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 Päivämäärä Dnro 
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 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 
 

 6.3.2014 - toistaiseksi 

  

 Muuttaa 
  

Vihanneskasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta 
annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (41/96) liite 1, 
sellaisena kuin se on asetuksessa 39/07   
 

 Valtuutussäännökset 

 
Taimiaineistolaki (1205/94) 
 
Vastaavat EY-säädökset 

  
Komission täytäntöönpanodirektiivi 2013/45/EU (32013L0045);  
EUVL N:o L213, 8.8.2013, s.20 

  

  

  

Maa- ja metsätalousministeriön asetus  
vihanneskasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta annetun 

maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta  
 

 

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti  
muutetaan vihanneskasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta annetun 
maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (41/96) liite 1, sellaisena kuin se on asetukses-
sa 39/07, seuraavasti:    
 

________________________________ 
 
 
Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2014 
 
 
Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2014 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri  Jari Koskinen 
 
 
 
Erityisasiantuntija   Johanna Nykyri 
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LIITE 1 

 

VIHANNESKASVIEN SUVUT JA LAJIT 

 

- Allium cepa L. 

        - Cepa -ryhmä    ruokasipuli 

        - Aggregatum -ryhmä   salottisipuli 

- Allium fistulosum L.    pillisipuli (talvisipuli) 

- Allium porrum L.    purjo 

- Allium sativum L.    valkosipuli 

- Allium schoenoprasum L.   ruohosipuli 

- Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.   kirveli 

- Apium graveolens L.    lehtiselleri, mukulaselleri 

- Asparagus officinalis L.    parsa 

- Beta vulgaris L.    punajuuri mukaan lukien Cheltenham - 

juurikas, lehtimangoldi 

- Brassica oleracea L.    lehtikaali 

kukkakaali 

parsakaali 

ruusukaali 

kurttukaali (savoijinkaali) 

keräkaali 

punakaali 

kyssäkaali 

- Brassica rapa L.    nauris, kiinankaali 

- Capsicum annuum L.    paprika, chilipaprika 

- Cichorium endivia L.    kähäräendiivi, siloendiivi 

- Cichorium intybus L.    salaattisikuri 

isolehtisikuri tai italiansikuri 

teollisuussikuri 

- Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai  vesimeloni 

- Cucumis melo L.    meloni 

- Cucumis sativus L.    kurkku, avomaankurkku 

- Cucurbita maxima Duchesne   jättikurpitsa 

- Cucurbita pepo L.    kesäkurpitsa 

- Cynara cardunculus L.    latva-artisokka, kardoni 

- Daucus carota L.    porkkana, rehuporkkana 

- Foeniculum vulgare Mill.   fenkoli 

- Lactuca sativa L.    salaatti 

- Solanum lycopersicum L.   tomaatti 

- Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill  persilja 

- Phaseolus coccineus L.    ruusupapu 

- Phaseolus vulgaris L.    tarhapapu, salkopapu 

- Pisum sativum L. (partim)   silpoydinherne, silpoherne, sokeriherne 

- Raphanus sativus L.    retiisi, retikka 

- Rheum rhabarbarum L.    raparperi 

- Scorzonera hispanica L.    mustajuuri tai kaurajuuri 

- Solanum melongena L.    munakoiso 

- Spinacia oleracea L.    pinaatti 

- Valerianelle locusta (L.) Laterr.   vuonankaali 

- Vicia faba L. (partim)    härkäpapu 

- Zea mays L. (partim)    sokerimaissi, paukkumaissi 


