar priedų naudojimo data.  

3. Skiltyje „Pavadinimas“ nurodomos naudotos trąšos, pašarai ar jų priedai.  

4. Skiltyje „Kiekis“ nurodomi kiekiai, kurie buvo sunaudoti sertifikuojamuose tvenkiniuose.  

5. Skiltyje „Naudoti pašarai / pašarų priedai“ nurodomi naudoti pašarai ir (ar) jų priedai. 
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___________________________________________________________________________ 

(ūkio savininkas ar įmonės pavadinimas) 

 

___________________________________________________________________________ 

(valdos numeris ar įmonės kodas) 

___________ 

 (metai, mėnuo)  

 

SULEISTŲ, IŠGAUDYTŲ IR REALIZUOTŲ ŽUVŲ BEI SUNAUDOTŲ PAŠARŲ TVENKINIUOSE ATASKAITA* 

8 lentelė 
 

 

Tvenkinio 

Nr.** 

 

 

Plotas, 

ha** 

 

Suleistos žuvys** 

 

Išgaudyta 

 

Realizuota 

 

Žiemojimas 

Sunaudota ekologiškų 

pašarų 

rūšis** amžius, 

mėn, ** 

bendrasis 

svoris, 

kg** 

vidutinė 

masė, 

g** 

kiekis, 

vnt. ** 

bendrasis 

svoris, kg 

bendrasis 

svoris, kg 

sunaudota 

perdirbimui, 

kg 

tvenkinio 

Nr. 

bendrasis 

svoris, kg 

grūdai, kg kombinuotieji 

pašarai, kg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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*lentelė pildoma tik tuomet, jei sertifikuojama žuvininkystė 

**užpildyta lentelė su dviem žvaigždutėmis pažymėtomis skiltimis pateikiama sertifikavimo įstaigai vieną kartą per metus, einamaisiais metais iki liepos 1 

d. Likusios  aštuntos lentelės skiltys užpildomos ir už praeitus metus ir pateikiamos sertifikavimo įstaigai einamaisiais metais kasmet, iki einamųjų metų 

sausio 15 d. 

 

Savininkas arba atsakingas darbuotojas ____________  ________________________________________________________________________________ 

                                                                (parašas)                                                                (vardas, pavardė) 

 

 

8 lentelės pildymo instrukcija:  

1. Skiltyje „Tvenkinio Nr.“ nurodomas sertifikuoto tvenkinio numeris, į kurį suleistos žuvys. 

2. Skiltyje „Plotas“ nurodomas sertifikuoto tvenkinio plotas, į kurį suleistos žuvys. 

3. Skiltyje „Rūšis“ nurodoma į sertifikuotą tvenkinį suleistų žuvų rūšis. 

4. Skiltyje „Amžius“ nurodomas suleistų į sertifikuotą tvenkinį žuvų amžius. 

5. Skiltyje „Bendrasis svoris“ nurodomas suleistų į sertifikuotą tvenkinį bendras visų suleistų žuvų svoris.  

6. Skiltyje „Vidutinė masė“ nurodoma visų suleistų į sertifikuotą tvenkinį žuvų vidutinė masė.  

7. Skiltyje „Kiekis“ nurodomas visų suleistų į sertifikuotą tvenkinį žuvų kiekis.  

8. Aštuntoje  skiltyje „Bendrasis svoris“ nurodomas bendras išgaudytų, bet nepateiktų rinkai žuvų svoris už metus. 

9. Devintoje  skiltyje Bendrasis svoris“ nurodomas pateiktų rinkai žuvų bendras svoris už metus. 

10. Skiltyje „Sunaudota perdirbimui“ pildoma informacija, jeigu žuvininkystės ūkis užsiima žuvų perdirbimu. Nurodomas bendras žuvų, kurios 

buvo patiektos rinkai kaip perdirbtos, svoris. 

11. Vienuoliktoje  skiltyje „Tvenkinio Nr.“ nurodomas žiemojimo tvenkinio numeris. 

12. Dvyliktoje  skiltyje „Bendrasis svoris“ nurodomas į žiemojimo tvenkinį suleistų / paliktų žuvų bendras svoris. 

13. Tryliktoje ir keturioliktoje skiltyse „Sunaudota ekologiškų pašarų“ nurodomi sušertų žuvims grūdų ir kombinuotųjų pašarų kiekiai per metus. 
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__________________________________________________________________________ 

(ūkio savininkas ar įmonės pavadinimas) 

 

___________________________________________________________________________ 

(valdos numeris ar įmonės kodas) 

___________ 

 (metai)  

 

ĮSIGYTŲ NEEKOLOGIŠKAI AUGINTŲ SRAIGIŲ APSKAITA 

9 lentelė  

Patalpa, kurioje 

auginama įsigytų 

sraigių banda 

(pavadinimas ir 

(arba) Nr.) 

Rūšis Kiekis, vnt.  Kilmė 
Išsiritimo 

data 
Amžius 

Išleidimo į 

išorinį 

voljerą data 

Surinkimo 

data 
Paskirtis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

 

Savininko arba atsakingo darbuotojo ____________   _________________________________________________________________________________  
                                                                (parašas)                                                                (vardas, pavardė) 

 

9 lentelės pildymo instrukcija:  
1. Ši lentelė pildoma tik tuomet, jeigu buvo įsigyta neekologiškai augintų sraigių. Tokiu atveju sertifikavimo įstaigai turi būti pateikta šios lentelės 

kopija kiekvieną kartą prieš realizuojant sraiges ar jų produktus kaip ekologiškus. 

2. Skiltyje „Kilmė“ nurodoma, iš ko (vardas, pavardė / pavadinimas) sraigės buvo įsigytos.  

3. Skiltyje „Amžius“ nurodoma, kokio amžiaus buvo sraigės atgabenimo į ūkį dieną.  

4. Skiltyje „Išleidimo į išorinį voljerą data“ įrašoma data, kada įsigytos neekologiškos sraigės paleidžiamos į sertifikuotų sraigių bandą.  

5. Skiltyje „Paskirtis“ nurodoma įsigytų neekologiškų sraigių paskirtis (reprodukcijai, bandos didinimui ir kt.).  
_______________________ 


