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LR Aplinkos ministerijai  

  

  

  

DĖL MINERALINIŲ IR ORGANINIŲ TRĄŠŲ REGULIACINĖS APLINKOS SUVIENODINIMO 

 

 

Intensyvus mineralinių trąšų naudojimas stipriai prisideda prie upių nitratų koncentracijos didėjimo ir 

Baltijos jūros taršos bei dirvos biologinės įvairovės nykimo. Taip pat mineralinių trąšų gamyba ir naudojimas 

prisideda prie klimato kaitos. Šias  aplinkosaugines problemas galima spręsti teisės aktais, mineralinių trąšų 

naudojimą suvienodinant su organinių trąšų (mėšlo ir srutų) apskaita, maksimaliu leidžiamu naudoti kiekiu 

bei tręšimo laikotarpiu augalininkyste užsiimančiuose ūkiuose, kurie gauna ES ir Lietuvos biudžeto išmokas. 

Išmokos ūkininkams turi atitikti viešąjį interesą. 

 

Siūlome: 

 

1. Suvienodinti mineralinių trąšų naudojimo sąlygas su organinių trąšų (mėšlo ir srutų) naudojimo 

sąlygomis parengiant LR aplinkos ir žemės ūkio ministrų įsakymą reglamentuojantį tręšimą 

mineralinėmis trąšomis, ekvivalentų dabar galiojančiam LR aplinkos ir žemės ūkio ministrų įsakymui 

dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo1. 

2. Sulyginti mineralines trąšas ir jų naudojimo sąlygas su organinėmis trąšomis (mėšlo ir srutų) ir jų 

naudojimo sąlygomis LR Žemės ūkio ministro įsakyme dėl žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir 

trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės 

institucijų paskyrimo2, paryškintu šriftu įrašyti siūlomi įterpti žodžiai: 

• Per metus į dirvą patenkančio azoto (tręšiant mineralinės trąšomis, mėšlu, srutomis ir ganant 

gyvulius) kiekis negali viršyti 170 kg/ha. 

• Žemės ūkio veiklos subjektai, tręšiantys mineralinėmis trąšomis, mėšlu ir (ar) srutomis 30 

ha ar daugiau žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus, privalo turėti tręšimo planą, 

kuris turi būti patvirtintas žemės ūkio veiklos subjekto parašu. Tręšimo planas turi būti 

sudarytas kiekvienais metais prieš pradedant laukų tręšimą mineralinėmis trąšomis, mėšlu 

ir (ar) srutomis ir pateikiamas kontroliuojančiajai institucijai paprašius. 

• Draudžiama mineralinėmis trąšomis, mėšlu ir (ar) srutomis tręšti nuo lapkričio 15 d. iki kovo 

20 d., išskyrus atvejus, kai Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše 

nustatyta tvarka gali būti leidžiama ankstesnė tręšimo laikotarpio pradžia. Draudžiamuoju 

laikotarpiu laukuose negali būti randama neįterptų srutų bei mėšlo, išskyrus tirštąjį mėšlą, 

kuris laikomas rietuvėse lauke pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų 

apraše nustatytus reikalavimus. 

• Draudžiama mineralines trąšas, mėšlą, srutas ir (ar) trąšas skleisti ar įterpti ant įšalusios, 

įmirkusios, užtvindytos, apsnigtos žemės. 

 
1 LR Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų įsakymas dėl mėšlo ir srutų aplinkosaugos reikalavimų patvirtinimo 
2 LR Žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų 

naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343385/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.313206/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.313206/asr


 

• Draudžiama mineralines trąšas, skystąjį mėšlą ir (ar) srutas skleisti arčiau kaip 2 m iki 

melioracijos griovių viršutinių briaunų. 

 

3. Papildyti LR Žemės ūkio ministro įsakymą dėl sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą 

taikymo metodikos patvirtinimo3. 

 

 

 

VšĮ „Žiedinė ekonomika“ direktorius                                                        Domantas Tracevičius 

 

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS. 

 

 
3 LR Žemės ūkio ministro įsakymas dėl sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos 

patvirtinimas 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343385/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343385/asr

