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1. Kalcio amonio salietros (toliau – KAN), azoto trąšų su priedais sandėliavimo sąlygos: 

1.1. Šaltuoju metų periodu (nuo rugsėjo 15 d. iki balandžio 15 d.) fasuotas produktas gali būti 

sandėliuojamas uždaruose, dengtuose (stogo dangoje negali būti skaidrių intarpų ar švieslangių), 

sausuose, vėdinamuose ir švariuose sandėliuose arba lauke, apsaugotas nuo tiesioginių saulės 

spindulių, atmosferos kritulių, drėgmės (lietaus, sniego, kad maišas nestovėtų vandenyje ar vanduo 

nesikauptų ant maišo). 

1.2. Šaltuoju metų periodu (nuo rugsėjo 15 d. iki balandžio 15 d.) nefasuotas produktas gali būti 

sandėliuojamas uždaruose, dengtuose (stogo dangoje negali būti skaidrių intarpų ar švieslangių), 

sausuose, vėdinamuose ir švariuose sandėliuose. Šaltuoju metų periodu nefasuotą produktą sandėliuoti 

lauke neleidžiama.   

1.3. Šiltuoju metų periodu (nuo balandžio 15 d. iki rugsėjo 15 d.) fasuotas produktas gali būti 

sandėliuojamas uždaruose, dengtuose (stogo dangoje negali būti skaidrių intarpų ar švieslangių), 

sausuose, vėdinamuose ir švariuose sandėliuose. Šiltuoju metų periodu fasuotą produktą sandėliuoti 

lauke ar po tentais neleidžiama, kad nesusidarytų “šiltnamio efektas”.  

1.4. Šiltuoju metų periodu (nuo balandžio 15 d. iki rugsėjo 15 d.) nefasuotas produktas gali būti 

sandėliuojamas uždaruose, dengtuose (stogo dangoje negali būti skaidrių intarpų ar švieslangių), 

sausuose, vėdinamuose ir švariuose sandėliuose. Šiltuoju metų periodu nefasuotą produktą sandėliuoti 

lauke ar po tentais neleidžiama, kad nesusidarytų “šiltnamio efektas”. 

1.5. Produkto didmaišiai laikomi vertikalioje padėtyje, sukrauti ant padėklų, neturinčių išlindusių 

vinių, medvarščių, medienos atplaišų ar kitų aštrių daiktų, galinčių pažeisti didmaišį. 

1.6. Šaltuoju metų periodu (nuo rugsėjo 15 d. iki balandžio 15 d.) KAN ir azoto trąšos su priedais, 

sufasuotos į didmaišius po 500 kg ir sandėliuojant rietuvėse, negali būti kraunamos vienos ant kitų 

daugiau kaip 4 eilėmis. Naudojant didesnius (iki 750 kg imtinai) maišus vienos ant kitų kraunamų eilių 

skaičius turi būti ne didesnis kaip 3. 

1.7. Šiltuoju metų periodu (nuo balandžio 15 d. iki rugsėjo 15 d.) KAN ir azoto trąšos su priedais, 

sufasuotos į didmaišius po 500 kg ir sandėliuojant rietuvėse, negali būti kraunamos vienos ant kitų 

daugiau kaip atitinkamai - 3 (KAN) ir 4 eilėmis (azoto trąšos su priedais). Naudojant didesnius maišus 

vienos ant kitų kraunamų eilių skaičius turi būti ne didesnis kaip 3. 

1.8. Fasuotas ir nefasuotas produktas negali būti laikomas aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. 

1.9. Produktas turi būti laikomas 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. Ūkiuose, naudojančiuose šias trąšas, turi būti užtikrinta, 

kad jos nebus sandėliuojamos kartu su šienu, šiaudais, javais, dyzeliniu kuru, tepalais.  

1.10. Produkto saugojimo vietose draudžiama rūkyti. 

1.11. Tarp nefasuoto produkto krūvų turi būti paliekamas pakankamas atstumas, kad produktas nebūtų 

užterštas kitomis medžiagomis. 

1.12. 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.  
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1.13. Ekonominės veiklos vykdytojai, parduodantys, naudojantys, saugantys šias trąšas, privalo pagal 

Reglamento (ES) Nr. 98/2013 su visais jo pakeitimais ir papildymais reikalavimus pranešti apie šių 

trąšų įtartinus sandėrius, reikšmingus dingimo atvejus ir vagystes valstybės narės, kurioje įvyko 

įtartinas sandėris, dingimo atvejis ar vagystė, nacionaliniam ryšių palaikymo centrui. 

1.14. KAN ir azoto trąšų su priedais, sandėliuojamų sandėliuose, garantinis saugojimo laikas yra 12 

mėn. nuo pagaminimo datos, sandėliuojamų lauke – 10 mėn. nuo pagaminimo datos.  
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