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644/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om utsädesblandningar
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5, 11, 14
och 15 § i utsädeslagen (600/2019):
1§
Tillämpningsområde
ar.

Denna förordning tillämpas på framställning och marknadsföring av utsädesblandning-

Förordningen tillämpas inte på utsädesblandningar som är avsedda för export till stater
utanför Europeiska unionen.
2§
Framställning av utsädesblandningar
Beståndsdelarna i utsädesblandningar ska innan de blandas och i fråga om varje art uppfylla de krav på utsäde av arten i fråga som ställs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter (395/2020), jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd (391/2020), jord- och skogsbruksministeriets förordning on handel med utsäde av olje- och spånadsväxter (390/2020)
samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande och handel med utsäde
av ursprungssorter och sorter av köksväxter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter (25/10).
De utsädesblandningar som framställs är avsedda för annat än produktion av utsäde.
Blandningen kan framställas i ett packeri som har ett gällande godkännande som ett
packeri enligt 13 § i utsädeslagen.
Om blandningen har förpackats och godkänts i någon annan EU-medlemsstat, kan den
marknadsföras i sin ursprungliga förpackning och det behöver inte tryckas upp något
finskspråkigt garantibevis för den.
Om utsädesblandningen är avsedd för ekologisk produktion kan endast utsäde som
kommer från ekologiskt producerade utsädespartier användas för framställningen av
blandningen.
Partiets högsta vikt fastställs enligt fröblandningens huvudsakliga art. I partiets vikt inräknas kemiska behandlingsmedel. Partiets högsta vikt får överskridas med högst fem procent.
Rådets direktiv 66/401/EEG (31966L0401); EGT nr L 125, 11.7.1966, s. 2298
Rådets direktiv 66/402/EEG (31966L0402); EGT nr L 125, 11.7.1966, s. 2309
Rådets direktiv 98/95/EY (31998L0095); EGT nr L 25, 1.2.1999, s.1
Rådets direktiv 98/96/EY (31998L0096); EGT nr L 25, 1.2.1999, s. 27
Kommissionens direktiv 2008/62/EG (32008L0062); EUT nr L 162, 21.6.2008, s. 13
Kommissionens genomförandedirektiv 2016/317/EG (32016L0317); EUT nr L 60, 5.3.2016, s. 72
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3§
EG-småförpackningar
Om utsädespartier av arter som anges i jord- och skogsbruksministeriets förordning om
handel med utsäde av vall- och foderväxter (395/2020) används i utsädesblandningen kan
blandningarna förpackas i EG-småförpackningar av typ A eller B. I fråga om förpackning
och märkning av EG-småförpackningar av typ A eller B iakttas villkoren i 14 § i jord- och
skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
(395/2020).
4§
Försegling av försäljningsförpackningar med utsädesblandningar
Vid förslutning och försegling av försäljningsförpackningar iakttas kraven i de jordoch skogsbruksministeriets förordningar som anges i 2 §.
5§
Märkning av utsädesblandningar
Vid märkning av utsädesblandningar och vid tryckning av uppgifter på förpackningar
iakttas kraven i de jord- och skogsbruksministeriets förordningar som anges i 2 §.
På utsidan av förpackningen av utsädesblandningar ska under Livsmedelsverkets överinseende fästas ett oanvänt garantibevis som innehåller de uppgifter som nämns i bilaga
på åtminstone ett av unionens officiella språk.
Färgen på garantibeviset är grön.
6§
Anmälningsplikt
När det gäller anmälningsplikten enligt i 14 § i utsädeslagen ska kraven i de jord- och
skogsbruksministeriets förordningar som anges i 2 § iakttas.
7§
Register
En aktör som avses i 15 § i utsädeslagen ska föra ett uppdaterat register över alla handelspartier. Detta gäller inte handelspartier av fröblandningar som marknadsförs i förpackningar på 10 kilogram eller mindre.
I registret ska föras in följande uppgifter:
1) vid försäljning av ett handelsparti:
– säljaren,
– handelspartiets märke,
– namn och kontaktuppgifter till köparen i det första handelsledet,
– handelspartiets vikt/såld mängd, och
– leveransdatum,
2) vid köp av ett handelsparti:
– säljaren,
– handelspartiets märke,
– handelspartiets vikt/inköpt mängd, och
– leveransdatum.
I registret ska packeriet också föra in de odlingsgranskningsbeslut och de mottagningsbevis som gäller råpartier av utsäde.
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8§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 31 augusti 2020.
Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar (8/18).
Helsingfors den 25 augusti 2020
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Specialsakkunnig Kati Lassi
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Bilaga
UPPGIFTER SOM SKALL INGÅ I GARANTIBEVISET
UTSÄDESBLANDNINGAR
1. Utsädesblandning för... (bruksändamål),
2. Den myndighet som ansvarar för förseglingen och medlemsstaten eller förkortningar för dem,
3. Officiellt serienummer,
4. Procentandel av blandningens vikt för de olika beståndsdelarna enligt art, och i tillämpliga delar också namnen på sorterna åtminstone med latinska bokstäver.
Namnen på de stråsädssorter som använts i blandningen och deras procentandel
av blandningen skall anges,
5. Partiets referensnummer,
6. Månad och år för försegling enligt modell: "Förseglat... (månad och år)",
7. Deklarerad netto- eller bruttovikt eller antalet rena frön,
8. Vid angivande av vikten på sådana partier dar bekämpningsmedelspelletering,
överdragningsmedel eller andra fasta tillsatser använts skall tillsatsens beskaffenhet och det uppskattade förhållandet mellan de rena frönas vikt och den sammanlagda vikten anges,
9. När åtminstone grobarheten har analyserats på nytt för alla komponenter i blandningen anges: "Ny undersökning utförd... (månad och år)" samt den inrättning
som utfört den nya undersökningen. Uppgifterna kan fastas på det officiella garantibeviset med hjälp av en officiell självhäftande etikett,
10. Vid försäljning skall utsädespartiets grobarhet anges.
UPPGIFTER I LEVERANTÖRENS GARANTIBEVIS ELLER PÅ FÖRPACKNINGEN( SMÅFÖRPACKNINGAR)
1. ”EG-småförpackning av typ A" eller " EG-småförpackning av typ B",
2. Namn och adress eller igenkänningstecken för den utsädesleverantör som ansvarar för märkningen,
3. EG-småförpackningar av typ B: officiellt serienummer,
4. EG-småförpackningar av typ B: den inrättning som utfärdat det officiella serienumret och medlemsstaten eller förkortningar för dem,
5. EG-småförpackningar av typ B: referensnummer, om utsädespartiet inte kan identifieras utifrån det officiella serienumret,
6. EG-småförpackningar av typ A: referensnummer, utifrån vilket utsädespartierna
kan identifieras,
7. EG-småförpackningar av typ A: medlemsstat eller förkortning för den,
8. "Utsädesblandning för... (bruksändamål)",
9. Netto- eller bruttovikt eller antalet rena frön,
10. Vid angivande av vikten på sådana partier där bekämpningsmedelspelletering,
överdragningsmedel eller andra fasta tillsatser använts skall tillsatsens beskaffenhet och det uppskattade förhållandet mellan de rena frönas vikt och den sammanlagda vikten anges,
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11. Procentandel av blandningens vikt för de olika beståndsdelarna enligt art, och i
tillämpliga delar också enligt sort, med latinska bokstäver, om viktprocenterna
anges skriftligt,
12. Vid försäljning skall utsädespartiets grobarhet anges.
De uppgifter som anges i leverantörens garantibevis skall grunda sig på en analys som ett
officiellt frökontrollaboratorium har utfört i enlighet med ISTA:s praxis.
Färgen på garantibeviset är grön för utsädesblandningar.
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