KAS JĀZINA, TIRGOJOT
MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻUS
UN SUBSTRĀTUS
Tirdzniecībā drīkst atrasties mēslošanas līdzekļi (ML) un substrāti (SB):
Reģistrēti

Uzskaitei
pieteikti ML
ar marķējumu
“EK mēslošanas
līdzeklis”
EK ML

Mēslošanas
līdzekļu un
substrātu valsts
reģistrā

Kuriem izsniegta
atļauja
tirdzniecībai

Iekļauti atzīto ML
un SB sarakstos

Pirms uzsākt ML un SB tirdzniecību, jāpārliecinās, vai

WWW.VAAD.GOV.LV

konkrēto ML un SB drīkst likumīgi tirgot. Šim nolūkam
izmanto informāciju Valsts augu aizsardzības dienesta

Reģistri un saraksti

(VAAD) mājaslapā.

Mēslošanas līdzekļi, substrāti un mēslošanas plāni
Mēslošanas līdzekļu un substrātu saraksts
Reģistrā izvēlies vienu no ML
un SB statusiem („Atzīts”;
„EK ML”; „Ar atļauju”;
„Reģistrēts”), piemēram,
“Reģistrēts” un ievadi ML vai
SB marķējumā norādīto
tirdzniecības nosaukumu,
ražotāju un, ja ir norādīts,
ievedēju un iepakotāju, tad
šo darbību atkārto ar
pārējiem ML un SB statusiem.

ZINĀŠANAI!

Ja ML vai SB reģistrējis, pieteicis uzskaitei vai atzīšanai pats ražotājs, tad ievedējam tas nav jādara. Ja ražotājs
to nav darījis, tad vienu un to pašu ML vai SB jāreģistrē, jāpiesaka uzskaitei vai atzīšanai katram ievedējam.
Tāpēc pārliecinieties, vai marķējumā norādītais ievedējs to ir izdarījis.
Informācijai marķējumā vai etiķetē jābūt latviešu valodā un skaidri salasāmai. Etiķetei vai marķējumam jābūt
izturīgam pret ārējās vides ietekmi.

UZMANĪBU!
Tirgojot amonija nitrātu (salpetri) vai ML, kuros amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 % un vairāk, pārdevējam jāpieprasa pircējam personu apliecinošs dokuments un personas kods, kas kopā ar ML nosaukumu un
pamatsastāvu
jānorāda grāmatvedības reģistrā. Darījuma attaisnojuma dokumentā papildus jābūt pircēja
apliecinājumam par ML izmantošanu tikai augu mēslošanai vai, ja persona uzrāda atļauju sprāgstvielu un
pirotehnisko izstrādājumu tirdzniecībai, - attiecīgās atļaujas numuram.
No 2020. gada 1. janvāra stāsies spēkā prasība, ka ML tirgotājam pirms kālija nitrāta, nātrija nitrāta, kalcija
nitrāta, kalcija amonija nitrāta un tādu ML, kuros amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 % vai vairāk, tirdzniecības uzsākšanas VAAD jāiesniedz tirdzniecības vietas faktiskā adrese, kā arī katru gadu līdz 31. janvārim VAAD
jāsniedz informācija par iepriekšējā gadā iztirgoto minēto ML daudzumu, un šie dokumenti jāglabā piecus gadus.

Informācija sagatavota Valsts augu aizsardzības dienestā: www.vaad.gov.lv

