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Atliekų tvarkymo metodai 
Atliekos iš likučių: Amonio salietros atliekos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1357/2014 yra 

klasifikuojamos kaip pavojingos atliekos priskiriant kodus HP 2 „Oksiduojančiosios“ pavojingumo 

frazės kodas H 272 „Gali padidinti gaisrą, oksidatorius“, HP 4 „Dirginančios – dirgina odą ir pažeidžia 

akis“ ir HP 15 „Atliekos, kuriose gali pasireikšti kuri nors prieš tai nurodyta pavojinga savybė, kuria 

pirminės atliekos tiesiogiai nepasižymėjo“ pavojingumo frazė EUH044 „Gali sprogti, jei kaitinama 

sandariai uždaryta“. Neužterštos amonio salietros atliekos gali būti naudojamos kaip biri arba skysta 

trąša (jas ištirpinus vandenyje), arba turi būti perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Turi būti 

saugoma, kad amonio salietros atliekos nepateiktų į nutekamuosius vandenis. Amonio salietros 

atliekos Lietuvoje turi būti tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo, 

kitose šalyse – laikantis nacionalinių teisės aktų reikalavimų.  

 

Amonio salietros pakuočių atliekos: Iš maišų švelniai purtant turi būti pašalinti visi trąšų likučiai.  

Išorinių polipropileno pakuočių atliekos, kurios nėra užterštos amonio salietra ar kitomis medžiagomis, 

pagal Reglamentą (ES) Nr. 1357/2014 yra klasifikuojamos kaip nepavojingos atliekos. 

Amonio salietros vidinių polietileno pakuočių atliekos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1357/2014 yra 

klasifikuojamos kaip pavojingos atliekos. Šioms atliekoms priskiriami kodai priklauso nuo pakuočių 

atliekų sudėtyje likusio nepašalinto amonio salietros kiekio. Vidinių polietileno pakuočių atliekoms, 

kurių sudėtyje yra iki 20 % amonio salietros,  priskiriami kodai HP 2 „Oksiduojančiosios“ 

pavojingumo frazės kodas H 272 „Gali padidinti gaisrą, oksidatorius“ ir HP 15 „Atliekos, kuriose gali 

pasireikšti kuri nors prieš tai nurodyta pavojinga savybė, kuria pirminės atliekos tiesiogiai 

nepasižymėjo“ pavojingumo frazė EUH044 „Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta“. 

Amonio salietros pakuočių atliekos turi būti perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Šios 

atliekos Lietuvoje turi būti tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų 

tvarkymo įstatymo, galiojančių atliekų tvarkymo taisyklių, kitose šalyse – laikantis nacionalinių teisės 

aktų reikalavimų. 

Kol pakuotės nėra pilnai ištuštintos, tol nuo jų neleidžiama nuvalyti amonio salietros ženklinimo pagal 

Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. 
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