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Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om handel med utsädespotatis
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om
handel med utsäde (728/2000):

1§
Tillämpningsområde
Denna förordning tillämpas på produktion, certifiering, marknadsföring och import av
utsädespotatis.
Förordningens 3, 4 och 5 § tillämpas också på export av utsädespotatis.
2§
Definitioner
I denna förordning avses med
1) stamutsäde, utsädespotatis i unionsklasserna PBTC och PB som uppfyller kraven i
7 § och bilagorna 1, 2 och 4.
2) basutsäde, utsädespotatis i unionsklasserna S, SE och E:
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a) som härrör från stamutsäde och som har framställts i enlighet med allmänt
godkända metoder för att kvarhålla sortäkthet och sundhet hos växterna,
b) som i huvudsak är avsedd för framställning av utsädespotatis av kategorin
basutsäde eller certifikatutsäde,
c) som uppfyller framställnings- och kvalitetskraven för basutsäde i bilagorna
1, 2 och 3,
d) som har certifierats av en certifieringsmyndighet.
3) certifikatutsäde, utsädespotatis i unionsklasserna A eller B:
a) som härrör från basutsäde och som har framställts i enlighet med allmänt
godkända metoder för att kvarhålla sortäkthet och sundhet hos växterna,
b) som i huvudsak är avsedd för annan framställning än framställning av
utsädespotatis,
c) som uppfyller framställnings- och kvalitetskraven för certifikatutsäde i
bilagorna 1, 2 och 3,
d) som har certifierats av en certifieringsmyndighet.
4) certifieringsmyndighet, utsädeskontrollmyndigheten i en medlemsstat i Europeiska
unionen (EU) och utsädeskontrollmyndigheten i något annat land utanför unionen
vars system för utsädeskontroll Europeiska kommissionen har erkänt som likvärdigt
med EU:s system.
5) certifiering, försegling under officiell övervakning av försäljningsförpackningarna för
ett handelsparti stamutsäde, basutsäde och certifikatutsäde och förseende av partiet
med ett garantibevis efter att det vid granskningen av utsädespotatisodlingen och
kontrollen av ett officiellt taget prov på det rensade utsädespotatispartiet har
konstaterats att sorten är korrekt namngiven och att utsädespotatispartiet är sortäkta
samt att det uppfyller produktions- och kvalitetskraven för utsädespotatisklassen
enligt denna förordning.
6) officiella åtgärder,
a) uppgifter och åtgärder som förutsätts i denna förordning och som en anställd vid
Livsmedelsäkerhetsverket utför,
b) åtgärder som avses i denna förordning och som en person som
Livsmedelssäkerhetsverket har auktoriserat vidtar på uppdrag av verket och under
verkets ansvar,
c) biträdande sysslor som utförs av någon som har ålagts att bistå en person som
avses i punkt a eller b.
7) packeri, en näringsidkare som rensar eller förpackar utsädespotatis för
marknadsföring.
8) moderplanta, identifierad växt från vilken material tas för förökning.
9) mikroförökning, metod för att snabbt reproducera växtmaterial i syfte att
producera ett stort antal växter genom in vitro odling av differentierade vegetativa
knoppar eller meristem från en växt.
3§
Förpackningstillstånd
Förpackningstillstånd enligt 11 § lagen om handel med utsäde (728/2000) ska sökas
skriftligen hos Livsmedelssäkerhetsverket. Ansökan om ett nytt förpackningstillstånd ska
göras senast tre månader innan ett gällande förpackningstillståndstid upphör att gälla.
Villkoren för ett förpackningstillstånd är att packeriet har ordnat följande funktioner på ett
tillämpligt sätt:
- utsädespotatispartierna hålls separat från varandra,
- provtagning,
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- odling av utsädespotatis om packeriet också har egen produktion av
utsädespotatis,
- inköp och användning av råpartier,
- sorteringsbokföring och bokföring över användningen av partierna,
- märkning av råpartier,
- märkning av färdiga partier,
- rensning av utsädespotatispartier,
- förpackande,
- applicering och tryckning av garantibevis,
- bokföring över garantibevisen (när bevisen trycks av packeriet),
- lagring och lagerbokföring,
- kontroll- och arbetslokaler,
- rengöring och desinficering av packeriets lokaler, anordningar och lagerlådor
innan en ny skörd tas emot,
- de krav som ska beaktas vid lagring av annan potatis,
- kravenlig våg.
4§
Anmälningsplikt
Av den anmälan om näringsidkarens verksamhet enligt 12 § i lagen om handel med
utsäde ska framgå näringsidkarens namn, verksamhetsställe och kontaktinformation samt
verksamhetens art och omfattning.
Anmälan som gäller inledande av verksamheten ska lämnas in till
Livsmedelssäkerhetsverket minst sju dagar innan verksamheten inleds. Anmälan om
nedläggning av eller förändringar i verksamheten ska lämnas till
Livsmedelssäkerhetsverket omgående.
5§
Register
Näringsidkaren ska föra ett register enligt 13 § i lagen om handel med utsäde över alla
partier av utsädespotatis och förvara informationen i tre år för granskning. Detta gäller inte
partier av utsädespotatis som marknadsförs i förpackningar på 25 kilogram eller mindre.
Registret ska hållas uppdaterat och innehålla följande information om varje parti:
Vid försäljning av ett handelsparti
- säljare,
- handelspartiets referensnummer,
- namn och kontaktuppgifter till köparen i det första handelsledet,
- handelspartiets vikt/såld mängd,
- leveransdatum.
Vid köp av ett handelsparti
- säljare,
- handelspartiets referensnummer,
- handelspartiets vikt/inköpt mängd,
- leveransdatum.
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Packeriet ska också införa i registret information om de beslut om kontroller på fält, de
mottagningsbevis och den lagerbokföring som gäller råpartier av utsädespotatis.
6§
Lagring och förpackande av utsädespotatis
Utsädespotatis får lagras, sorteras och förpackas bara i en packerienhet med vars
maskiner och anordningar det endast behandlas officiellt kontrollerad utsädespotatis samt
sådan annan potatis vars grundutsäde är åtminstone certifikatutsäde och vars officiella
prover vid laboratorietestning har konstaterats vara fria från potatiscystnematod och ljus
ringröta.
7§
Framställning, certifiering och marknadsföring av stamutsäde
Utsädespotatis i stamutsädesklasserna får certifieras och marknadsföras om den härrör
från moderplantor som är fria från följande skadegörare:
- Pectobacterium spp.,
- Dickeya spp.,
- bladrullvirus,
- potatisvirus A,
- potatisvirus M,
- potatisvirus S,
- potatisvirus X och
- potatisvirus Y.
Om metoder för mikroförökning används ska överensstämmelse med kraven i 1 mom.
fastställas genom officiell testning, eller testning under officiell övervakning, av
moderplantan. Om metoder för klonurval används ska överensstämmelse med kraven
fastställas genom officiell testning, eller testning under officiell övervakning, av
moderklonen.
Stamutsäde får marknadsföras som ”unionsklass PBTC” och ”unionsklass PB” i enlighet
med de villkor som anges i bilaga 4. För att bevaka att villkoren följs, utförs det officiella
kontroller på fält och vid behov officiell testning.
8§
Sorter som kan certifieras
Livsmedelssäkerhetsverket får för marknadsföring i Finland certifiera endast
utsädespotatispartier av sorter som införts i den nationella växtsortslistan eller i EU:s
gemensamma sortlista. Om en sort finns endast i EU:s gemensamma sortlista ska
förädlaren eller en representant för sorten senast 1.3 uppvisa Livsmedelssäkerhetsverket
en sortbeskrivning av sorten. Utsädespartier av en sort som strukits från sortlistan får
certifieras två år efter att sorten har strukits från listan.
För marknadsföring i övriga EU-stater får Livsmedelssäkerhetsverket certifiera
utsädespartier av sorter som finns upptagna på EU:s gemensamma sortlista.
På begäran av sortägaren eller en representant för sorten kan Livsmedelssäkerhetsverket
för förökning av sorten certifiera ett utsädespotatisparti av en sort som inte har införts i den
nationella växtsortslistan. Detta gäller också förädlarens linjematerial.
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9§
Kontroller som certifieringen förutsätter
Certifieringen förutsätter att
1) proverna för kontroll av förekomst av potatiscystnematod är undersökta innan odlingen
inleds, och att potatiscystnematod inte har påträffats,
2) odlingar av stamutsäde, basutsäde och certifikatutsäde har kontrollerats enligt
godkänd praxis och att förutsättningarna enligt bilaga 1 och 2 uppfylls. Odlingar för
produktion av frilandsstamutsäde och basutsäde ska kontrolleras två gånger under en
vegetationsperiod.
3) vid ett knölprov som tas på skörden från en utsädespotatisodling ska det
kontrolleras att utsädespotatispartiet uppfyller kraven på utsädesklassen enligt punkt C
i bilaga 2, och att utsädespotatispartiet år fri från infektion av ljus eller mörk ringröta.
4) bland beredda partier av utsädespotatis undersöks ett knölprov. Partiet ska uppfylla
kraven i bilaga 3. Kravet gäller inte fall där ett handelsparti bildas genom att en del av
ett färdigt certifierat parti hänförs till en kvalitetsklass med lägre härstamning.
10 §
Marknadsföring
Endast certifikatutsäde av sådana sorter som har införts i EU:s gemensamma sortlista
eller Finlands nationella sortlista får marknadsföras.
När en sort som inte har införts i den nationella växtsortslistan marknadsförs för
jordbruksproduktion i en facktidskrift som sprids bland jordbrukare, i en broschyr eller
prislista eller annars offentligt, ska det framgå huruvida sortens odlingsvärde har
undersökts genom officiella sortförsök i Finland och huruvida sortens lämplighet för
växtförhållandena i Finland har utretts. Av texten ska tydligt framgå, beroende på fallet, att
sorten antigen
– ingår i de officiella sortförsöken,
– inte ingår i de officiella sortförsöken eller
– har ingått i de officiella sortförsöken, men har inte införts i den nationella sortlistan.
Utsädespotatis som har behandlats med groningshämmande medel får inte marknadsföras
som utsädespotatis.
11 §
Undantag
Som marknadsföring betraktas inte sådan förökning av utsädespotatis från certifikatutsäde
som sker i produktionsringar för utsädespotatis inom kontraktsproduktion av
stärkelsepotatis. Kontraktsproducenter som producerar utsädespotatis för
stärkelsepotatisodlare ska använda utsädespotatis åtminstone i unionsklass A. Odlingarna
kontrolleras officiellt på fält och de ska uppfylla de krav på utsädesodling i unionsklass A
som ingår i bilaga 1 till denna förordning. Genom undantag från punkt 2 i bilaga 1 är det
tillåtet att odla utsädespotatis två år i rad, och den odlade sorten behöver inte vara
densamma under dessa två år. Från odlingar av utsädespotatis ska tas jordprov för
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kontroll av förekomst av potatiscystnematod. På skörden tas prov för kontroll av ljus
ringröta. Dessa skadegörare får inte förekomma.
Det är tillåtet att producera förökningsmaterial av utsädespotatis på den egna gården utan
marknadsföring när det gäller produktion av stamutsäde och basutsäde. Då ska
grundutsädet uppfylla förutsättningarna för klasserna för stamutsäde eller basutsäde. Den
egna utsädesproduktionen genomgår åtminstone en kontroll på fält per år och odlingen
ska uppfylla kraven i bilaga 1 samt tabell A i bilaga 2. Från odlingar av utsädespotatis ska
tas jordprov för kontroll av förekomst av potatiscystnematod. På skörden tas prov för
kontroll av ljus ringröta. Dessa skadegörare får inte förekomma.
12 §
Sorteringsstorlek för utsädespotatis
Utsädespotatisen ska sorteras så att den inte passerar ett såll med kvadratiska maskor
där storleken på maskorna är 25 x 25 mm.
Om knölstorleken överstiger 35 mm, ska sorteringen vara sådan att skillnaden mellan den
största och den minsta knölstorleken är ett tal som är delbart med fem.
I ett parti med utsädespotatis får skillnaden i knölstorlek vara högst 25 mm. Andelen
understora knölar får vara högst 3 viktprocent och andelen överstora knölar likaså högst 3
viktprocent.
Kravet på sorteringsstorlek tillämpas inte på utsädespotatis i unionsklasserna PBTC och
PB.
13 §
Försegling av försäljningsförpackningar med certifikatutsäde
Försäljningsförpackningarna ska förseglas och plomberas med ett oanvänt garantibevis
som Livsmedelssäkerhetsverket har gett eller med ett sigill. Förpackningarna ska förseglas
så att de inte kan öppnas utan att skadas eller utan att garantibeviset eller sigillet visar
spår av öppnande.
Livsmedelssäkerhetsverket kan tillåta försäljning av utsädespotatispartier direkt till
slutanvändaren. Leveransen sker i lagerlådor och försäljningen sker under
Livsmedelssäkerhetsverkets övervakning och enligt verkets anvisningar. Partierna ska
åtföljas av ett garantibevis.
14 §
Märkning av certifikatutsäde
Utsädespotatisen förpackas i nya förpackningar. På utsidan av förpackningarna ska under
officiell övervakning fästas ett oanvänt garantibevis som innehåller information enligt
bilaga 5 åtminstone på ett av EU:s officiella språk.
Garantibevisfärgerna är följande:
– vit med en violett diagonal linje för stamutsäde,
– vit för basutsäde och
– blå för certifikatutsäde.
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I småförpackningar om 10 kg eller mindre är det möjligt att använda ett
leverantörsgarantibevis. I leverantörens garantibevis ska ingå information enligt bilaga 5
åtminstone på ett av EU:s officiella språk. Därtill ska det finnas texten "Får marknadsföras
endast i Finland".
När det är fråga om utsädespotatis av en genetiskt modifierad sort, ska det i garantibeviset
eller leverantörens garantibevis samt på eller i förpackningen anges att sorten har
modifierats genetiskt.
I garantibeviset eller leverantörens garantibevis samt på eller i förpackningen ska anges
de eventuella kemiska behandlingar som utsädespotatisen har genomgått.
I kontroll- och garantibeviset för ett utsädespotatisparti som certifierats för förökning av
sorten i 8 § 3 mom. ska stå: "Endast för förökning av utsädespotatis av sorten. Inte för
marknadsföring."
I garantibeviset eller leverantörsgarantibeviset för utsädespotatis som marknadsförs som
ekologiskt odlad ska utöver informationen enligt bilaga 5 stå: "Ekologiskt odlad
utsädespotatis".
15 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015.
Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel
med utsädespotatis (15/12) med ändringar.
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder
i kraft.

Helsingfors den 18 juni 2015

Jordbruks- och miljöminister

Kimmo Tiilikainen

Specialsakkunnig

Marja Savonmäki

8
BILAGA 1
BEGRÄNSNINGAR SOM RÖR ODLINGAR OCH FÖRFRUKTER, FARLIGA
SKADEGÖRARE SAMT HÖGSTA ANTAL GENERATIONER
1.Odlingsbegränsningar
På odlingar som framställer stamutsäde eller basutsäde får inte produceras annan potatis
än officiellt granskad utsädespotatis eller den egna gårdens förökningsmaterial av
utsädespotatis utan marknadsföring enligt 11 § 2 mom..
På odlingar som framställer utsädespotatis av kategorin certifikatutsäde får annan potatis
produceras samtidigt med den utsädespotatis som ska certifieras bara under förutsättning
att de andra potatisodlingarna har anlagts med åtminstone certifikatutsäde.
2. Begränsningar som gäller förfrukter
Odling av utsädespotatis får inte ske på skiften där potatis har odlats, lagrats eller
hanterats om inte minst två år har förflutit från detta.
Sorter av stärkelsepotatis i certifierade utsädesklasser enligt Livsmedelssäkerhetsverkets
sortlista får dock odlas högst två år i rad. Sorten ska vara densamma under båda åren.
Därefter ska det på skiftet odlas något annan än potatis i två års tid.
3.Farliga skadegörare
På platser där utsädespotatis odlas, i åkrar, bland växterna eller potatisskörden får inte
förekomma farliga skadegörare som avses i lagstiftningen om växtskydd (Rådets direktiv
2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in
till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen).
4.Jordburna virussjukdomar
Stamutsäde och basutsäde får inte visa visuella symtom på moptopvirus.
5. Högsta antal generationer
Det högsta antalet generationer i stamutsädesklasserna (PB) och basutsädesklasserna (S,
SE och E) är högst fyra. Antalet generationer i stamutsädesklasserna och
basutsädesklasserna är sammanlagt högst sju. Det högsta antalet generationer av
certifikatutsäde är två.
Antalet generationer i unionsklass S, antalet generationer i stamutsädesklasserna (PB)
och basutsädesklasserna i fält medräknade, är begränsat till fem. Antalet generationer i
unionsklass SE, antalet generationer i stamutsädesklasserna (PB) och
basutsädesklasserna i fält medräknade, är begränsat till sex. Antalet generationer i
unionsklass E, antalet generationer i stamutsädesklasserna (PB) och
basutsädesklasserna i fält medräknade, är begränsat till sju.
Om generationen inte anges i det officiella garantibeviset och certifieringsmyndigheten inte
har kännedom om den, anses utsädespotatisen höra till den lägsta i den klassen tillåtna
generationen. I produktionen är generationskedjan endast fallande.

9
BILAGA 2
A.KVALITETSKRAV VID KONTROLL AV UTSÄDESPOTATISODLINGENS VÄXTER PÅ FÄLT

Stamutsäde

Basutsäde

unionsklass

Certifikatutsäde

unionsklass

unionsklass

unionsklass

unionsklass

SE

E

A

B

99,9

99,9

99,8

99,5

0,5

1,0

2,0

4,0

Mosaiksymptom 0
0,1
0,2
0,5
eller symptom
orsakade av
bladrullvirus
högst %
Odlingen ska vara fri från farliga skadegörare.

0,8

2,0

6,0

PBTC
Äkthet minst %

100

Stjälkbakterios
får inte
överstiga %

0

unionskla
ss

PB

S
99,99 99,9
0

0,1

B. ANTAL VÄXTER BLAND VÄXTER I DEN FÖRSTA GENERATIONEN AV AVKOMLINGAR
SOM VISAR SYMTOM PÅ VIRUSSJUKDOM

Viros %

Stamutsäde

Basutsäde

unionsklass

unionsklass

Certifikatutsäde
unionsklass

unionsklass

unionsklass

unionsklass

PBTC
PB S *
SE*
E*
A **
B**
0
0,5
1,0
2,0
4,0
8,0
10,0
*I den första generationen av avkomlingar får antalet ickesortäkta växter och växter av
främmande sorter inte överstiga 0,25 %
** I den första generationen av avkomlingar får antalet ickesortäkta växter och växter av
främmande sorter inte överstiga 0,5 %
C. VID LABORATORIEUNDERSÖKNING AV KNÖLSKÖRD AV UTSÄDESPOTATIS
FÅR VIRUSSJUKDOMAR FÖREKOMMA HÖGST (%)

Virus
Y

Stamutsäde

Basutsäde

unionsklass

unionsklass

unionsklass

unionsklass

S
1

SE
1

2

PBTC
0

PB
0

E

*) Angrepp av virus A, X, S, M och PLRV testas utgående från förökningsmaterial som
härstammar från utsädespartiets grundmaterial när detta förökningsmaterial första gången
kontrolleras officiellt vid frilandsproduktion. Förekomsten får då vara högst 0 procent av
vart och ett virus.
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BILAGA 3
KVALITETSKRAV FÖR UTSÄDESPOTATIS VID UNDERSÖKNING AV KNÖLPROV

1) I unionsklasserna A och B tillåts jord och skräp högst 2 viktprocent. I unionsklasserna
S, SE och E tillåts jord och skräp högst 1 viktprocent.
2) Högsta tillåtna förekomst av torröta och blötröta i basutsäde (unionsklasserna S, SE
och E) är högst 0,5 viktprocent, varav 0,2 procent blötröta.
3) Mängden potatis som har yttre skador, inklusive missbildade eller skadade knölar, får
inte överstiga 3,0 viktprocent.
4) Mängden potatis som är angripen av vanlig skorv (mer än en tredjedel av knölytan) får
inte överstiga 5 viktprocent.
5) Mängden potatis som är angripen av pulverskorv får inte överstiga 3 viktprocent
(pulverskorv täcker 1/10 av knölytan).
6) Mängden potatis som är angripen av lackskorv får inte överstiga 5,0 viktprocent
(lackskorv täcker 1/10 av knölytan).
7) Mängden knölar som är skrumpna på grund av överdriven uttorkning eller uttorkning
orsakad av silverskorv får inte överskrida 1,0 viktprocent.
8) Farliga skadegörare får inte förekomma i utsädespotatis.
Den totala andelen som avses i punkterna 2 - 7 får inte överstiga 6 viktprocent när det
gäller unionsklasserna S, SE och E och inte 8 viktprocent när det gäller unionsklasserna A
och B.
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BILAGA 4
VILLKOR SOM GÄLLER STAMUTSÄDE
A) Villkor för stamutsäde i unionsklass PBTC:
1) växter som inte är sortäkta eller växter av främmande sorter får inte förekomma i
skörden,
2) växter som är angripna av stjälkbakterios får inte förekomma i skörden,
3) i den efterföljande generationen får virusangrepp inte förekomma i skörden,
4) växter med mosaiksymptom eller symptom orsakade av bladrullvirus får inte
förekomma i skörden,
5) växterna har planterats med plant- eller knölmaterial som framställts genom
mikroförökning,
6) odlingen sker i en skyddad anläggning och i ett odlingssubstrat som är fritt från
skadegörare, även knölarna är framställda i en skyddad anläggning och i ett
odlingssubstrat som är fritt från skadegörare, och
7) knölar ska inte reproduceras längre än den första generationen.
B) Partier av unionsklass PBTC får inte innehålla potatis som är angripen av röta,
lackskorv, vanlig skorv eller pulverskorv. Det får inte heller förekomma potatis som har
blivit överdrivet skrumpen på grund av uttorkning eller har yttre skador (missbildade eller
skadade knölar).
C) Villkor för utsädespotatis i unionsklass PB:
1) antalet växter som inte är sortäkta och antalet växter av främmande sorter får
tillsammans inte överstiga 0,01 procent,
2) växter ska vara fria från symptom på stjälkbakterios,
3) antalet växter med mosaiksymptom eller med symptom orsakade av bladrullvirus
får inte överstiga 0,1 %,
4) i den första generationen får antalet växter med symptom på virusangrepp inte
överstiga 0,5 %.
D) Villkor för partier i klasserna PB:
1) mängden utsädespotatis som är angripen av röta (annat än ljus och mörk ringröta)
får inte överstiga 0,2 viktprocent,
2) mängden utsädespotatis som är angripen av lackskorv över mer än 10,0 % av ytan
får inte överstiga 1,0 viktprocent,
3) mängden utsädespotatis som är angripen av vanlig skorv över mer än en tredjedel
av ytan får inte överstiga 5,0 viktprocent,
4) mängden utsädespotatis som är angripen av pulverskorv över mer än 10,0 % av
ytan får inte överstiga 1,0 viktprocent,
5) mängden knölar som är skrumpna på grund av överdriven uttorkning eller uttorkning
orsakad av silverskorv får inte överskrida 0,5 viktprocent,
6) mängden utsädespotatis som har yttre skador (inklusive missbildade eller skadade
knölar) får inte överstiga 3,0 viktprocent,
7) förekomsten av jord och främmande ämnen får inte överstiga 1,0 viktprocent,
8) den totala andelen utsädespotatis som omfattas av de toleranser som avses i
punkterna 1 - 7 får inte överstiga 6,0 viktprocent.
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BILAGA 5
INFORMATION SOM SKA INGÅ I EU-VÄXTPASS/GARANTIBEVIS
Garantibevisets minimistorlek är 110 x 67 mm.
Ett garantibevis är en rektangulär etikett som limmas, sömmas eller knyts fast på varje
försäljningsförpackning med certifikatutsäde av potatis. Uppgifterna i garantibeviset kan
också stämplas på försäljningsemballaget. Livsmedelssäkerhetsverket beviljar
garantibevis för utsädespotatis som framställts på ett godtagbart sätt och godkänts vid
undersökningarna.
BASUTSÄDE OCH CERTIFIKATUTSÄDE
1. "Utsädespotatis certifierad i enlighet med Europeiska unionens regler"
2. Livsmedelssäkerhetsverket, Finland
3. Handelspartiets referensnummer
4. Månad och år för beviljande
5. Art och sort
6. Produktionsland
7. Utsädesklass och vid behov utsädesgeneration
8. Utsädespotatisens storlek mm
9. Förpackningens nettovikt
10.Växtskyddsregisternummer
I garantibeviset för utsädespotatis som framställts i Finland kan också anges andra
uppgifter såsom förpackare eller sättknölarnas genomsnittliga vikt.
Färgen på garantibeviset är vit för basutsäde och blå för certifikatutsäde.

STAMUTSÄDE
1. "Utsädespotatis certifierad i enlighet med Europeiska unionens regler"
2. Livsmedelssäkerhetsverket, Finland
3. Handelspartiets referensnummer
4. Månad och år för försegling
5. Art och sort
6. Produktionsland
7. Utsädesklass och vid behov utsädesgeneration
8. Växtskyddsregisternummer
Dessutom kan i ett garantibevis för stamutsäde som framställts i Finland också anges
andra uppgifter såsom förpackare eller förpackningsstorlek.
Färgen på garantibeviset för stamutsäde är vit med en violett diagonal linje.
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LEVERANTÖRENS GARANTIBEVIS
1. "Leverantörens garantibevis/EU-växtpass"
2. Handelspartiets referensnummer
3. Leverantörens namn
4. Månad och år för försegling
5. Art och sort
6. Produktionsland
7. Utsädesklass
8. Utsädespotatisens storlek mm
9. Förpackningens nettovikt
10.Växtskyddsregisternummer
”Får marknadsföras endast i Finland”

Leverantörens garantibevis kan också innehålla andra uppgifter. Färgen på leverantörens
garantibevis är densamma som färgen på det motsvarande officiella garantibeviset för den
aktuella utsädesklassen. Leverantörens garantibevis får inte innehålla märkningar som
hänvisar till en myndighet och medför risk för förväxling med en officiell garanti.

