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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
viljakasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 4

muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan viljakasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen (16/13) liite 4, seuraavasti:

__________________________________

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Erityisasiantuntija Marja Savonmäki



LIITE 4

VAKUUSTODISTUKSESSA ILMOITETTAVAT TIEDOT

Vakuustodistuksen vähimmäiskoko on 110 X 67 mm

PERUSSIEMEN (B) JA SERTIFIOITU (C) KYLVÖSIEMEN

1. "Euroopan yhteisön määräysten mukaan sertifioitu kylvösiemen"
2. Elintarviketurvallisuusvirasto, Suomi tai niiden lyhenteet
3. Virallinen sarjanumero
4. Laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla
lyhennetyssä muodossa ja ilman auktorin nimiä,
5. Lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin
6. Kylvösiemenluokka
7. Eränumero
8. Sulkemiskuukausi ja -vuosi muodossa: "Suljettu ....(kk ja vuosi) tai viimeisen
sertifiointia varten tehdyn näytteenoton ajankohta muodossa: "Näyte otettu .... (kk ja
vuosi)"
9. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino
10. Ilmoitettaessa sellaisten erien paino, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä,
kuorruteaineita tai muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatuja arvioitu puhtaiden
siementen painon suhde kokonaispainoon ilmoitettava.
11. Tuotantomaa
12. Kun vähintään itävyys on määritetty uudelleen, ilmoitetaan: "Uusintamääritys tehty
....(kk ja vuosi)" sekä uusintamäärityksestä vastuussa oleva laitos. Tiedot voidaan
kiinnittää virallisen vakuustodistuksen päälle virallisella tarralipukkeella.
13. Kylvösiemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys, itävyyden
määrittämisajankohta (kk/vuosi), tuhannen siemenen paino ja puhtaus.
Vakuustodistuksen voimassaoloaika voidaan merkitä. Tällöin vakuustodistus on
voimassa itävyyden tarkastuksen suorittamispäivästä seuraavan kesäkuun 30 päivään.
Poikkeuksena ovat kuitenkin syysviljat, joiden vakuustodistus on voimassa edellä
tarkoitettua kesäkuun 30 päivää seuraavan lokakuun 31 päivään. Puhtauden
yhteydessä ilmoitetaan vieraat viljakasvilajit. Tiedot on ilmoitettava joko virallisessa
vakuustodistuksessa tai toimittajan vakuustodistuksessa. Toimittajan
vakuustodistuksessa on oltava liitteessä 5 määrätyt tiedot. Toimittajan
vakuustodistukseen merkittävien tietojen on perustuttava virallisen, ISTA:n menetelmiä
noudattavan siementarkastuslaboratorion tekemään analyysiin.
14. Hybridit ja sisäsiitoslinjat:
- perussiemenestä, kun hybridi tai sisäsiitoslinja on virallisesti hyväksytty direktiivin
2003/53/EY mukaisesti: vanhemmaislinjan nimi ja hybridi tai sisäsiitoslinja, joka on
tarkoitettu lopullisen lajikkeen vanhemmaislinjaksi, merkintä "vanhemmaislinja" ja
haluttaessa vanhemmaislinjasta tuotettavan lajikkeen nimi
- perussiemenestä muissa tapauksissa: perussiemenen vanhemmaislinjan nimi, joka
voidaan antaa koodimuodossa, vanhemmaislinjasta tuotettavan lajikkeen nimi sekä
merkintä "vanhemmaislinja"
- sertifioidusta kylvösiemenestä: lajikkeen nimi sekä ilmaisu "hybridi"

Perussiemenen vakuustodistuksen väri on valkoinen, ensimmäisen sukupolven
sertifioidun kylvösiemenen sininen ja toisen sukupolven sertifioidun kylvösiemenen
punainen.



ESIPERUSSIEMEN (PB)

1. Sertifiointiviranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet
2. Eränumero
3. Sulkemiskuukausi ja -vuosi muodossa: "Suljettu ....(kk ja vuosi) tai viimeisen sertifiointia
varten tehdyn näytteenoton ajankohta muodossa: "Näyte otettu .... (kk ja vuosi)"
4. Laji, ilmaistuna latinalaisin kirjaimin ainakin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla
lyhennetyssä muodossa ja ilman auktorin nimiä,
5. Lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin
6. Esiperussiemen
7. Sukupolvien lukumäärä, joka osoittaa, kuinka monta sukupolvea saa tuottaa ennen
sertifioidun kylvösiemenen ensimmäistä sukupolvea.
8. Kylvösiemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys, itävyyden
määrittämisajankohta (kk/vuosi), tuhannen siemenen paino ja puhtaus. Vakuustodistuksen
voimassaoloaika voidaan merkitä. Tällöin vakuustodistus on voimassa itävyyden
tarkastuksen suorittamispäivästä seuraavan kesäkuun 30 päivään. Poikkeuksena ovat
kuitenkin syysviljat, joiden vakuustodistus on voimassa edellä tarkoitettua kesäkuun 30
päivää seuraavan lokakuun 31 päivään. Puhtauden yhteydessä ilmoitetaan vieraat
viljakasvilajit. Tiedot on ilmoitettava joko virallisessa vakuustodistuksessa tai toimittajan
vakuustodistuksessa.
Toimittajan vakuustodistuksessa on oltava liitteessä 5 määrätyt tiedot. Toimittajan
vakuustodistukseen merkittävien tietojen on perustuttava virallisen, ISTA:n menetelmiä
noudattavan siementarkastuslaboratorion tekemään analyysiin.

Esiperussiemenen vakuustodistuksen väri on valkoinen, jonka lävistäjä on sinipunainen
poikkiviiva.

LOPULLISESTI SERTIFIOIMATON, TOISESSA ETA:n JÄSENVALTIOSSA KORJATTU
KYLVÖSIEMEN

1. Viljelystarkastuksesta vastaava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet
2. Virallinen sarjanumero
3. Laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisen nimen alla, joka voi olla
lyhennetyssä muodossa ja ilman auktorin nimiä,
4. Lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin
5. Kylvösiemenluokka
6. Eränumero
7. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino
8. Sanat "lopullisesti sertifioimaton kylvösiemen"
9. Hybridilajikkeiden osalta ilmaisu "hybridi"

Lopullisesti sertifioimattoman, toisessa ETA:n jäsenvaltiossa korjatun kylvösiemenen
vakuustodistuksen väri on harmaa.

Maahantuontiasiakirjassa ilmoitettavat tiedot:
- asiakirjan antava viranomainen
- virallinen sarjanumero
- laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisen nimen alla, joka voi olla
   lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä,
- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin
- kylvösiemenluokka
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- peltoon kylvettyjen siementen eränumero/kantasiementiedot ja maa tai maat, jotka ovat
sertifioineet kyseiset kylvösiemenet
- pellon tai erän viitenumero
- viljelty ala, jolla asiakirjassa mainittu erä on tuotettu
- korjattujen kylvösiementen määrä ja pakkausten lukumäärä
- perussiementen jälkeisten sukupolvien ollessa kyseessä sertifioidun kylvösiemenen
sukupolven määrä
- todistus siitä, että kasvustolle asetetut vaatimukset täyttyvät
- tarvittaessa alustavan laboratoriotarkastuksen tulokset


