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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
kylvösiemenseoksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen

muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kylvösiemenseoksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(116/00) liite, seuraavasti:

____________________________________

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Erityisasiantuntija Marja Savonmäki
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LIITE

VAKUUSTODISTUKSESSA ILMOITETTAVAT TIEDOT

KYLVÖSIEMENSEOKSET

1. Kylvösiemenseos käytettäväksi...(käyttötarkoitus).
2. Sulkemisesta vastuussa oleva viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet.
3 Virallinen sarjanumero
4. Seoksen eri aineosien prosenttiosuus seoksen painosta lajeittain ilmoitettuna ja
soveltuvin osin myös lajikkeiden nimet on ilmoitettava ainakin latinalaisin kirjaimin.
Seokseen käytetyt viljakasvien lajikkeiden nimet ja niiden prosenttiosuus seoksesta on
ilmoitettava.
5. Eränumero.
6. Sulkemiskuukausi ja -vuosi muodossa:"Suljettu....(kk ja vuosi)".
7. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä.
8. Ilmoitettaessa sellaisten erien painoa, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä,
kuorruteaineita tai muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu ja arvioitu puhtaiden
siementen painon suhde kokonaispainoon ilmoitettava.
9.Kun vähintään itävyys on määritetty seoksen kaikista komponenteista uudelleen,
ilmoitetaan:"Uusintamääritys tehty....(kk vuosi)" sekä uusintamäärityksen tehnyt laitos.
Tiedot voi kiinnittää virallisen vakuustodistuksen päälle virallisella tarralipukkeella.
10. Kylvösiemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys ja puhtaus.

TOIMITTAJAN VAKUUSTODISTUS TAI PAKKAUKSESSA OLEVAT TIEDOT
(PIKKUPAKKAUKSET):

1. " EY:n A-pikkupakkaus" tai " EY:n B-pikkupakkaus".
2. Merkinnöistä vastuussa olevan siementen toimittajan nimi ja osoite tai tunnistemerkki.
3. EY:n B-pikkupakkaukset: virallinen sarjanumero.
4. EY:n B-pikkupakkaukset: virallisen sarjanumeron antanut laitos ja jäsenvaltio tai niiden
lyhenteet.
5. EY:n B-pikkupakkaukset: viitenumero, jos siemenerää ei voida virallisen sarjanumeron
perusteella tunnistaa.
6. EY:n A-pikkupakkaukset: viitenumero, jonka perusteella käytetyt kylvösiemenerät
pystytään tunnistamaan.
7. EY:n A-pikkupakkaukset: jäsenvaltio tai sen lyhenne.
8. "Kylvösiemenseos käytettäväksi..(käyttötarkoitus)".
9. Netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä.
10.  Ilmoitettaessa sellaisten erien paino, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä,
kuorruteaineita tai muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu ja arvioitu puhtaiden
siementen painon suhde kokonaispainoon ilmoitettava.
11. Seoksen eri ainesosien prosenttiosuus seoksen painosta lajeittain ja soveltuvin osin
myös lajikkeittain, latinalaisin kirjaimin, jos painoprosentit on ilmoitettu kirjallisesti.
12. Kylvösiemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys ja puhtaus. Toimittajan
vakuustodistukseen merkittävien tietojen on perustuttava virallisen, ISTA:n menetelmiä
noudattavan siementarkastuslaboratorion tekemään analyysiin.

Kylvösiemenseosten vakuustodistuksen väri on vihreä.


