
Riska vadības mērķis: Dalīt Xemium® fungicīdu cenu risku 
tirgus situācijā, ja NYSE Euronext LIFFE biržas Parīzē (turpmāk 
tekstā saukta „BIRŽA”) pārtikas kviešu cena ir zemāka par 
185,00 EUR/t. Tādā gadījumā BASF daļēji kompensēs Xemium® 
fungicīdu cenu / izmaksas 2019. gadā.

 Kas ir Xemium® fungicīdi?
Tie ir jaunākie BASF graudaugu fungicīdi Adexar®, Ceriax®, 
Priaxor®, Priaxor® Power Pack.

 Ko iegūst cenu riska vadības dalībnieks?
Situācijā, ja pārtikas kviešu graudu cena BIRŽĀ 2019. gada 1. no-
vembrī samazinās zem noteiktās bāzes cenas 185,00 EUR/t, 
BASF daļēji sedz Xemium® fungicīdu cenu proporcionāli kviešu 
cenas kritumam, bet ne vairāk par 12,5 % no Xemium® fungicīdu 
cenas.

 Kā darbojas cenu riska vadība?
Vienošanās veidota, pamatojoties uz noteikto bāzes cenu 
185,00 EUR/t.

Pārtikas kviešu cena piesaistīta BIRŽAI, un tā ir viegli izsekoja-
ma ikvienam “Kviešu un Xemium® fungicīdu cenu riska vadība” 
vienošanās programmas dalībniekam. BIRŽAS cena ir atkarī-
ga no lauksaimniecības kultūru ražas pasaulē, un to neietekmē 
AAL ražotājkompānijas.

Ja BIRŽĀ pārtikas kviešu cena samazinās zem noteiktās bāzes 
cenas 185,00 EUR/t, tad iestājas cenu riska vadības vienoša-
nās. Šādā tirgus situācijā BASF bāzes cenu pieņem kā 100 pro-
centus un kompensē pusi no procentuālā pārtikas kviešu cenas 
samazinājuma (skat. tab. 1).

Minētajās cenās nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis 
(PVN).

 Kā jārīkojas, lai iesaistītos  
 cenu riska vadības programmā?
Iegādājieties Xemium® fungicīdus 2019. gada ražai un saglabā-
jiet dokumentu kopiju/as, kurā norādīti, kādi Xemium® fungicīdi 
(Adexar®, Ceriax®, Priaxor®, Priaxor® Power Pack) iegādāti, par 
kādu vērtību un apjoms litros.

BASF vienošanās sadarbības partneri 2019. gadā ir „LATRAPS” 
LPKS, “Linas Agro” SIA un “Elagro Trade” SIA.

Ja Xemium® fungicīdi iegādāti pie citiem izplatītājiem, tad vie-
nošanās programmas “Kviešu un Xemium® fungicīdu cenu riska 
vadība” nosacījumi nav spēkā.

Pārtikas kviešu dienas cena BIRŽĀ tiks fiksēta tieši 2019. gada 
1. novembrī – par pamatu ņemot dienas noslēguma cenu EUR 
valūtā.

Ja pārtikas kviešu BIRŽAS cena šī gada 1. novembrī ir zemāka 
par noteikto bāzes cenu riska vadībā, stājas spēkā „Kviešu un 
Xemium® fungicīdu cenu riska vadība”. Jūsu Xemium® fungicīdu 
piegādātājs izrakstīs Jums kredītrēķinu, kā paredz vienošanās 
„Kviešu un Xemium® fungicīdu cenu riska vadība”.

 Vai man jāmaksā vairāk par Xemium® fungicīdiem, 
 ja kviešu BIRŽAS cena 2019. gada 1. novembrī ir 
 augstāka?
Nē, šādā situācijā Jums saglabājas esošā fungicīdu iegādes 
cena.

 Vai man jālieto Xemium® fungicīdi tikai kviešiem?
Jūs varat lietot Xemium® fungicīdus visām graudaugu kultūrām, 
kuras norādītas uz produkta etiķetes un Latvijas Republikā re-
ģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstā.

Ja Xemium® fungicīdi būs lietoti citām graudaugu kultūrām un 
pārtikas kviešu BIRŽAS cena būs zemāka par noteikto bāzes 
cenu, tad arī šādā gadījumā stāsies spēkā cenu riska vadības 
vienošanās.

 Vai iegūtā graudu raža jāpārdod izplatītājam,  
 no kura iegādājos Xemium® fungicīdus?
Nē, Jums ir brīva izvēle kam un kad pārdot iegūto graudaugu 
ražu.

 Kad / vai man jāfiksē graudu cena?
Jums ir brīva izvēle – kad un kam pārdot graudus. Jūsu grau-
du pārdošanas cena neietekmē iepriekš minēto kompensācijas 
aprēķinu. Kompensācijas aprēķinam par pamatu tiek ņemta 
BASF noteiktā bāzes cena, tas ir 185,00 EUR/t, attiecībā pret 
BIRŽAS cenu 2019. gada 1. novembrī.
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Papildu informācija pie BASF  
pa tālr. 67 508 250; 2645 2617  
vai pie Xemium® fungicīdu piegādātāja.


