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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS KORISTE- JA MONIKÄYTTÖKASVIEN
VARMENNETUSTA TAIMIAINEISTOSTA

Tausta
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varmennetusta lisäys- ja taimiaineistosta 9/2006
kumotaan 23.3.2017 MMM:n asetuksella hedelmä- ja marjakasvien varmennetusta taimiaineistosta 6/17. Tähän muutokseen syynä on hedelmä- ja marjakasveja koskevan varmennetun tuotannon mallin yhtenäistäminen EU:ssa. MMM:n asetus 9/2006 sisältää hedelmäja marjakasvien lisäksi koriste- ja monikäyttökasvien (esimerkiksi viherrakentamisen kasveja ja muita hedelmä- ja marjakasveja kuin MMM:n asetuksen 5/17 ja 6/17 tarkoittamia) varmennetun tuotannon säännöt. Näiden muutosten vuoksi on tarve pitää voimassa ja osin
keventää koriste- ja monikäyttökasvien varmennetun tuotannon säännöt hyväksyttäväksi
ehdotetulla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 7/17. Kyse on kansallisista säädöksistä, joiden mukaan taimia tuottaa tällä hetkellä Suomessa ainoastaan Luonnonvarakeskus.
Perustelut keskeisille muutoksille ja voimaantulo
Hedelmä- ja marjakasvien varmennettua tuotantoa mukaillen otettaisiin käyttöön myös koriste- ja monikäyttökasvien varmennetussa tuotannossa pidemmät sukupolviketjut sekä niitä vastaava terminologia (esiperusemokasviehdokas, esiperusemokasvi, esiperusmateriaali, perusemokasvi, perusmateriaali, varmennettu emokasvi ja varmennettu materiaali eli testattu käyttötaimi). Ilman tätä muutosta koriste- ja monikäyttökasvien vaatimukset olisivat tiukemmat kuin hedelmä- ja marjakasvien varmennetussa tuotannossa. Lisäksi pienempiä yhteneviä muutoksia olisi muun muassa Globodera-ankeroisten säätely vain MMM:n kasvinterveysasetuksen 17/08 mukaisesti.
Lausuntojen perusteella selkeytettäisiin tekstiä ja kevennettäisiin lajikeaitouden tutkimusvaatimusta perusluokan ylläpidossa ja tuotannossa sekä kevennettäisiin kasvihuonetuotannon lattian desinfiointivaatimuksia perusluokassa. Edellä mainitut kevennykset tehtiin myös
hedelmä- ja marjakasveja koskevaan MMM:n asetukseen 6/17. Lisäksi lausuntojen perusteella tutkittaviin kasvintuhoojiin lisättäisiin kärhöille Meloidogyne spp. -ankeroiset ja kuunliljoille Hosta virus X (HVX).
Asetusluonnos on ollut lausuntokierroksella 1.2–3.3.2017 yhdessä MMM:n asetusten 5/17
ja 6/17 luonnosten kanssa. Evira, Luke, Luomuliitto, PTY, Taimistoviljelijät, Ålands landskapsregering ja Saarioisten Taimistot Oy lausuivat luonnoksiin. HY lausui, että ei katso tarpeelliseksi antaa lausuntoa. Lausunnoissa esitetyt asiat on edellä luetellusti otettu huomioon hyväksyttäväksi ehdotetussa asetuksessa.
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