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(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
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redakcija)
GEROSIOS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ VEIKSMINGUMO BANDYMŲ
PRAKTIKOS TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos taisyklės
(toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus, keliamus augalų apsaugos produktų veiksmingumo
bandymams.
2. Taisyklės taikomos gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų
praktikos sertifikato (toliau – GBP sertifikatas) turėtojams ir (ar) fiziniams ir juridiniams asmenims,
kurie siekia įgyti GBP sertifikatą (toliau – pareiškėjas).
3. GBP sertifikatų turėtojų ir (ar) pareiškėjų veiklos, susijusios su gerąją augalų apsaugos
produktų veiksmingumo bandymų praktika, priežiūrą atlieka Valstybinė augalininkystės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba).
4. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos augalų apsaugos
įstatyme.
II SKYRIUS
REIKALAVIMAI GBP SERTIFIKATO TURĖTOJO IR (AR) PAREIŠKĖJO
DARBUOTOJAMS
5. Augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymus (toliau – veiksmingumo bandymai)
pagal šių Taisyklių reikalavimus leidžiama atlikti GBP sertifikato turėtojo ir (ar) pareiškėjo
darbuotojams, kurie turi išsilavinimą, pasirengimą, techninių žinių ir patirties atlikti veiksmingumo
bandymus. Veiksmingumo bandymų vadovai ir veiksmingumo bandymų vykdytojai turi turėti
aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą ir dokumentą, kuriuo patvirtinamas bent B1
anglų kalbos lygis. Techniniai lauko ir laboratorijos darbuotojai turi turėti bent vidurinį
išsilavinimą. Veiksmingumo bandymų vadovai turi turėti bent 3 metų darbo patirties kaip
veiksmingumo bandymų vykdytojai. Veiksmingumo bandymų vykdytojai turi turėti bent 3 metų
darbo patirties kaip techniniai lauko darbuotojai.
6. GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas Tarnybai pateikia darbuotojų, susijusių su
veiksmingumo bandymų atlikimu, gyvenimo aprašymus, įrodančius jų kvalifikaciją atlikti
veiksmingumo bandymus. Kvalifikaciją suteikia išsilavinimas, įgytas žemės ūkio, miškininkystės,
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biologijos srityse, darbinė patirtis ir vidiniai bei išoriniai mokymai.
7. GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas standartinėje darbo metodikoje turi nustatyti
darbuotojų, susijusių su veiksmingumo bandymų vykdymu, funkcijas.
8. GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas paskiria darbuotoją (-us), atsakingą (-us) už
šias funkcijas:
8.1. visos veiklos, susijusios su veiksmingumo bandymais pagal gerosios augalų apsaugos
produktų veiksmingumo bandymų praktikos reikalavimus, organizavimą;
8.2. veiksmingumo bandymo planų rengimą ir tvirtinimą;
8.3. leidimų atlikti veiksmingumo bandymus su neįregistruotais augalų apsaugos
produktais mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais, kuriuos išduoda Tarnyba, kontrolę;
8.4. derliaus, jei nurodyta mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais leidime, kurį
išduoda Tarnyba, sunaikinimą;
8.5. veiksmingumo bandymo planavimą ir vykdymą;
8.6. veiksmingumo bandymų laukelių įrengimą;
8.7. kenkėjų, ligų, piktžolių gausumo apskaitų atlikimą, augimo reguliatorių veikimo
vertinimą ir duomenų užrašymą ar įvedimą į kompiuterinę duomenų bazę;
8.8. gautų augalų apsaugos produktų apskaitos tvarkymą;
8.9. įrangos (svarstyklių, laboratorinės įrangos, purkštuvų, žemės ūkio technikos ir kt.)
kalibravimą;
8.10. augalų apsaugos produktų purškimą, barstymą, beicavimą, įterpimą;
8.11. standartinių darbo metodikų rengimą, atnaujinimą ir saugojimą;
8.12. veiksmingumo bandymų metu gautų duomenų saugojimą;
8.13. veiksmingumo bandymų ataskaitų rengimą;
8.14. laboratorinių analizių, susijusių su veiksmingumo bandymais, vykdymą;
8.15. tuščių augalų apsaugos produktų pakuočių ir (ar) nepanaudotų augalų apsaugos
produktų sunaikinimą;
8.16. darbuotojų saugą naudojant augalų apsaugos produktus.
9. Visi darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su augalų apsaugos produktais, privalo turėti
augalų apsaugos ar kitą jam prilyginamą Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos
ekonominės erdvės valstybėje išduotą pažymėjimą.
10. Tuo atveju, kai GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas negali atlikti tik tam tikros
veiksmingumo bandymo dalies (pvz., sėklų beicavimo, laboratorinės analizės), jie gali pasinaudoti
kito fizinio ar juridinio asmens paslaugomis, tačiau privalo pagrįsti pasirinkto paslaugos teikėjo
kompetenciją. Kompetenciją pagrindžiantys dokumentai turi būti pridedami prie veiksmingumo
bandymo bylos. Veiksmingumo bandymo ataskaitoje turi būti aiškiai nurodyta, kurią veiksmingumo
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bandymo dalį atliko ne GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas, o kitas kompetentingas
paslaugos teikėjas.
11. GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas privalo raštu informuoti užsakovą, kad tam
tikrą veiksmingumo bandymo dalį atliks kiti kompetentingi veiksmingumo bandymo vykdytojai.
12. Jei GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas turi pasinaudoti kitų darbuotojų
paslaugomis tam tikroms funkcijoms atlikti, jie privalo užtikrinti, kad kitas darbuotojas būtų
tinkamai apmokytas bei suprastų savo funkcijas ir pareigas. Tokio darbuotojo gyvenimo aprašymas
ir dokumentas, įrodantis gautą mokymą, nurodant mokymų turinį, datą ir atsakingą asmenį, turi būti
pridedami prie standartinės darbo metodikos apie darbuotojus.

III SKYRIUS
REIKALAVIMAI VEIKSMINGUMO BANDYMŲ LAUKAMS IR PATALPOMS
13. GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas, atliekantis veiksmingumo bandymus pagal
šių Taisyklių reikalavimus, priklausomai nuo veiksmingumo bandymų srities, turi turėti šiose
Taisyklėse nustatytus reikalavimus atitinkančius veiksmingumo bandymų laukus, šiltnamius,
auginimo kameras, augalų apsaugos produktų saugojimo patalpą, augalų apsaugos produktų
svėrimo patalpą, žemės ūkio technikos ir augalų apsaugos produktų purškimo, barstymo, beicavimo
įrangos saugojimo patalpą, sandėlius augalinei produkcijai laikyti ir (ar) jai tirti ir patalpas
veiksmingumo bandymų duomenims apdoroti.
14. Jei GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas neturi veiksmingumo bandymų laukų,
jie gali pagal panaudos sutartį ar kitais teisėtais pagrindais veiksmingumo bandymus atlikti kitam
ūkio subjektui priklausančiuose laukuose.
15. Laukai, kuriuose įrengiami veiksmingumo bandymų laukeliai, derlingumu, dirvos
mechanine sudėtimi turi atitikti veiksmingumo bandymo sąlygas. Laukas turi būti lygus, be įdubimų
ir iškilimų, neakmenuotas, be užmirkimo rizikos, kuo vienodesnės mechaninės sudėties. Jei
veiksmingumo bandymo sąlygos reikalauja, turi būti žinoma agrocheminė dirvožemio sudėtis, pH,
organinių medžiagų kiekis.
16. Augalų apsaugos produktų saugojimo patalpa turi būti įrengta taip, kaip nurodyta
Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse, kurias tvirtina žemės
ūkio ministras, suderinęs su aplinkos ministru ir sveikatos apsaugos ministru (toliau – Augalų
apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklės).
17. Sandėliai, kuriuose laikoma augalinė produkcija kiekybinėms ir kokybinėms derliaus
analizėms, turi būti apsaugoti nuo drėgmės ir neigiamos temperatūros poveikio.
18. Sandėliai, kuriuose atliekami veiksmingumo bandymai, turi būti apsaugoti nuo dienos
šviesos. Juose turi būti įrengta klimato kontrolės sistema.
19. Augalų apsaugos produktų svėrimo patalpoje turi būti įrengtas apšvietimas,
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vandentiekis, traukos spinta ar kitas orą ištraukiantis įrenginys, svėrimo ar matavimo įranga ir
priemonės.
20. Šiltnamiai turi būti uždaros sistemos su šviesai laidžia išorine danga. Priklausomai nuo
veiksmingumo bandymo sąlygų, šiltnamyje turi būti automatinės klimato, laistymo, tręšimo,
apšvietimo kontrolės ir rūko sistemos. Šiltnamyje turi būti techninė galimybė vandeniui nelaidžia
medžiaga purškimo metu atskirti apdorojamus augalus nuo neapdorojamų augalų.
21. Auginimo kameros turi turėti automatines klimato ir apšvietimo kontrolės sistemas.
22. Patalpos, kuriose laikoma žemės ūkio technika ir augalų apsaugos produktų purškimo,
barstymo, beicavimo įranga, turi būti apsaugotos nuo drėgmės.
23. Darbo su veiksmingumo bandymo duomenimis patalpose turi būti biuro baldai ir
technika.
IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI VEIKSMINGUMO BANDYMŲ ĮRANGAI
24. GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas, atliekantis veiksmingumo bandymus,
privalo turėti įrangą veiksmingumo bandymams atlikti nurodytoje veiksmingumo bandymų srityje:
augalų apsaugos produktų purškimo, granulių barstymo, beicavimo įrangą, laukelių sėjimo ar
sodinimo įrangą, mažos apimties derliaus nuėmimo įrangą, didelių svorių svarstykles, aukšto
tikslumo (0,01 g) svarstykles, tūkstančio grūdų matuoklį, grūdų drėgmėmatį, džiovinimo kamerą,
oro termometrą, dirvožemio termometrą, vėjo greičio matuoklį, laboratorinę įrangą kokybiniams
derliaus parametrams nustatyti, taip pat matavimo (pvz., tūrio matuokliai, matavimo juostos,
erkeris), vertinimo (pvz., piktžolių apskaitos lankeliai) ar ėminių ėmimo metu naudojamą įrangą ir
priemones.
25. Dėl kiekvieno įrenginio, kuris turi įtakos veiksmingumo bandymų duomenų tikslumui,
GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas privalo parengti standartines darbo metodikas.
Standartinėje darbo metodikoje detaliai aprašomas įrenginio naudojimas, kalibravimas (dažnis,
metodas, leistini nuokrypiai) ir jo priežiūra.
26. Kiekvienas įrenginys, kuriam reikalingas kalibravimas, privalo turėti unikalų numerį.
Unikalus įrenginio numeris turi būti nurodytas kalibravimo formose, veiksmingumo bandymo
tyrimo bylose ir veiksmingumo bandymo ataskaitose.
27. Kalibravimas turi būti atliekamas tiksliai taip ir tokiu dažnumu, kaip nurodyta įrenginio
standartinėje darbo metodikoje. GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas privalo užtikrinti
veiksmingumo bandyme naudojamų įrenginių kalibravimo atsekamumą. Įrenginių kalibravimo
atsekamumui užtikrinti pildoma kalibravimo forma. Kalibravimo formos turi būti saugomos tol, kol
augalų apsaugos produktas yra registruotas Lietuvos Respublikoje.
28. Visos svarstyklės kas 2 metus turi būti metrologiškai patikrintos Lietuvos Respublikos
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metrologijos įstatymo nustatyta tvarka kompetentingos institucijos.
29. Jei įrangą veiksmingumo bandymams atlikti GBP sertifikato turėtojas ir (ar)
pareiškėjas skolinasi ar nuomojasi, jis privalo užtikrinti, kad bus laikomasi Taisyklių 24–28 punktų
reikalavimų.
V SKYRIUS
REIKALAVIMAI STANDARTINĖMS DARBO METODIKOMS
30. GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas privalo turėti su Tarnyba suderintas
standartines darbo metodikas. Standartinės darbo metodikos turi būti parengtos visoms su
veiksmingumo bandymais susijusioms ir nuolat atliekamoms veikloms.
31. Standartinėse darbo metodikose procedūros turi būti aprašytos taip, kad pagal jas
atlikus veiksmingumo bandymą ar jo dalį, būtų gauti teisingi duomenys.
32. Galiojančios standartinės darbo metodikos turi būti prieinamos ir pateiktos visiems
GBP sertifikato turėtojo ir (ar) pareiškėjo su veiksmingumo bandymais susijusiems darbuotojams.
Kiekvienos standartinės darbo metodikos priede turi būti darbuotojų, kurie atlieka standartinėje
darbo metodikoje nurodytas veiklas, susipažinimo su dokumentu žyma.
33. Standartinėse darbo metodikose turi būti nurodyta:
33.1. visų galiojančių standartinių darbo metodikų sąrašas;
33.2. įranga, jos naudojimas, kalibravimas ir priežiūra, kaip numatyta Taisyklių 24–29
punktuose;
33.3. darbuotojai, jų pareigybės įstaigoje, funkcijos atliekant veiksmingumo bandymus ir
gyvenimo aprašymai, kaip numatyta Taisyklių 5–12 punktuose;
33.4. patalpos, laboratorijos, šiltnamiai, sandėliai ir kitos patalpos, jų vieta, schemos,
įrengimas;
33.5. veiksmingumo bandymų laukai, jų vieta, schemos;
33.6. reikalavimai veiksmingumo bandymų laukams;
33.7. veiksmingumo bandymų planavimas (veiksmingumo bandymo planas) ir įrengimas
(veiksmingumo bandymo laukelių vieta lauke, jų matavimas, žymėjimas, išdėstymas atsitiktine
tvarka);
33.8.

tvarka,

kai

veiksmingumo

bandymas

atliekamas

kitam

ūkio

subjektui

priklausiančiame lauke (sutartis, abipusiai įsipareigojimai, informacijos apie lauką surinkimas);
33.9. gautų augalų apsaugos produktų žymėjimas ir registracija, saugojimas, likučių ir
tuščių pakuočių sunaikinimas;
33.10. augalų apsaugos produktų naudojimas, svėrimas, matavimas ir žymėjimas, tirpalų,
įskaitant labai mažos koncentracijos tirpalus, ruošimas;
33.11. purškimas (lauko, sodo augalų, medienos ir kt.), granulių barstymas, mirkymas;
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33.12. veiksmingumo bandymų metodai;
33.13. tyrimams reikalingų kenksmingųjų organizmų veisimas ir paruošimas naudojimui;
33.14. meteorologinių duomenų registravimas;
33.15. apskaitų metodai (skaičiavimas, vertinimas, ėminių ėmimas, derliaus ėmimas);
33.16. analizės (derliaus kokybiniai parametrai);
33.17. pirminių duomenų įvedimas ir kryžminis patikrinimas, statistinis duomenų
apdorojimas (programinė įranga);
33.18. dokumentų valdymo sistema (veiksmingumo bandymo byla, saugojimas);
33.19. veiksmingumo bandymo ataskaita, jos turinys;
33.20. asmens sauga, naudojant augalų apsaugos produktus;
33.21. standartinių darbo metodikų rengimas, jų atnaujinimas ir saugojimas.
34. Standartinę darbo metodiką rengia šioje srityje dirbantis asmuo pagal GBP sertifikato
turėtojo ir (ar) pareiškėjo nustatytą formą. Standartinė darbo metodika privalo turėti pavadinimą ir
unikalų numerį, sudarytą iš eilės numerio ir redakcijos numerio, jos puslapiai turi būti sunumeruoti.
Standartinę darbo metodiką turi sudaryti turinys, aprašomoji dalis ir priedai.
35. GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas turi paskirti už standartinių darbo metodikų
atitiktį teisės aktams, Europos ir Viduržemio jūros regiono augalų apsaugos organizacijos (toliau –
EAAO) veiksmingumo bandymų gairėms ir praktikai atsakingą asmenį. Šis asmuo taip pat turi
vykdyti naujų ir atnaujintų standartinių darbo metodikų derinimo su Tarnyba, GBP sertifikato
turėtojo ir (ar) pareiškėjo darbuotojų supažindinimo, negaliojančių standartinių darbo metodikų
nurašymo ir jų saugojimo funkcijas.
36. GBP sertifikato turėtojo ir (ar) pareiškėjo darbuotojas, atsakingas už standartines darbo
metodikas, privalo standartines darbo metodikas kasmet peržiūrėti ir, jei yra teisės aktų, EAAO
gairių ar praktikos pasikeitimų, jas atnaujinti. Už standartines darbo metodikas atsakingas GBP
sertifikato turėtojo ir (ar) pareiškėjo darbuotojas sudaro atnaujintų standartinių darbo metodikų
sąrašą ir kartu su atnaujintomis standartinėmis darbo metodikomis kiekvienais metais iki balandžio
1 dienos pateikia derinti Tarnybai. Sąraše (lentelės forma) turi būti nurodytas senas standartinės
darbo metodikos numeris, naujas standartinės darbo metodikos numeris, pakeitimo pagrindas ir
aprašymas, rengėjas bei data.
37. Esant būtinybei, leidžiama standartinę darbo metodiką pateikti derinti Tarnybai bet
kada einamaisiais metais. Tokiu atveju nereikalaujama pateikti suderintų standartinių darbo
metodikų, tik reikia jas įtraukti į Taisyklių 36 punkte nurodytą sąrašą.
38. GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas nuolat saugo nebegaliojančias standartines
darbo metodikas.
VI SKYRIUS
AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI
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39. GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas privalo tvarkyti visų neįregistruotų ir
įregistruotų veiksmingumo bandymuose naudojamų augalų apsaugos produktų apskaitą.
40. Augalų apsaugos produktų gavimo, registravimo, žymėjimo, saugojimo, likučių ir
tuščių pakuočių sunaikinimo tvarka turi būti nustatyta standartinėje darbo metodikoje.
41. Augalų apsaugos produktai iš veiksmingumo bandymo užsakovo turi būti gaunami su
saugos duomenų lapais. Užsakovas taip pat turi nurodyti, o GBP sertifikato turėtojas ir (ar)
pareiškėjas augalų apsaugos produktų gavimo žurnale įrašyti veiksmingumo bandymams pateikto
augalų apsaugos produkto kiekį, pavadinimą arba kodą, siuntos numerį, augalų apsaugos produkto
formą, galiojimo terminą ir specialiąsias saugojimo sąlygas, jei tokių yra.
42. Augalų apsaugos produktai ir (ar) beicuota sėkla saugoma, naudojama Augalų
apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka.
VII SKYRIUS
VEIKSMINGUMO BANDYMŲ PLANAVIMAS
43. Kiekvienam veiksmingumo bandymui atlikti turi būti sudarytas veiksmingumo
bandymo planas.
44. Veiksmingumo bandymo plane veiksmingumo bandymo sąlygos ir reikalavimai turi
atitikti EAAO bendrosiose ir specialiosiose gairėse nurodytus reikalavimus. Leidžiama nustatyti
griežtesnes sąlygas ir reikalavimus (pvz., didesnis apskaitų skaičius, veiksmingumo bandymų
laukelių plotas ir kt.).
45. GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas privalo turėti prieigą prie EAAO gairių.
46. Veiksmingumo bandymo planą, suderinus su užsakovu, parašu turi patvirtinti už
veiksmingumo bandymų planų rengimą ir tvirtinimą atsakingas GBP sertifikato turėtojo ir (ar)
pareiškėjo darbuotojas (-ai).
47. Veiksmingumo bandymo plane turi būti nurodyta:
47.1. unikalus veiksmingumo bandymo numeris;
47.2. veiksmingumo bandymo pavadinimas;
47.3. veiksmingumo bandymo užsakovas;
47.4. veiksmingumo bandymą vykdantis padalinys;
47.5. veiksmingumo bandymo vykdytojas;
47.6. veiksmingumo bandymo tikslas;
47.7. EAAO gairės, kuriomis remiantis bus atliekamas veiksmingumo bandymas;
47.8. tiriami augalų apsaugos produktai, jų veikliosios medžiagos ir normos;
47.9. veiksmingumo bandymo laukelių išdėstymas (pakartojimų skaičius, veiksmingumo
bandymo laukelių dydis, forma ir kt.);
47.10. apdorojimų skaičius, terminai ir intervalai tarp jų;
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47.11. reikalavimai purškimui (tirpalo norma, įranga, purkštukai, slėgis ir kitos purškimo
sąlygos);
47.12. surenkami duomenys (kenkėjų, ligų, piktžolių apskaitų, augimo reguliatorių
veikimo, išgulimo vertinimų skaičius ir laikas, tiriamų augalų būklė, derliaus kokybiniai ir
kiekybiniai parametrai ir kt.);
47.13. apskaitų atlikimo metodikos;
47.14. reikalavimai duomenų statistinei analizei ir ataskaitai;
47.15. ypatingi nurodymai dėl veiksmingumo bandymo vykdymo (pvz., augalų veislės,
kitų augalų apsaugos produktų naudojimas);
47.16. jei taikoma, reikalavimas sunaikinti derlių.

VIII SKYRIUS
VEIKSMINGUMO BANDYMŲ VYKDYMAS
48. Veiksmingumo bandymai atliekami vadovaujantis veiksmingumo bandymo planu,
bendrosiomis ir specialiosiomis EAAO gairėmis bei su Tarnyba suderintomis standartinėmis darbo
metodikomis.
49.

Veiksmingumo

bandymai

atliekami

įprastomis

agrotechninėmis

sąlygomis,

naudojamos Lietuvoje auginamų augalų rūšys ir veislės, kurias gali pažeisti kenksmingieji
organizmai.
50. Lauko ir sodo augalų veiksmingumo bandymų laukeliai turi būti įrengiami mažiausiai
50 m atstumu nuo pastatų ar miško, 25 m atstumu nuo pavienių medžių, 10 m atstumu nuo kelių, 3
metrų atstumu nuo lauko keliukų.
51. Miško augalų veiksmingumo bandymai turi būti įrengiami mažiausiai 50 m atstumu
nuo pastatų, 10 m atstumu nuo kelių, 3 metrų atstumu nuo lauko keliukų.
52. Technologinės vėžės negali eiti per veiksmingumo bandymo laukelius.
53. GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas privalo užtikrinti, kad veiksmingumo
bandymo metu pirminiai duomenys yra surenkami patikimu būdu, kad jie yra tikslūs ir įskaitomi.
54. Visi į apskaitą įtraukiami pirminiai duomenys turi būti registruojami standartinėje
darbo metodikoje nustatyta popierine arba elektronine forma.
55. Atliekant apskaitą apskaitos formoje visada turi būti nurodytas veiksmingumo
bandymo numeris, apskaitos data, apskaitą atlikusio darbuotojo inicialai.
56. Bet kokie veiksmingumo bandymo metu atsiradę nukrypimai nuo veiksmingumo
bandymo plano, standartinių darbo metodikų ir EAAO gairių turi būti užregistruoti. Jų poveikis
veiksmingumo bandymų kokybei ir rezultatų patikimumui turi būti įvertintas tuojau pat, kai tik jie
yra aptinkami ir atsekami.
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IX SKYRIUS
VEIKSMINGUMO BANDYMO BYLA
57. Kiekvienam veiksmingumo bandymui turi būti sudaryta veiksmingumo bandymo byla
(popierine forma).
58. Veiksmingumo bandymo byloje turi būti visi duomenys, reikalingi veiksmingumo
bandymo ataskaitai parengti.
59. Veiksmingumo bandymo bylą sudaro:
59.1. veiksmingumo bandymo planas;
59.2. veiksmingumo bandymo vietovė (žemėlapis);
59.3. detalus veiksmingumo bandymo vietos aprašymas, nurodant dirvožemio savybes,
priešsėlį, augalų rūšį, veislę, tręšimo lygį, sėjos normą ir laiką, augalų apsaugos produktus,
naudotus foniniam purškimui;
59.4. laukelių atsitiktinio išdėstymo schema;
59.5. informacija apie veiksmingumo bandyme tiriamus augalų apsaugos produktus
(pavadinimas arba kodas), jų veikliosios medžiagos ir kiekiai, augalų apsaugos produkto forma,
siuntos numeris, augalų apsaugos produkto norma;
59.6. purškimo planas, nurodant tiriamų augalų apsaugos produktų kiekius laukeliams;
59.7. purškimų aprašymas, nurodant datą, dirvos ir meteorologines sąlygas, augalų
išsivystymo lygį (tarpsnį BBCH skalėje, aukštį, padengiamumą ir kt.), purškimo techniką ir
parametrus;
59.8. veiksmingumo bandymų stebėjimo, vertinimo ir analizės apskaitų pradiniai
duomenys;
59.9. kiekybinių, kokybinių analizių pradiniai duomenys;
59.10. išvestiniai duomenys ir statistinė duomenų analizė;
59.11. pastabos apie nukrypimus nuo veiksmingumo bandymo plano, standartinių darbo
metodikų ir EAAO veiksmingumo bandymų gairių.
X SKYRIUS
VEIKSMINGUMO BANDYMO ATASKAITA
60. Veiksmingumo bandymo ataskaita turi būti parengta pagal EAAO gairių PP 1/181
reikalavimus.
61.

Veiksmingumo bandymo ataskaitos forma turi būti nurodyta standartinėje darbo

metodikoje.
62. Veiksmingumo bandymo ataskaita turi būti parengta anglų kalba.
63. Veiksmingumo bandymo ataskaita turi būti patvirtinta veiksmingumo bandymo
vykdytojo parašu.
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64. Prie veiksmingumo bandymo ataskaitos turi būti pridėta GBP sertifikato kopija.
65. GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas privalo:
65.1. užtikrinti, kad visi veiksmingumo bandymo ataskaitoje pateikti duomenys yra
teisingi, patikimi, nuoseklūs ir tiksliai atkartoja pirminius veiksmingumo bandymo duomenis;
65.2. veiksmingumo bandymų ataskaitoje patvirtinti, kad duomenys buvo gauti
vadovaujantis veiksmingumo bandymo planu, standartinėmis darbo metodikomis ir EAAO
gairėmis;
65.3. veiksmingumo bandymų ataskaitoje nurodyti visus nukrypimus nuo veiksmingumo
bandymo plano, standartinių darbo metodikų ir EAAO gairių;
65.4. užtikrinti, kad suformuluotos išvados tiksliai atspindi veiksmingumo bandymo metu
gautus duomenis.
XI SKYRIUS
DUOMENŲ SLAPTUMAS
66. Veiksmingumo bandymų metu gauta informacija yra konfidenciali.
67. Veiksmingumo bandymo užsakovui leidžiama užkoduoti naujų augalų apsaugos
produktų ir veikliųjų medžiagų pavadinimus.
68. Informacija apie GBP sertifikato turėtojo ir (ar) pareiškėjo veiklos tikrinimus,
veiksmingumo bandymų metodus ir veiksmingumo bandymų ataskaitas yra konfidenciali.
69. GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas turi pateikti Tarnybos specialistui,
atsakingam už gerąją veiksmingumo bandymų praktiką Lietuvos Respublikoje, visą informaciją,
reikalingą atitikčiai šių Taisyklių reikalavimams įvertinti.
XII SKYRIUS
DARBUOTOJŲ SAUGA
70. GBP sertifikato turėtojo ir (ar) pareiškėjo vadovas privalo užtikrinti saugias darbo
sąlygas.
71. GBP sertifikato turėtojo ir (ar) pareiškėjo darbuotojai, dirbantys su neregistruotais
augalų apsaugos produktais, turi naudoti saugos duomenų lapuose nurodytas asmens apsaugos
priemones. Dirbant su registruotais augalų apsaugos produktais būtina vadovautis augalų apsaugos
produkto etikete.

XIII SKYRIUS
DUOMENŲ SAUGOJIMAS
72. GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas turi saugoti visų stebėjimų, skaičiavimų ir
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išvestinių duomenų įrašus, taip pat kalibravimo įrašus ir galutinę veiksmingumo bandymų ataskaitą
tol, kol atitinkamas augalų apsaugos produktas yra registruotas Lietuvos Respublikoje.
XIV SKYRIUS
GBP SERTIFIKATO TURĖTOJO IR (AR) PAREIŠKĖJO PAREIGOS
73. GBP sertifikato turėtojas privalo laikytis Augalų apsaugos įstatymo 4 straipsnio
reikalavimų.
74. GBP sertifikato turėtojas ir (ar) pareiškėjas Tarnybai privalo:
74.1. kasmet iki balandžio 1 dienos pateikti informaciją apie savo organizacinės struktūros,
darbuotojų, patalpų, įrangos pokyčius bei atnaujintas, bet su Tarnyba nesuderintas, standartines
darbo metodikas;
74.2. kasmet iki birželio 1 dienos pateikti informaciją apie einamųjų kalendorinių metų
kovogegužės mėnesiais pradėtus veiksmingumo bandymus, nurodydamas veiksmingumo
bandymo numerį, pavadinimą, bandomus augalų apsaugos produktus ir vietą;
74.3. kasmet iki lapkričio 15 dienos pateikti informaciją apie einamųjų kalendorinių metų
rugpjūčio  spalio mėnesiais pradėtus veiksmingumo bandymus, nurodydamas veiksmingumo
bandymo numerį, pavadinimą, bandomus augalų apsaugos produktus ir vietą;
74.4. kasmet iki gruodžio 1 dienos pateikti informaciją apie einamaisiais metais įvykdytus
veiksmingumo bandymus, kurių derlius turėjo būti sunaikintas, nurodydamas leidimo atlikti
neįregistruotų augalų apsaugos produktų eksperimentus ar veiksmingumo bandymus mokslinių
tyrimų ar technologinės plėtros tikslais numerį, veiksmingumo bandymo numerį, žemės ūkio augalų
rūšį, veiksmingumo bandymo varianto numerį, plotą (m2), derlių (kg), sunaikinimo vietą, būdą, datą
ir lydimojo dokumento numerį;
74.5. kasmet iki gruodžio 31 dienos pateikti informaciją apie einamaisiais metais vykdytus
ir užbaigtus veiksmingumo bandymus.
XV SKYRIUS
TARNYBOS PAREIGOS
75. Tarnyba kartą per metus atlieka GBP sertifikato turėtojo veiklos patikrinimą, siekdama
nustatyti, kaip laikomasi šių Taisyklių reikalavimų. Patikrinimas atliekamas Tarnybos direktoriaus
nustatyta tvarka.
XVI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
76. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
_________________
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