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KVALITETSKRAV PÅ PLANTSKOLEVÄXTER
I plantskolehandeln och importen måste plantorna fylla kvalitetskraven enligt förordningarna om plantmaterial. De viktigaste kraven är art- och sortäkthet, växternas sundhet, att de är
av jämn kvalitet samt deras utvecklingsskede. Växterna skall också i enlighet med förordningarna om plantmaterial vara märkta med plantintyg i partihandeln och med namnlapp i
minuthandeln.
Art- och sortäkthet
För marknadsföring och import skall plantmaterialet vara rätt namngivet i fråga om art och sort. Det
skall ha tillräckligt enhetliga arvsanlag. Sorten skall vara allmänt känd. Då man använder ett eget
sortnamn skall vederbörande upprätthålla en sortförteckning med följande uppgifter: sortnamn, sortens förädling och förökningsmetod, beskrivning av sorten och skillnader jämfört med andra motsvarande sorter.
Växternas sundhet
Växtmaterialet får inte innehålla sådana farliga växtskadegörare som avses i växtskyddslagen och
det skall vara praktiskt taget fritt från andra växtskadegörare såsom nematoder, bladlöss och kvalster samt bakterie-, svamp- och virussjukdomar, som försämrar plantornas användbarhet. För det
andra skall plantorna vid visuell granskning vara fria från mångåriga ogräsväxter såsom strandfräne.
Jämn kvalitet på plantorna samt utvecklingsstadium
Plantorna skall till storlek och form vara typiska för den aktuella arten och sorten samt av jämn kvalitet. Plantorna skall vara normalt utvecklade i förhållande till utvecklingsskedet och utan skador av
temperatur och vind. Rötterna får inte heller ha frost- eller torkskador eller mekaniska fel. Saftspänningen skall vara normal. Containerodlade plantor i kraftig tillväxt skall vara rotade så att rotklumpen håller ihop. Barrotsplantor och på förhand packade plantor skall vara praktiskt taget i vilotillstånd. Plantorna skall vara så livskraftiga att de vid korrekt plantering rotar sig och börjar växa. Beträffande frön skall grobarheten vara tillfredsställande.
Märkningar av plantorna
I partihandeln skall partierna med plantmaterial märkas med plantintyg. På plantintyget skall anges
plantintygsmärkning ”EG-kvalitet”, leverantörens registernummer och namn, landsbeteckning "FI"
och växtinspektionskod "Evira". Dessutom skall partinummer, datum, växternas vetenskapliga
namn och sort, också för grundstammen, samt antal stycken anges. Vid import av plantor från länder utanför EU skall produktionslandet också anges.
I minuthandeln skall plantorna förses med namnlapp. På namnlappen skall anges plantornas finska
och svenska namn samt artens vetenskapliga namn (också för grundstammen) och produktionsland/-länder. Sorteringsmärkningar skall anges då köparen inte kan se plantorna, såsom vid
postorderförsäljning eller i försäljningskatalog eller -annons. Då skall sorteringsmärkningarna anges
enligt storlek eller ålder, för containerodlade plantor dessutom containerns storlek i liter eller centimeter.
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