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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM EN 
SORTLISTA FÖR VÄXTSORTER 
 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 §  lagen 
den 4 augusti 2000 om handel med utsäde (728/2000): 
 
 

1 kapitlet 
Allmänna bestämmelser 

 
1 § 

        
Tillämpningsområde 

 
Denna förordning gäller godkännande av för jordbruks- och trädgårdsproduktion avsedda 
sorter av stråsäd, foder- och vallväxter, betor, olje- och spånadsväxter, potatis samt köks-
växter för införande i en sortlista för växtsorter och förande av listan. 
 
I bilagan till denna förordning uppräknas de växtarter över vilkas sorter sortlistan för växt-
sorter förs.  
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2 kapitlet 
Provning av växtsorter 

 
 

2 § 
 

Särskiljbarhet, stabilitet och enhetlighet 
 
En sort anses vara: 

1) särskiljbar från andra sorter, oberoende av om sorten har upptäckts i naturen 
eller förädlats, om den på basis av ett eller flera för sorten utmärkande viktiga 
kännetecknen klart kan särskiljas från andra sorter av samma art som är kända 
i medlemsstaterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller 
i tredje land. Sortens kännetecken skall vara sådana att de utgående från dem 
är möjligt att identifiera sorten exakt och skilja den från andra sorter; 

2) stabil, om de väsentliga kännetecknen enligt sortbeskrivningen är stabila och 
oföränderliga när sorten odlas eller uppförökas i flera generationer eller till slu-
tet av den reproduktionscykel som förädlaren har avsett; 

 
3) tillräckligt enhetlig, om de växter som utgör sortens växtbestånd, med mycket få 

avvikelser, är genetiskt identifierbara och sinsemellan lika vad de yttre känne-
tecknen beträffar.   

 
Som sorter vilka är kända i medlemsstaterna inom EES i sådana situationer som 
avses ovan i 1 momentet 1 punkten betraktas alla de sorter som när en ansökan 
om godkännande av en ny växtsort har lämnats in för behandling  

a) har nämnts i Europeiska gemenskapernas (EG) sortlista för lantbruksväxter el-
ler grönsaksväxter; eller 

b) godkänts i Finland eller någon annan medlemsstat inom EES för certifiering 
och marknadsföring eller för användning som standardutsäde av grönsaksväx-
ter, eller ansökan om ett sådant godkännande har inlämnats för behandling; 
sorten anses dock inte vara känd, om de ovan nämnda förutsättningarna inte 
längre gäller i alla medlemsstater inom EES när beslutet om godkännande av 
den nya sorten fattas. 

 
De arter som nämns i bilaga 2 skall uppfylla de krav som förvaltningsrådet vid 
EG:s växtsortsmyndighet (CPVO) utfärdat och de arter som nämns i bilaga 3  de 
allmänna testningsriktlinjer som utfärdats av den internationella unionen för skydd 
av växtförädlingsprodukter (UPOV) vad gäller åtskiljbarhet, stabilitet och enhetlig-
het. 
 
Man bör hänvisa till alla i bilaga 2 nämnda sortegenskaper samt till alla i bilaga 3 
nämnda egenskaper som märkts med en asterisk (*) i provningsriktlinjerna, såvida 
inte observationen av en egenskap omöjliggörs genom att en annan egenskap 
uttrycks, eller en egenskap förhindras att uttryckas på grund av de miljöförhållan-
den under vilka provningen utförs. 
 
På de arter som inte nämns i bilaga 2 eller 3 tillämpas gällande nationella be-
stämmelser. 
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3 § 
 

Undersökning av sortkännetecken 
 
Vid sortundersökningen utreds sortens åtskiljbarhet, beständighet och enhetlighet. 
En sådan undersökning skall göras utgående från växtmaterial som sökanden har 
tillhandahållit. Sorten jämförs också med andra motsvarande sorter. Utgående 
från sortundersökningen uppgörs en sortbeskrivning. Denna skall beskriva sorten 
sådan som dess kännetecken framgår av de generationer av utsäde som mark-
nadsförs. 
 
I fråga om hybridsorter skall sortundersökningen företas också beträffande de för-
äldralinjer som används till framställning av utsäde för certifiering. 
 
I sortundersökningen skall det ingå ett tillräckligt antal motsvarande sorter som är 
kända i medlemsstaterna inom EES och i tredje land. I undersökningar av köks-
växtarter skall det ingå andra motsvarande tillgängliga sorter som nämns i EG-
kommissionens beslut om fastställande av namn på de sorter som härstammar 
från sorter av köksväxtarter (90/639/EEG). Sortundersökningarna skall i huvudsak 
göras enligt de anvisningar för sortundersökning som den internationella unionen 
för växtförädlarrätt UPOV har meddelat och enligt de riktlinjer som ingår i det pro-
tokoll (protokollet angående undersökning av åtskiljbarhet, beständighet och en-
hetlighet) som offentliggjorts i Officiell tidskrift för Gemenskapens växtsortsmyn-
dighet. 
 
 

4 § 
            

Sortens odlingsvärde 
 
En sorts odlings- eller bruksvärde skall anses vara tillfredsställande, om sorten när 
odlingsegenskaperna eller skördens bruksegenskaper bedömda i sin helhet jäm-
fört med andra sorter som godkänts för sortlistan innebär en klar förbättring av 
sorturvalet. Om några av sortens egenskaper är utmärkta kan man bortse från 
svaga egenskaper vid bedömningen. 
 
 

5 § 
 

Undersökning av sortens odlingsvärde 
 
I Finland ordnar Forskningcentralen för jordbruk och livsmedelseekonomi under-
sökningen av sorternas odlingsvärde. Det är möjligt att undersöka en sort bara 
delvis eller inte alls, om den redan har undersökts officiellt i Finland eller utom-
lands. 
 
De försök som klargör sortens odlings- och bruksvärde skall utföras så, att åtmin-
stone följande egenskaper kan utredas:  

1) avkastningsförmåga; 
2) sjukdomsresistens; 
3) reaktioner på miljöfaktorer; 
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4) kvalitetsegenskaper; 
5) alternativitet om både vår- och höstformer av en växt finns; samt 
6) beträffande gräsväxter också produktionsrytmen.  

De undersökningsmetoder som har använts skall anges i samband med under-
sökningsresultaten. 
 
I odlings- och bruksvärdeförsöken skall som kontrollsorter användas ett tillräckligt 
antal motsvarande sorter som är kända i medlemsstaterna inom EES och i tredje 
land. I försök med köksväxtsorter skall det ingå sådana tillgängliga sorter som 
nämns i EG-kommissionens beslut om fastställande av namn på de sorter som 
härstammar från sorter av köksväxtarter (90/639/EEG). 
 
Varje sort skall ingå i försöken i åtminstone två år. Försökstiden kan emellertid 
förkortas, om det för sorten finns försöksresultat från växt- och klimatförhållanden 
som motsvarar de finländska förhållandena eller om motsvarande försök med sor-
ten samtidigt utförs i någon annan medlemsstat inom EES. Beträffande mångåriga 
växter skall försöken dock fortgå till dess alla egenskaper som undersöks har no-
terats åtminstone en gång. 
 
På basis av de officiella jämförande försöken får uppgifter om sorterna publiceras 
bara i form av sammandrag av försöksresultaten. Förädlaren kan förbjuda att 
uppgifter om hans sort publiceras, om sorten inte godkänns för införande i listan. 
 
 

6 § 
 

Villkor för godkännande av sorter 
 
Vid godkännandet av sorter från andra medlemsstater inom EES skall samma 
krav tillämpas som vid godkännandet av inhemska sorter. Godkännandet skall 
grunda sig på officiella undersökningar av sorten och officiella utredningar. 
 
Om förädlaren har uppgett att en vall- och foderväxtsort inte är avsedd att odlas 
som foderväxt, skall undersökning av odlingsvärdet inte krävas. Undersökningsre-
sultat beträffande övervintrande vallväxtsorters övervintringsegenskaper i Finland 
eller under förhållanden som motsvarar växtförhållandena i Finland skall dock vi-
sas. 
 
Undersökning av odlingsvärdet skall inte heller krävas, om utsäde av en sort är 
avsett att framställas för marknadsföring i någon annan medlemsstat inom EES 
som har godkänt sorten med beaktande av dess odlingsvärde. 
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3 kapitlet 
Sortlista 

 
 

7 § 
 

Ansökan om godkännande 
 
En sort införs i sortlistan på ansökan. Ansökan görs skriftligen och riktas till växt-
förädlarrättsbyrån. I ansökan skall uppges: 

1) sökandens namn, hemort och adress samt, om sökanden är utlänning, 
dennes i Finland bosatta ombud samt ombudets namn, hemort och adress; 

2) sökandens rätt till sorten; 
3) uppgifter om sortens ursprung; 
4) sortens kännetecken och åtskiljbarhet från andra sorter; 
5) uppgifter om de undersökningar och försök som har utförts med sorten; 
6) det namn som är avsett att användas för sorten och den beteckning som 

har använts i fråga om förädlingsprodukten; 
7) namnet på den juridiska person eller de juridiska personer som svarar för 

att sorten upprätthålls samt dennes eller dessas hemort och adress; 
8) om det för sorten i fråga i någon annan stat har ansökts om godkännande 

för växtsortslistan eller växtförädlarrätt, om något sortnamn härvid har före-
slagits eller godkänts, vilken stat det är fråga om och om godkännande har 
beviljats; samt 

9) om det är fråga om en genetiskt modifierad sort. 
 

 
8 § 

 
     Behandling av ansökan 
 
Växtsortsnämnden skall kontrollera att de undersökningar som avses i 3 och 5 § 
har utförts i fråga om sorten och att ett program för upprätthållandet enligt 13 § har 
lämnats in till växtsortsnämnden. 
 
På växtsortsnämndens begäran skall Kontrollcentralen för växtproduktion (kon-
trollcentralen) bistå nämnden vid ordnandet av sortundersökningar, och på mot-
svarande sätt skall Forskningcentralen för jordbruk och livsmedelseekonomin bi-
stå nämnden vid undersökningen av sorternas odlings- och bruksvärde. 
 
Om det för undersökningen av hybridsorter eller syntetiska sorter är nödvändigt att 
deras nedärvning eller föräldralinjer undersöks, skall undersökningsresultaten och 
beskrivningarna av föräldralinjerna behandlas konfidentiellt, om förädlaren begär 
detta. 
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9 § 
 

Beslut med anledning av ansökan 
 
Efter det att växtsortsnämnden har fått tillgång till resultaten från de undersök-
ningar som avses i 3 och 5 § skall den avgöra om sorten uppfyller de krav för god-
kännande för listan som ingår i denna förordning. 
 
När nämnden godkänner en sort för införande i listan fastställer den också sortbe-
skrivningen. Sökanden har rätt att utgående från sortundersökningshandlingen 
komplettera den i ansökan angivna beskrivningen. Nämnden fastställer också det 
namn som skall användas för sorten, med hänsyn till vad som i 11 § lagen om 
växtförädlarrätt (789/1992) bestäms om godkännande av sortnamn. 
 
 

10 § 
 

Publicering av växtsortslistan 
 
Växtsortsnämnden publicerar årligen en lista över de sorter som den har godkänt. 
 
Om utsäde och förökningsmaterial av en sort marknadsförs i någon annan stat 
under ett annat namn än det som nämnden har godkänt, skall också detta namn 
uppges i sortlistan.  
 
I listan skall antecknas namnet på den näringsidkare som svarar för att sorten 
upprätthålls. Om flera näringsidkare ansvarar för upprätthållandet av en sort, är 
det inte nödvändigt att publicera namnen. Om namnen inte publiceras skall kon-
trollcentralen föra en offentlig förteckning över de näringsidkare som svarar för 
upprätthållandet av sorten. 
 
 

11 § 
 

Genändrade sorter 
 
Godkända genändrade sorter skall tydligt märkas som sådana i sortlistan. De som 
marknadsför sådana sorter skall tydligt ange i sina försäljningskataloger att sorten 
är genändrad. Genändrade sorter som införs i sortlistan skall uppfylla kraven i 8 § 
lagen om handel med utsäde (728/2000). 
 
 

12 § 
 

Anmälningar enligt EES-avtalet 
 
Växtsortsnämnden skall i enlighet med avtalet om upprättandet av EES informera 
om ansökningar om godkännande av sorter, återtagande av ansökningar, sorter 
som godkänts för införande i sortlistan samt ändringar som gjorts i denna. 
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Växtsortsnämnden skall dessutom i enlighet med det avtal som nämns i 1 mom. 
tillhandahålla en sådan beskrivning av varje ny sort som godkänts för införande i 
sortlistan varav sortens viktigaste bruksegenskaper framgår. 
 
 

13 § 
 

Upprätthållande av godkända sorter 
 
Upprätthållandet av godkända sorter skall ha ordnats i enlighet med ett program 
för upprätthållande som överenskoms med kontrollcentralen.  
 
Den eller de näringsidkare som svarar för upprätthållandet av en sort skall föra ett 
register där det är möjligt att kontrollera situationen beträffande upprätthållandet. 
Registret skall omfatta alla generationer av sorten som föregår basutsäde eller 
förökningsmaterialet. Upprätthållandet skall kunna övervakas med hjälp av de an-
teckningar som den eller de näringsidkare som svarar för sorten gör. 
 
Kontrollcentralen kan ålägga den näringsidkare som svarar för upprätthållandet av 
en sort att sända prov på sorten eller själv ta prov. Sortägaren är skyldig att betala 
kostnaderna för kontroll av att sorten upprätthålls. 
 
Om en sort upprätthålls i en annan medlemsstat inom EES, kan kontrollcentralen 
be den behöriga myndigheten i denna stat om hjälp vid kontrollen av en omstän-
dighet som gäller upprätthållande av sorten. Kontrollcentralen ger administrativ 
hjälp vid kontrollen av att en sort upprätthålls, om den behöriga myndigheten i en 
annan medlemsstat inom EES begär detta. 
 
 

14 § 
 

Strykning av en sort ur listan 
 
En sort skall strykas ur sortlistan, om godkännandet av sorten återkallas eller när 
godkännandets giltighetstid har löpt ut. 
 
Sorten får dock marknadsföras i två år efter det att godkännandets giltighetstid har 
löpt ut. Tiden räknas från och med den 30 juni det år då sortlistan har publicerats. 
I fråga om höstsorter vilkas garantibevis är i kraft till den 31 oktober räknas tiden 
från och med den 31 oktober det år då sortlistan har publicerats. 
 
Om strykningen av sorten ur sortlistan sker på begäran av sortägaren, skall i föl-
jande sortlista för sortens vidkommande införas anteckningen "sortägaren har 
strukit sorten ur sortlistan". 
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4 kapitlet 
Särskilda bestämmelser 

 
 

15 § 
 

Ikraftträdande 
 

Denna förordning träder i kraft den 1juli 2004. 
 
Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av 
den 24 november 2000 om en sortlista för växtsorter (115/2000) och de ändringar 
som senare gjorts i denna. 
 
De sorter som genomgår officiell sortprovning och som inte har godkänts för infö-
rande i sortlistan när denna förordning träder i kraft, anses uppfylla kraven i denna 
förordning, om undersökningarna uppfyller kraven i kommissionens direktiv 
72/180/EEG eller 72/169/EEG eller i denna förordning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helsingfors den 23 juni 2004 
 
 
 
 
 
 
Jord- och skogsbruksminister  Juha Korkeaoja 
  
 
 
 
 
 
 
Överinspektör   Juha Mantila 



Denna publikation finns att få från jord- och skogsbruksministeriets informationscentral. 
Besöksadress Postadress Telefon Fax 
Mariegatan 23 PB 310 (09) 5765111 (09) 57652395 
00170  HELSINGFORS 00023 STATSRÅDET   
 

BILAGA 1 
 
 
VÄXTARTER ÖVER VILKAS SORTER EN LISTA FÖRS 
 
 
1. Stråsäd: 
     Havre   Avena sativa L. 
     Korn   Hordeum vulgare L. 
     Råg   Secale cereale L. 
     Vete   Triticum aestivum L. 
     Rågvete (triticale)  Triticosecale spp. 
     Bovete   Fagopyrum esculentum Moench 
 
2. Trindsäd:   
     Ärt   Pisum sativum L. 
     Bondböna   Vicia faba L.  
     Fodervicker  Vicia sativa L. 
     Luddvicker  Vicia villosa Roth. 

Lupin   Lupinus L.  
Getruta   Galega L. 

 
 3. Vallväxter: 
     Timotej   Phleum pratense L. 
     Hundäxing  Dactylis glomerata L. 
     Engelskt rajgräs  Lolium perenne L. 
     Westerwoldiskt rajgräs   
     Italienskt rajgräs   Lolium multiflorum L. 
     Ängssvingel  Festuca pratensis L. 
     Rödsvingel  Festuca rubra L. 
     Ängsgröe   Poa pratensis L. 
     Rödven   Agrostis capillaris L. 
     Rödklöver  Trifolium pratense L. 
     Vitklöver   Trifolium repens L. 
     Blålusern   Medicago sativa L. 
     Foderlosta  Bromus inermis L. 
     Rörsvingel  Festuca arundinacea L. 
     Rörflen   Phalaris arundinacea L. 
     Fjällgröe   Poa alpina L. 

Alsikeklöver  Trifolium hybridum L.  
Fårsvingel   Festuca ovina L.  

     Festulolium  Festuca pratensis Hudson * Lolium multiflorum L. 
 
4. Olje- och spånadsväxter: 
 
     Vårraps   Brassica napus L. var. oleifera 
   subvar. annua 
     Vårrybs   Brassica rapa L. var. oleifera 
   subvar. annua 
     Höstraps   Brassica napus L. var oleifera subvar. biennis 
     Höstrybs   Brassica rapa L. var oleifera subvar. biennis 
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     Lin   Linum usitatissimum L. 
     Svartsenap  Brassica nigra (L.) Koch 
     Vitsenap   Sinapis alba L. 
     Sareptasenap  Brassica juncea (L.) Czern. 
     Kummin   Carum carvi L. 

Solros   Helianthus annuus L.  
Hampa   Cannabis sativa L.    
Vallmo   Papaver somniferum L.  
 

5. Potatis   Solanum tuberosum L. 
 
6. Beta 

Sockerbeta  Beta vulgaris L. 
Foderbeta   Beta vulgaris L. 

 
 
7. Köksväxter 
     Ärt, utom åkerärt  Pisum sativum L. (partim.) 
     Blomkål   Brassica oleracea L. var. 
   botrytis L. 
     Broccoli   Brassica oleracea L. var. 
   italica Plenck 
     Brysselkål  Brassica oleracea L. var. 
   gemmifera 
     Savojkål   Brassica oleracea L. var. 

sabauda L. 
     Vitkål   Brassica oleracea L. var. 
   capitata L. 
     Rödkål   Brassica oleracea L. convar. 
   capitata (L.) Alef. var. rubra 
   DC. 
     Kålrabbi   Brassica oleracea L. var. 
   gongylodes L. 
     Salladskål   Brassica pekinensis 
   (Lour.) Rupr. 
     Kinakål   Brassica chinensis 
     Grönkål   Brassica oleracea L. var. 
   sabellica L. 
     Gurka   Cucumis sativus L. 
     Squash   Cucurbita pepo L. 
     Jättepumpa  Cucurbita maxima Duch. 
     Kålrot   Brassica napus subsp.napus 
     Melon   Cucumis melo L. 
     Palsternacka  Pastinaca sativa L. 
     Paprika   Capsicum annuum L. 
     Rosenböna  Phaseolus coccineus L. 
     Trädgårdsböna  Phaseolus vulgaris L. 
     Buskböna   Phaseolus vulgaris var.nanus 
     Störböna   Phaseolus vulg.var.vulgaris 
     Persilja   Petroselinum crispum Nyman 
   ex. A. W. Hill 
     Spenat   Spinacia oleracea L. 
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     Morot   Daucus carota L. 
     Rödbeta   Beta vulgaris L. var. 
   conditiva Alef. 
     Purjolök   Allium porrum L. 
     Rädisa   Raphanus sativus L. 
     Gräslök   Allium schoenoprasum L. 
     Sallat   Lactuca sativa L. 
     Selleri    Apium graveolens L. 
     Lök   Allium cepa L. 
     Sockermajs  Zea mays L. saccharata 
     Dill   Anethum graveolens L. 
     Tomat   Lycopersicon esculentum 
   Miller 
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      BILAGA 2 
 
Förteckning över arter som skall uppfylla Gemenskapens växtsortsmyndighets 
(CPVO) provningsriktlinjer 
 

Lantbruksväxter 
 
Solros, protokoll TP-8, 31.10.2002 
 
Korn, protokoll TP-19, 27.3.2002 
 
Råg, protokoll TP-58, 31.1.2002 
 
Vete, protokoll TP-03/2, 27.3.2002 

 
Makaron-, dvs. durumvete, protokoll TP-
120, 27.3.2002 
 
Majs, protokoll TP-02, 15.11.2001 
 
Potatis, protokoll TP-23, 27.3.2002 

 
 

Grönsaksväxter 
 

Purjolök, protokoll TP/85/1, 15.11.2001 
 
Sparris, protokoll TP/130/1, 27.3.2002 
 
Blomkål, protokoll TP/45/1, 15.11.2001 
 
Broccoli, protokoll TP/151/1, 27.3.2002 
 
Brysselkål, protokoll TP/54/1, 27.3.2002 
 
Savoykål, protokoll TP/48/1, 15.11.2001 
 
Vitkål, protokoll TP/48/1, 15.11.2001 
 
Rödkål, protokoll TP/48/1, 15.11.2001 
 
Paprika, protokoll TP/76/1, 27.3.2002 
 
Friséesallat, protokoll TP/118/1, 

27.3.2002 

 
Melon, protokoll TP104/1, 27.3.2002 
 
Gurka, protokoll TP/61/1, 27.3.2002 
 
Morot, protokoll TP/49/6, 27.3.2002 
 
Sallat, protokoll TP/13/1, 15.11.2001 
 
Tomat, protokoll TP/44/2, 15.11.2001 
 
Böna, protokoll TP/12/1, 15.11.2001 
 
Rädisa, protokoll TP/64/6, 27.3.2002 
 
Spenat, protokoll TP/55/6, 27.3.2002 
 
Vintersallat, protokoll TP/75/6, 27.3.2002 

 
 
Dessa protokoll finns på Gemenskapens växtsortsmyndighets webbplats på adressen  
www.cpvo.eu.int 
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      BILAGA 3 
 
Förteckning över arter som skall överensstämma med unionen för skydd av 
växtförädlingsprodukters (UPOV) provningsriktlinjer 
 

Lantbruksväxter 
 

Foderbeta, riktlinjer TG/150/3, 4.11.1994 
 
Brunven, riktlinjer TG/30/6, 12.10.1990 
 
Storven, riktlinjer TG/30/6, 12.10.1990 
 
Krypven, riktlinjer TG/30/6, 12.10.1990 
 
Rödven, riktlinjer TG/30/6, 12.10.1990 
 
Plattlosta, riktlinjer TG/180/3, 4.4.2001 
 
Alaskagräs, riktlinjer TG/180/3, 4.4.2001 
 
Kundäxing, riktlinjer TG/31/8, 17.4.2002 
 
Rödsvingel, riktlinjer TG/39/8, 17.4.2002 
 
Fårsvingel, riktlinjer TG/67/4, 12.11.1980 
 
Ängssvingel, riktlinjer TG/39/8, 17.4.2002 
 
Rödsvingel, riktlinjer TG/67/4, 
12.11.1980 
 
Italienskt rajgräs, riktlinjer TG/4/7, 
12.10.1990 
 
Engelskt rajgräs, riktlinjer TG/4/7, 
12.10.1990 
 
Hybridrajgräs, riktlinjer TG/4/7, 
12.10.1990 
 
Timotej, riktlinjer TG/34/6, 7.11.1984 
 
Ängsgröe, riktlinjer TG/33/6, 12.10.1990 
 
Vitlupin, riktlinjer TG/66/3, 14.11.1979 
 
Blålupin, riktlinjer TG/66/3, 14.11.1979 
 
Gullupin, riktlinjer TG/66/3, 14.11.1979 
 
Lusern, riktlinjer TG/6/4/, 21.10.1988 
 
Ärt, riktlinjer TG/7/9, 4.11.1994 (och rät-
telse 18.10.1996) 
 

Rödklöver, riktlinjer TG/5/7, 4.4.2001 
 
Vitklöver, riktlinjer TG/38/7, 9.4.2003 
 
Åkerböna, riktlinjer TG/8/6, 17.4.2002 
 
Vicker, riktlinjer TG/32/6, 21.10.1988 
 
Kålrot, riktlinjer TG/89/6, 4.4.2001 
 
Oljerättika, riktlinjer TG/178/3, 4.4.2001 
 
Jordnöt, riktlinjer TG/93/3, 13.11.1985 
 
Rybs, riktlinjer TG/185/3, 17.4.2002 
 
Raps, riktlinjer TG/36/6, 18.10.1996 (och 
rättelse 17.4.2002) 
 
Safflor, riktlinjer TG/134/3, 12.10.1990 
 
Bomull, riktlinjer TG/88/6, 4.4.2001 
 
Spånadslin/oljelin, riktlinjer TG/57/6, 
20.10.1995 
 
Vallmo, riktlinjer TG/166/3, 34.3.1999 
 
Vitsenap, riktlinjer TG/179/3, 4.4.2001 
 
Sojaböna, riktlinjer TG/80/6, 1.4.1998 
 
Havre, riktlinjer TG/20/10, 1.10.1994 
 
Ris, riktlinjer TG/16/4, 13.11.1985 
 
Sorghum, riktlinjer TG/122/3, 6.10.1989 
 
Rågvete, riktlinjer TG/121/3, 6.10.1989 
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Grönsaksväxter 
 

Gräslök, riktlinjer TG/161/3, 1.4.1998 
 
Vitlök, riktlinjer TG/162/4, 4.4.2001 
 
Selleri, riktlinjer TG/82/4, 17.4.2002 
 
Mangold, riktlinjer TG/106/3, 7.10.1987 
 
Rödbeta, riktlinjer TG/60/6, 18.10.1996 
 
Grönkål, riktlinjer TG/90/6, 17.4.2002 
 
Kålrabbi, riktlinjer TG/65/4, 17.4.2002 
 
Kinesisk kål, riktlinjer TG/105/4, 9.4.2003 
 
Rova, riktlinjer TG/37/10, 4.4.2001 
 
Witloof-cikoria, riktlinjer TG/173/3, 5.4.2000 
 
Storbladig cikoria, riktlinjer TG/154/3, 18.10.1996 
 
Industricikoria, riktlinjer TG/172/3, 4.4.2001 
 

Vattenmelon, riktlinjer TG/142/3, 26.10.1993 
 
Jättepumpa, riktlinjer TG/155/3, 18.10.1996 
 
Pumpa/squash, riktlinjer TG/119/4, 17.4.2002 
 
Kronärtskocka, riktlinjer TG/184/3, 4.4.2001 
 
Fänkol, riktlinjer TG/183/3, 4.4.2001 
 
Persilja, riktlinjer TG/136/4, 18.10.1991 
 
Blomsterböna, riktlinjer TG/9/5/, 9.4.2003 
 
Ärt, riktlinjer TG/7/9, 4.11.1994 (och rättelse 18.10.1996)
 
Rabarber, riktlinjer TG/62/6, 24.3.1999 
 
Svartrot, riktlinjer TG/116/3, 21.10.1988 
 
Aubergin/äggplanta, riktlinjer TG/117/4, 17.4.2002 
 
Bondböna, riktlinjer TG/206/1, 9.4.2003 

 
 
Dessa riktlinjer finns på UPOV:s webbplats på adressen www.upov.int 
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