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Nacionalinės maisto kokybės sistemos 
taisyklių 
7 priedas 

  
  

PAGAL NACIONALINĘ MAISTO KOKYBĖS SISTEMĄ PAGAMINTŲ VIŠTŲ 
DEDEKLIŲ IR PUTPELIŲ KIAUŠINIŲ SPECIFIKACIJA 

  
I SKYRIUS 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
  

1. Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų vištų dedeklių ir putpelių 
kiaušinių specifikacija (toliau – specifikacija) taikoma fiziniams ir juridiniams asmenims, 
laikantiems vištas dedekles ir putpeles (toliau – paukščiai) ir tiekiantiems rinkai vištų ir 
putpelių kiaušinius Taisyklių nustatyta tvarka, bei sertifikavimo įstaigoms, atliekančioms 
sertifikavimą ir priežiūrą pagal Taisykles. 

2. Specifikacija reglamentuoja minimalius vištų dedeklių ir putpelių lesinimo, laikymo 
ir priežiūros reikalavimus, taip pat pagal specifikaciją pagamintų vištų dedeklių ir putpelių 
kiaušinių (toliau – NKP kiaušiniai) tiekimo rinkai reikalavimus ir kokybės rodiklius. 

3. Už rinkai tiekiamų NKP kiaušinių atitiktį specifikacijos ir taisyklių reikalavimams 
atsako NKP kiaušinių gamintojas (toliau – gamintojas). 

4. Pagal NKP sistemą auginami paukščiai turi būti laikomi atskirose nuo įprastinei 
gamybai auginamų paukščių paukštidėse. 

5. Ūkio subjektas privalo tvarkyti NKP kiaušinių gamybos ir pardavimo apskaitą, 
kurioje būtų nurodyti pagamintų ir parduotų NKP kiaušinių kiekiai, bei metinius duomenis 
teikti sertifikavimo įstaigai. Jei ūkio subjektas iš savo tvarkomos apskaitos dokumentų šių 
duomenų pateikti negali, jis pildo ir sertifikavimo įstaigai pateikia Taisyklių 10 priede nurodytą 
2 lentelę „Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų apskaitos žurnalas“. 

6. Pagal NKP sistemą pagamintus kiaušinius galima tiekti rinkai, jei paukščiai pagal 
šios specifikacijos reikalavimus buvo laikomi ne mažiau kaip 3 savaites. 

  
II SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 
  

7. Vištos dedeklės gali būti laikomos: 
7.1. narve, kai laikomai vienai vištai skiriama ne mažiau kaip 10 proc. didesnio narvo 

ir naudingojo ploto nei numatyta 1999/74 EB direktyvoje; 
7.2. Reglamento (EB) Nr. 589/2008 II priedo 2 punkte apibrėžtomis sąlygomis. 



8. Kai leidžia taikomas paukščių laikymo būdas, kraikas paukštidėje turi būti sausas, 
purus ir be plutos. 

9. Kai leidžia taikomas paukščių laikymo būdas, paukščiams turi būti sudarytos sąlygos 
pasikapstyti ir palesti lesalo žvyro pavidalu. 

10. Reikalavimai lesalams: 
10.1. laikymo laikotarpiu lesale per visą auginimo laikotarpį turi būti ne mažiau kaip 

65 proc. grūdų ir ne daugiau kaip 15 proc. šalutinių grūdų produktų. Riebalų kiekis lesalų 
sudėtyje per visą auginimo laikotarpį negali viršyti 6 proc.; 

10.2. draudžiama lesalų gamybai naudoti gyvūninius produktus ir žaliavas, išskyrus 
pieną ir jo produktus, kiaušinius ir jų gaminius. 

11. Paukščiai turi būti užauginti nenaudojant antibiotikų. Ūkis turi būti parengęs vištų 
dedeklių laikymo be antibiotikų programą, kurioje būtų aprašyti veiksmai paukščių 
sveikatingumui užtikrinti, suderinęs su kompetentinga institucija Valstybine maisto ir 
veterinarijos tarnyba kiaušinių pakuočių ženklinimą ir taip paženklintus kiaušinius tiekti rinkai. 

12. Kokybės reikalavimai kiaušiniams nurodyti lentelėje. 
Lentelė. Kokybės reikalavimai kiaušiniams. 
Eil. 
Nr. 

Rodiklis Nurodyti reikalavimai 
  

1. Vizualinis kiaušinių 
vertinimas 

Kiaušiniai yra švarūs, sausi, nepažeisti lukštai, be 
dėmių ir įtrūkimų 

2. Kiaušinio forma ir dydis Kiaušinio forma, lukšto storis ir lukšto spalva, 
būdinga paukščių rūšiai, veislei ir amžiui 

3. Kiaušinio charakteristikos Nevirto kiaušinio trynys yra geltonos spalvos, 
turintis skirtingus atspalvius ir spalvos 
intensyvumą ir atitinkantis pašaro specifiškumą 
Kiaušinio baltymas yra tvirtas ir skaidrus. 
Kiaušinio trynio dydis baltymų atžvilgiu yra 
būdingas paukščių rūšims ir atitinka ką tik padėtų 
kiaušinių konsistenciją 

  
13. Laboratorinių tyrimų dažnumas turi būti numatytas įmonių savikontrolės 

programose atsižvelgiant į gamybos kiekius ir apimtis. 
  

III SKYRIUS 
PAPILDOMI REIKALAVIMAI NKP KIAUŠINIAMS ŽENKLINTI ŽENKLU 

„KOKYBĖ“ 
  
14. Vištų dedeklių laikymo būdai: 
14.1. laisvai laikomų vištų kiaušiniai turi būti gaminami gamybos sistemose, kurios 

atitinka bent Tarybos direktyvos 1999/74/EB (1) 4 straipsnyje nurodytus reikalavimus. Visų 
pirma turi būti vykdomi šie reikalavimai: a) vištoms turi būti sudarytos sąlygos visą dieną būti 
lauko aptvaruose. Tačiau šis reikalavimas nedraudžia gamintojui tam tikrą laikotarpį rytais 



riboti vištų laikymą tokiuose aptvaruose pagal įprastą gero ūkininkavimo praktiką, įskaitant 
gerą paukštininkystės praktiką. Jei, siekiant apsaugoti visuomenės arba gyvūnų sveikatą, 
taikant pagal Sąjungos teisę priimtas priemones reikalaujama apriboti vištų patekimą į lauko 
aptvarus, kiaušiniai gali būti parduodami kaip „laisvai laikomų vištų kiaušiniai“ nepaisant tokio 
apribojimo, su sąlyga, kad vištoms dedeklėms į lauko aptvarus patekti nepertraukiamai nebuvo 
leidžiama ne ilgiau nei 16 savaičių. Toks ilgiausias laikotarpis prasideda nuo dienos, kurią 
susijusiai ir vienu metu suformuotai vištų grupei buvo apribotas patekimas į lauko aptvarus; b) 
lauko aptvarai, kuriuose laikomos vištos, turi būti didžiąja dalimi apaugę augmenija ir 
nenaudojami kitais tikslais, išskyrus sodams, miškingoms vietovėms ir naminių gyvulių 
ganykloms, jeigu pastarąsias leidžia kompetentingos institucijos; c) lauko aptvaruose viename 
hektare vištoms prieinamo žemės ploto visą laiką yra ne daugiau kaip 2 500 vištų arba vienai 
vištai tenka 4 m2 ploto. Tačiau jei vienai vištai tenka ne mažiau kaip 10 m2 ploto ir jei vykdoma 
rotacija, o vištos visą pulko gyvavimo laiką tolygiai naudojasi visu žemės plotu, būtina 
užtikrinti, kad vienai vištai visą laiką tektų ne mažiau kaip 2,5 m2 naudojamo aptvaro ploto; d) 
lauko aptvarų ribos yra ne toliau kaip už 150 m nuo artimiausios landos pastate. Tačiau 
atstumas iki artimiausios landos pastate gali būti iki 350 m, jeigu Direktyvos 1999/74/EB 4 
straipsnio 1 dalies 3 skirsnio b punkto ii papunktyje nurodytas pakankamas pastogių skaičius 
yra tolygiai išdėstytas visame lauko aptvare, viename hektare – ne mažiau kaip keturios 
pastogės; 

14.2. ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai turi būti gaminami gamybos sistemose, kurios 
atitinka bent Direktyvos 1999/74/EB 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus; 

14.3. žiemos metu arba jei taikomi kiti laisvo paukščių laikymo, įskaitant 
veterinarinius, apribojimai, vištos turi būti laikomos ant kraiko. 

15. Reikalavimai lesalams – laikymo laikotarpiu lesale per visą auginimo laikotarpį turi 
būti ne mažiau kaip 70 proc. grūdų ir ne daugiau kaip 15 proc. šalutinių grūdų produktų. 
Riebalų kiekis lesalų sudėtyje per visą auginimo laikotarpį negali viršyti 6 proc. 

16. NKP kiaušinių kokybės įvertinimas Hafo vienetais turi būti ne žemesnis kaip 75. 
Trynio spalvos intensyvumas turi būti nuo 5 iki 11 padalos DSM spalvų paletėje. Šis rodiklis 
nustatomas kiaušinių gamybos arba pakavimo vietoje (ne vėliau kaip po 72 val. po kiaušinio 
padėjimo). 
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