PAGAL NACIONALINĘ ŽEMĖS ŪKIO
IR MAISTO KOKYBĖS SISTEMĄ
PAGAMINTŲ ŠVIEŽIŲ VAISIŲ, UOGŲ
IR DARŽOVIŲ (NKP) SERTIFIKAVIMAS

Teisės aktai
• Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto
kokybės sistemą pagamintų produktų
pripažinimo
taisyklės
(naujausia
suvestinė redakcija 2018 m. lapkričio 14
d.)
• Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto
kokybės sistemą pagamintų produktų
specifikacijos (naujausia redakcija 2020
m. kovo 2 d.)
Pagrindiniai gamybos principai
• Šių produktų gamybos ir perdirbimo
procesas
išsiskiria
natūralumu,
maistingumu bei aplinkos tausojimo
aspektais.
• Prieš pradedant gamybą reikia įvertinti
savo ūkio gamybinę veiklą, galimybes
užaugintą produkciją tiekti į rinką.
• Ūkyje ar įmonėje negali būti auginama tos
pačios rūšies NKP ir įprastinė produkcija.
• Daržininkystės ūkiuose galima naudoti
tik savo ūkyje išaugintą arba įsigytą
sertifikuotą dauginamąją medžiagą.
• Sodų ir uogynų tarpueiliuose visą
vegetacijos
laikotarpį
neturi
būti
augmeniją stelbiančių, sustabarėjusių,
taip pat sėklas subrandinusių ir (arba)
išbarsčiusių piktžolių. Tarpueiliai, kuriuose
yra pieva, turi būti nušienauti ne mažiau
kaip 1 kartą per metus iki einamųjų metų
rugpjūčio 1 d.

• Augintojai
turi
būti
įregistruoti
Integruotoje
augalų
apsaugos
informavimo, konsultavimo ir mokymų
informacinėje sistemoje (IKMIS) ir ja
naudotis.
• Vaisių ir daržovių apsaugai panaudojus
augalų apsaugos produktus, nuimti
derlių ir tiekti rinkai produktus galima
tik praėjus ne mažiau kaip 1,5 karto
ilgesniam
laikotarpiui
nei
augalų
apsaugos
produktų
techninėje
dokumentacijoje numatytas išlaukos
laikotarpis, reikalingas jiems suskilti.
• Jei auginami vienmečiai augalai, jų
derlius turi būti nuimtas ne vėliau kaip iki
einamųjų metų gruodžio 1 d.

• Sertifikavimo įstaigai nustačius, kad
daržovių derlius jo nuėmimo metu
nesiekia sertifikavimo įstaigos skelbiamo
mažiausio derliaus pagal skirtingas
augalų rūšis kiekio ribos, jis įvardijamas
kaip „ypatingai mažas derlius“, o
nustačius, kad konkrečiame pareiškėjo
lauke derlius nėra nuimtas, toks laukas
įvardijamas kaip „nenuimtas derlius“.
• Kiekvienais metais, jei atvirame grunte
auginami NKP tręšiami, vadovaujantis
dirvožemio ir (arba) augalo laboratoriniais
tyrimais turi būti sudaromas ir vykdomas
tręšimo
planas,
apskaičiuojant
kiekvienam laukui ar lauko daliai trąšų
rūšis, formą, normą, tręšimo laiką ir
būdą. Bendrojo azoto kiekis per metus
negali viršyti 140 kg/ha, iš jo: mineralinio
azoto kiekis – ne daugiau kaip 96 kg/ha
vaisiams ir uogoms ir ne daugiau kaip
122 kg/ha daržovėms ir bulvėms per
metus.
• Rinkai tiekiami produktai turi būti
supakuoti ir paženklinti pagal taisyklių
reikalavimus.

Sertifikavimas ir kontrolė
• Kiekvienas sertifikuojamas ūkio subjektas
privalomai patikrinamas kartą per metus.
Tikrinimai vykdomi pagal planą, ūkio
subjektai dažniausiai informuojami iš
anksto. Rizikingiausiuose ūkiuose galimi
tikrinimai nepranešus.
• Ūkio subjektams svarbu laiku pateikti
sertifikavimo įstaigai visus reikalingus
dokumentus, įspėti apie pasikeitimus.
• Privalu reguliariai pildyti Pagal nacionalinę
žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą
pagamintų produktų gamybos žurnalą,
tvarkyti buhalterinę apskaitą.
• Naudojantys trąšas turi pildyti Trąšų ir
kalkinimo medžiagų naudojimo apskaitos
žurnalą. Naudojantys augalų apsaugos
produktus – Augalų apsaugos produktų
naudojimo apskaitos žurnalą.
• Norint spartesnio bendravimo su
sertifikavimo įstaiga rekomenduojama
pateikti nustatytos formos rašytinį
sutikimą dėl dokumentų gavimo el. paštu.
• Pageidaujant
skubesnės
patikros
galima pateikti laisvos formos prašymą.
Sertifikavimo
įstaiga
neįsipareigoja
atvykti prašomu laiku, tačiau stengiasi
atsižvelgti į prašymus.
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DAUGIAU INFORMACIJOS
Dėl detalesnės informacijos kreiptis į šią sritį koordinuojančio IV sertifikavimo
skyriaus darbuotojus.
Sertifikuotų ūkio subjektų patvirtinamuosius dokumentus rasite
www.ekoagros.lt / Sertifikatų paieška
VšĮ „Ekoagros“, K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas
+370 37 20 31 81, ekoagros@ekoagros.lt, www.ekoagros.lt
Bendraukime
Pasitikėjimo linijos tel. +370 700 55 006
Anonimiškai informaciją galima teikti visą parą
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