1. Amonio salietros sandėliavimo sąlygos:
1.1. Fasuota amonio salietra gali būti sandėliuojama uždaruose, dengtuose, sausuose, vėdinamuose ir
švariuose sandėliuose arba lauke, būtinai apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių, atmosferos
kritulių, drėgmės (lietaus, sniego, kad maišas nestovėtų vandenyje ar vanduo nesikauptų ant maišo).
1.2. Nefasuota amonio salietra gali būti sandėliuojama uždaruose, dengtuose, sausuose, vėdinamuose
ir švariuose sandėliuose. Nefasuotą amonio salietrą sandėliuoti lauke draudžiama.
1.3. Ūkiuose nefasuota amonio salietra gali būti saugoma siloso bokštuose arba uždaruose
bunkeriuose pagal Europos trąšų gamintojų asociacijos (angl. „Fertilizers Europe“) išleistų „Birių
mineralinių trąšų sandėliavimo, tvarkymo ir transportavimo gairių“ (2014 m.) reikalavimus.
1.4. Amonio salietros didmaišiai laikomi vertikalioje padėtyje, sukrauti ant padėklų, neturinčių
išlindusių vinių, medvarščių, medienos atplaišų ar kitų aštrių daiktų, galinčių pažeisti didmaišį.
1.5. Amonio salietra, sufasuota į 500 kg didmaišius, sandėliuojant rietuvėse negali būti kraunama
viena ant kitos daugiau kaip 4 eilėmis.
1.6. Amonio salietra, sufasuota į 600 kg didmaišius, sandėliuojant rietuvėse negali būti kraunama
viena ant kitos daugiau kaip 4 eilėmis.
1.7. Amonio salietra, sufasuota į 1000 kg didmaišius, sandėliuojant rietuvėse negali būti kraunama
viena ant kitos daugiau kaip 2 eilėmis.
1.8. Amonio salietra, sufasuota į 1250 kg didmaišius, sandėliuojant rietuvėse negali būti kraunama
viena ant kitos daugiau kaip 2 eilėmis.
1.9. Rekomenduojama amonio salietros nelaikyti aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.
1.10. Rekomenduojama sandėliuose, kuriuose yra sandėliuojama amonio salietra, palaikyti ne
aukštesnę kaip 30 °C temperatūrą ir ne didesnę kaip 50 % santykinę oro drėgmę.
1.11. Amonio salietros sandėliavimo zonoje draudžiami atviri kaitinimo šaltiniai. Amonio salietra
turi būti laikoma atskirai nuo kaitinimo šaltinių ar liepsnos, saugomas nuo degių medžiagų,
reduktorių, rūgščių, šarmų, sieros, chloratų, chloridų, chromatų, nitritų, permanganatų, metalų
miltelių (ypač cinko), medžiagų, kurių sudėtyje yra vario, nikelio, kobalto, cinko ar jų lydinių. Vengti
produkto saugojimo karštose patalpose ar saulės atokaitoje, produkto pakuotės pažeidimo, drėgmės į
produktą patekimo, užteršimo nesuderinamomis medžiagomis (trąšomis ir kitomis medžiagomis,
kurių sudėtyje yra elementinės sieros, karbamido, NPK, NP ir/arba NK trąšų karbamido pagrindu),
tepalais, degiomis medžiagomis.
1.12. Kai tame pačiame sandėlyje laikomi amonio salietra ir karbamidas, turi būti vengiama jų
kontakto.
1.13. Produkto saugojimo vietose draudžiama rūkyti.
1.14. Tarp nefasuoto produkto krūvų turi būti paliekamas pakankamas atstumas, kad produktas
nebūtų užterštas kitomis medžiagomis.
1.15. Nefasuotų trąšų krūvų arba fasuotų trąšų rietuvių aukštis turi būti toks, kad nuo jų iki pakraigės,
sijų ir lempų laikiklių liktų mažiausiai 1 m atstumas. Trąšų krūvų dydis priklauso nuo sandėlio
išplanavimo, bet jos turi būti sukrautos taip, kad aplink kiekvieną jų būtų mažiausiai 3 m tarpas,
skirtas transporto priemonei privažiuoti, jei avarijos atveju reikėtų organizuoti iškrovimą.
1.16. Sandėlio, kuriame yra sandėliuojama amonio salietra, patalpa turi būti vieno aukšto, be rūsio ar
pusrūsio. Vieną kartą metuose sandėlio patalpa turi būti ištuštinama nuo amonio salietros kruopščiai
išvalant sandėlio grindis.
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1.17. Amonio salietros sandėliavimo zona pas gamintoją bei uoste turi būti neprieinama leidimo
neturinčiam personalui. Gerai matomose produkto sandėliavimo zonos vietose turi būti iškabinti
perspėjimai „Įėjimas tik su leidimais“, „Rūkyti draudžiama“ bei kiti saugaus amonio salietros
sandėliavimo reikalavimai.
1.18. Uoste amonio salietros perfasavimui naudojamo pastato grindys turi būti iš nedegios medžiagos
– betono, be bituminių sujungimų bei perėjimų. Neturi būti vidinių skylučių, griovelių ar kanalų.
1.19. Jeigu nėra griežtesnių tos šalies reikalavimų, sandėlyje vienu metu leidžiama laikyti ne daugiau
kaip 1249 t amonio salietros. Didesni amonio salietros kiekiai gali būti sandėliuojami objektuose,
kuriuose pagal Direktyvą 2012/18/ES vykdomi pavojingiems objektams taikomi reikalavimai.
Leidžiama amonio salietros sandėliuoti nuo 1250 t imtinai iki 5000 t, jei objektas pagal kvalifikacinį
sandėliuojamos amonio salietros kiekį atitinka žemesnės pakopos reikalavimus. Leidžiama amonio
salietros sandėliuoti nuo 5000 t ir daugiau, jei objektas pagal kvalifikacinį sandėliuojamos amonio
salietros kiekį atitinka aukštesnės pakopos reikalavimus.
1.20. Sandėliuojant fasuotą amonio salietrą atviruose sandėliuose arba stoginėse, rietuvėje jos negali
būti daugiau kaip 700 t bei rietuvės plotas negali būti didesnis kaip 300 m2. Tarp rietuvių turi būti
palikti ne mažesni kaip 6 m priešgaisriniai tarpai. Eksportuojant trąšas į kitas šalis, jose leidžiamas
sandėlyje laikyti amonio salietros kiekis, krūvų ir rietuvių dydis turi atitikti tos šalies reikalavimus.
1.21. Ekonominės veiklos vykdytojai, parduodantys, naudojantys, saugantys amonio salietrą, privalo
pagal Reglamento (ES) Nr. 98/2013 su visais jo pakeitimais ir papildymais reikalavimus pranešti apie
šios medžiagos įtartinus sandėrius, reikšmingus dingimo atvejus ir vagystes valstybės narės, kurioje
įvyko įtartinas sandėris, dingimo atvejis ar vagystė, nacionaliniam ryšių palaikymo centrui.
1.22. Amonio salietros, sandėliuojamos sandėliuose, pašiūrėse, po stogu, garantinis saugojimo laikas
yra 12 mėn. nuo pagaminimo datos, sandėliuojamos lauke – 9 mėn. nuo pagaminimo datos.
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