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Atgādinājuma vēstule

Ļ. Cien. gadatirgus organizator

Igaunijā organizētajos gadatirgos tiek pārdoti gan Igaunijā ražoti, gan arī no kaimiņvalstīm šeit ievesti augi.
Konkrētiem augiem tipi t.sk. saimniekaugi ar bīstamo augu slimību bakteriālo iedegu, lai tos varētu tirgot gala
patērētājam ir jābūt apgādātiem ar augu pasi. Auga pasei ir jābūt piestiprinātai pie katra auga vai, ja augi tiek tirgoti
iepakojumā, tad pie šī iepakojuma. Auga pase apstiprina, ka augus ir pārbaudījis uzraudzības dienests (Igaunijas
gadījumā Lauksaimniecības dienests).
Papildus gadatirgos tirgojamajām dekoratīvajām un dārzeņu kultūrām ir jābūt aprīkotām ar produktu aprakstu, uz
kura ir atzīmēts auga tipa nosaukums igauņu un latīņu valodā, šķirnes nosaukums, izcelsmes valsts un piegādātāja
vārds. Lai varētu patērētāju labāk informēt, iesakām minēto informāciju norādīt arī augļu un ogu kultūru produktu
aprakstos. Produkta apraksta dati var būt norādīti uz etiķetes, kas ir piestiprināta pie katra stāda vai arī tiem ir jābūt
apmeklētājam redzamiem un pieejamiem tirdzniecības vietā.
Gadatirgos var piedalīties arī pārdevēji no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kur ar auga pasi apgādāto augu
tipu saraksts var nedaudz atšķirties no tā, kāds ir noteikts Igaunijā. Ņemot vērā šo apstākli, lūdzam Jūsu palīdzību
nodot informāciju par augu pases un produkta apraksta prasībām tālāk gadatirgus dalībniekiem.
Vienlaikus informējam Jūs, ka gadatirgos augu pārdevējus pēc nejaušas izvēles principa pārbauda arī
Lauksaimniecības dienesta darbinieki. Gadījumā, ja tiek atklāti prasībām neatbilstoši augi, personai tiek izteikts
rīkojums, ar kuru tiek uzlikts par pienākumu izņemt no pārdošanas augus, kas neatbilst prasībām. Lai tiktu
nodrošināts rīkojumā noteiktā pienākuma izpilde, tiek piespriests naudas soda brīdinājums.
Ar cieņu,
/paraksts/
Rīna Koidumā (Riina Koidumaa)
Augu veselības nodaļas vadītāja

Pielikumā augu tipu uzskaitījums, kuriem pārdošanai mazumtirdzniecībā ir jābūt apgādātiem ar auga pasi.
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Informācija par auga pasei noteiktajām prasībām.
Mazumtirdzniecības kārtībā tirgojamo augu auga pase var būt etiķete, uz kuras ir norādītas visi auga pasē prasītie
dati. Auga pases etiķetei ir jābūt izgatavotai no ūdensizturīga materiāla un vienreiz lietojamai. Datiem ir jābūt
iesniegtiem Eiropas savienības oficiālajā valodā ar drukātiem burtiem, uzrakstiem ir jābūt salasāmiem.
Auga pasē prasītie dati
1. vārdu savienojums «EK AUGU PASE»
2. valsts marķējums
3. Uzraudzības dienesta nosaukums (Igaunijas gadījumā PMA)
4. personas reģistrācijas ieraksta numurs augu veselības reģistrā
5. preces sūtījuma numurs vai kāda cita identificējoša pazīme
6. auga vai auga produkta botāniskais nosaukums latīņu valodā
7. preces daudzums
8. atzīme ZP -b2 (bakteriālā iedega saimniekaugiem)
Ar augu pasi apgādātie augu tipi
Augu tipi, kuriem ir jābūt apgādātiem ar augu pasi, lai tos tirgotu patērētājiem (Igaunijā arī privātpersonām). Augu
pasei ir jābūt piestiprinātai pie atsevišķa auga, tā iepakojuma vai citur.
Nosaukums latīņu valodā

Nosaukums igauņu valodā

Materiāla tips

Amelanchier

Korinte

Augi

Beta vulgaris
Camellia spp.
Casimiroa
Chaenomeles
Citrus un hibrīdi

Biete
Kamēlija
Ģints Casimiroa
Krūmcidonija
Citrusu ģints

Clausena
Cotoneaster
Crataegus
Cydonia
Eriobotrya
Fortunella un hibrīdi

Ģints Clausena
Klintene
Vilkābele
Cidonija
Eribotrija
Ģints kinkānu

Humulus lupulus

Apinis
(t.sk. dekoratīvās
formas)
Ģints
ābele
(t.sk.
dekoratīvās formas)
Ģints mespils
Platāna

Augi
Augi
Augi
Augi
a) augi
lapām
kātiem
Augi
Augi
Augi
Augi
Augi
a) augi
lapām
kātiem
Augi

Malus
Mespilus
Platanus

Poncirus un hibrīdi
Prunus
Pyracantha

Pyrus
Rhododendron
(izņ.
Rhododendron simsii)
Solanum
ģints stolonus un
bumbuļus Veidojošie augi vai to
hibrīdi
Solanum tuberosum
Sorbus
Stranvaesia
Vepris
Viburnum
Zanthoxylum
Vitis

Ģints poncirus
Ģints plūme
Ģints spilgtsarkanā pirakanta
Ģints
bumbiere
(t.sk.
dekoratīvās formas)
Ģints
rododendrs
(izņ.
acāliju)
Kartupeļi

Sēklu kartupeļi
Ģints pīlādzis
Stranveesia
Ģints Vepris
Ģints irbene
Ģints ksantoksils
Ģints vīnkoks

Pret bakteriālo iedegu aizsargājamā reģiona
prasība
JĀ (auga pasē ZP -b2)

JĀ (auga pasē ZP -b2)
b) augļi ar
un
augļu
JĀ (auga pasē ZP -b2)
JĀ (auga pasē ZP -b2)
JĀ (auga pasē ZP -b2)
JĀ (auga pasē ZP -b2)
b) augļi ar
un
augļu

Augi

JĀ (auga pasē ZP -b2)

Augi
No ģints Platanus
daļēji
vai
pilnīgi
cēlušies koki (tostarp
koki,
kuriem
nav
dabīga apaļa virsma)
Augi

JĀ (auga pasē ZP -b2)

Augi
Augi
Augi

JĀ (auga pasē ZP -b2)
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Augi
Augi,
sēklas
bumbuļi)
Bumbuļi
Augi
Augi
Augi
Augi
Augi
Augi

(izņ.

JĀ (auga pasē ZP -b2)
JĀ (auga pasē ZP -b2)

