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Märkning av plantmaterial

Märkning med namnlapp
På plantor, lökar och frön i minuthandeln samt i minuthandelns annonser, kataloger och
publikationer om dessa produkter
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MÄRKNING AV PLANTMATERIAL
Enligt lagen om plantmaterial (1205/94, ändring 727/00) och jord- och skogsbruksministeriets (JSM)
förordningar och beslut (96/00, 42/92 och 97/00, 41/96 och 98/00) samt JSM:s förordningen (9/06) skall
plantmaterial av trädgårdsväxter i minutförsäljning eller för anläggning av grönområden samt i postorder-,
internet- och andra minutförsäljningsannonser, -kataloger och -publikationer märkas med de uppgifter som
krävs för plantmaterial, dvs. med de uppgifter som skall finnas på namnlappen.

Plantmaterial som finns till salu skall förses med de märkningar som anges i lagen, förordningen och
besluten om plantmaterial, dvs. namnlapp samt i
till minutförsäljningskunder utdelade eller publicerade


minutförsäljningsprislistor och -kataloger



postorderprislistor och -kataloger



internetförsäljningspublikationer



offentliga försäljningsannonser (bl.a. i tidningar och tidskrifter samt andra annonser) skall de märkningar
som anges i lagen, förordningen och besluten om plantmaterial uppges.

Märkning av plantmaterial krävs på följande växtprodukter som skall planteras på friland:


prydnadsväxter med vedartad stam



frukt- och bärväxter



två- och mångåriga prydnadsväxter med örtstam



mångåriga blomlökar, -knölar och -rötter



plantor av grönsaksväxter (också sådana som planteras inomhus)

samt på följande frön:


frön av prydnadsväxter med vedartad stam



frön av frukt- och bärväxter



frön av två- och mångåriga prydnadsväxter med örtstam

För dessa växtprodukter skall de märkningar som krävs på plantmaterial vara angivna i broschyrer, kataloger
eller annonser för postorder- och internetförsäljning eller annan minutförsäljning.

I plantbutiker och motsvarande platser vid försäljning till minuthandelskunder skall dessa växtprodukter vara
försedda med särskilda namnlappar enligt förordningen om plantmaterial. Kravet gäller också plantmaterial som
säljs för anläggning av grönområden.

Namnlappen kan vara en sticketikett eller en limmad etikett. Frön, lökar och andra förpackade produkter märks
på försäljningsförpackningen. Det räcker med en namnlapp per sålt parti av en växtart och -sort. Namnlapparna
kan även finnas separat intill varan som säljs tillgängliga för kunderna.
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Märkning av plantmaterial krävs dessutom på följande växter:


grönväxter



kruk- och utplanteringsväxter



blomlökar för drivning (bl.a. amaryllis, liljor, narcisser och tulpaner)

samt följande frön:


frön av ettåriga prydnadsväxter

I broschyrer, kataloger eller annonser för postorder- och internetförsäljning eller annan minutförsäljning av
dessa växter skall de plantmaterialmärkningar som krävs finnas angivna.

De här växterna behöver inte märkas med en särskild namnlapp beträffande annat än växtens namn! I
minutförsäljning kan grönväxter och kruk- och utplanteringsväxter märkas i stället för en namnlapp med en
gemensam namnskylt.

UPPGIFTER SOM SKALL ANGES I MÄRKNINGAR AV
PLANTMATERIAL


växtens vetenskapliga namn samt dess namn på finska eller svenska



sort eller växtgrupp eller benämning eller stam, också beträffande grundstammen



produktionsland/-länder



sorteringsmärkningar enligt försäljningsstorlek eller -ålder samt containerns storlek (se punkten
sortering)



säljarens eller odlarens namn

För elitmaterial eller certifierade bruksplantor dessutom:


kvalitetsklass


elitplanta, elitstickling, elitympmaterial, elitokuleringsmaterial, elitmikro-odling eller certifierad
bruksplanta



märkning om certifieringsbeslutets giltighetstid (= när giltigheten löper ut)








månad/år

förökningssätt, t.ex.


”fröförökad”



”sticklingförökad”



”mikroförökad”

certifierade bruksplantor skall märkas med


”Plantorna förökade från elitplantor”



”Plantorna förökade från stamplantor”

moderplantornas ursprungsland eller dess internationella landskod
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För testade bruksplantor dessutom:


kvalitetsklass


testad bruksplanta



moderväxtens registernummer



moderplantornas ursprungsland eller dess internationella landskod

Sortering:
1. Sorteringsmärkningarna (försäljningsstorlek eller -ålder) skall anges


då köparen inte kan se växterna, t.ex. i postorder- och internetförsäljning och i
tidningsannonser samt i prislistor för minutförsäljning

2. Kravet på sorteringsmärkning gäller inte frön
3. I sorteringsmärkningarna skall anges


växtens försäljningsstorlek eller försäljningsålder (förökningsår kan också anges)

4. För plantor och lökar av grönsaksväxter skall försäljningsstorlek anges
5. För containerplantor skall dessutom containerns storlek anges i liter eller centimeter

De växter som säljs måste motsvara de uppgifter som anges!

Växternas försäljningsålder räknas börja från sådden, delningen, stickningsskedet eller ympningen.
Containerplantor skall vid försäljningen vara rotade i krukjorden. I annat fall är växterna barrotsplantor, och i
minutförsäljningen måste dessa vara åtminstone förpackade.
I försäljningskataloger behöver säljarens eller odlarens namn inte separat nämnas i anslutning till den produkt
som är till salu, om namnet anges på annan plats i katalogen. På namnlapparna måste säljarens eller odlarens
namn vara synligt.

Obs!

Dessa krav på märkning av plantmaterial gäller inte för frön av grönsaksväxter.
Vid försäljning av frön av grönsaksväxter skall lagen om fröhandel följas.
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Exempel på namnlappar i minuthandeln

KEPALÖK
Allium cepa var. cepa ’Sturon’

VITLÖK Allium sativum
Vakkolas stam

Produktionsland: Holland
(Storleksklass: 17-21 mm)

Produktionsland: Finland

Lökgården Ab, Björneborg

Grönsaksgården Ab, S:t Michel
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MÄRKNING AV PLANTMATERIAL
Märkningar av plantmaterial i prislistor och kataloger för internet-, postorder- och minutförsäljning och i andra
offentliga försäljningsannonser samt på plantmaterial i minuthandeln
I prislistor och kataloger för internet-,
postorder- och minutförsäljning samt i
offentliga försäljningsannonser

Sort eller växtgrupp eller stam,
också för grundstammen

Produktionsland/-länder

Sorteringsmärkningar enligt försäljningsstorlek eller -ålder samt
för containerplantor containerns
storlek 2.)

Märkningar av certifierat
föröknings- och plantmaterial

Säljarens eller odlarens namn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Frukt- och bärväxter för
friland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Två- och mångåriga
prydnadsväxter för friland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mångåriga blomlökar, -knölar
och -rötter för friland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plantor av grönsaksväxter

Säljarens eller odlarens namn 1.)

X

Sorteringsmärkningar enligt
försäljningsstorlek eller -ålder
samt för containerplantor
containerns storlek
Märkningar av certifierat
föröknings- och plantmaterial

X

Produktionsland/-länder

X

Sort eller växtgrupp eller stam,
också för grundstammen

Växtens vetenskapliga och finska
eller svenska namn

Namnlappsmärkningar på växter eller
försäljningsförpackningar

Prydnadsväxter med
vedartad stam för friland

PLANTMATERIAL

Växtens vetenskapliga och finska
eller svenska namn

Produktgrupp

3.)
Söttlök / chalottenlök,
kepalök och vitlök

X

X

X

X
3.)

Grönväxter

X

X

X

X

4.)
Kruk- och
utplanteringsväxter

X

X

X

X

X

X
4.)

Blomlökar för drivning (bl.a.
amaryllis, liljor, narcisser och
tulpaner)

X

X

X

X

X

X

1) Säljarens eller odlarens namn behöver inte anges separat i anslutning till växtprodukten, om namnet nämns annanstans i
publikationen eller annonsen
2) Storlekssortering endast då kunden inte kan se växterna
3) Sorteringsmärkningen anges som försäljningsstorlek
4) I minutförsäljning behövs det inte märka plantor med en namnlapp utan en namnskylt kan användas.
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PLANTMATERIALMÄRKNINGAR FÖR FRÖN AVSEDDA ATT SÅS
Plantmaterialmärkningar för frön i prislistor och -kataloger för internet-, postorder- och minutförsäljning och i
andra offentliga försäljningsannonser samt på fröförpackningar i minuthandeln

Märkningar med namnlapp på
fröpåsar

X

X

X

X

X

X

X

Frön av två- och mångåriga
prydnadsväxter för friland

X

X

X

X

X

X

X

X

Frön av frukt- och bärväxter
för friland

X

X

X

X

X

X

X

X

Frön av ettåriga
prydnadsväxter

X

X

X

X

X

Frön av kruk- och
utplanteringsväxter

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Frön av grönväxter

Produktionsland/-länder

Sort eller växtgrupp

Sort eller växtgrupp

Säljarens eller odlarens namn

X

Produktionsland/-länder

Frön av prydnadsväxter med
vedartad stam för friland

FRÖN

Växtens vetenskapliga och finska
eller svenska namn

Växtens vetenskapliga och finska
eller svenska namn

I prislistor och -kataloger för
internet-, postorder- och
minutförsäljning samt i offentliga
försäljningsannonser

Säljarens eller odlarens namn
1)

Produktgrupp

1) Säljarens eller odlarens namn behöver inte anges separat i anslutning till växtprodukten, om namnet nämns annanstans
i publikationen eller annonsen
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Exempel på märkning av plantmaterial i kataloger för postorder-, internet- eller minutförsäljning samt i
tidningsannonser:

PLANTSKOLEVÄXTER
Cotoneaster lucidus, häckoxbär

Holland/Finland

förgrenad 30-50 cm, förpackad

Picea omorika, serbisk gran

Tyskland/Finland

höjd 100-125, rotklump Ø 30 cm

Bergenia cordifolia, hjärtbergenia

Finland

förökningsår 2003, container 0,5 l

Finland

150-180 cm, container 5 l

Tulipa 'Apeldoorn', tulpan

Holland

storlek 11-12

Narcissus 'Bella Vista', narciss

England

storlek 17+

Malus domestica, äppelträd,
sort Röd kanel, grundstam Antonovka

BLOMLÖKAR

PLANTOR AV GRÖNSAKSVÄXTER
Lycopersicon var. cerasiforme, körsbärstomat
'Gardeners Delight'

Finland

försäljn.storlek 10-15 cm, kruka 2 dl

Finland

försäljn.storlek ›10 cm, kruka 5 dl

Capsicum annuum, paprika
'Golden Bell' F1

FRÖN AV PRYDNADSVÄXTER
Calendula, ringblomma, blandning

Spanien

Petunia grandiflora 'Flash' F1, petunia

Holland
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Namnlapp på certifierat brukplantor i minuthandeln

Fragaria x ananassa Sort: ’POLKA’

JORDGUBBSPLANTA
Kvalitetsklass:
Certifiering i kraft:
Förökningssätt:

Certifierad bruksplanta
5/2006
sticklingförökad
”Plantorna förökade från elitmaterial”
Finland
Finland

Moderplantornas ursprungsland:
Plantans produktionsland:

Bärgården Ab, Suonenjoki

Namnlapp på testade bruksplantor i minuthandeln

SNÖBOLLSBUSKE

Viburnum opulus Sort: ’Pohjan Neito’

Kvalitetsklass:
Testad bruksplanta
Moderväxterns registernummer: K - 0465
Moderplantornas ursprungsland: Finland
Plantans produktionsland:
Finland
Björkebys Plantskola Ab, Vasa
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Gällande lagstiftning för plantmaterial
* Lagen om plantmaterial 1205/94 och ändring 727/00
* Jord- och skogsbruksministeriets förordning 96/00, plantmaterial av prydnadsväxter
* Jord- och skogsbruksministeriets beslut 42/96 och förordning 97/00, plantmaterial av frukt- och bärväxter
* Jord- och skogsbruksministeriets beslut 41/96 och förordning 98/00, plantmaterial av grönsaksväxter
* Jord- och skogsbruksministeriets förordning 9/06, certifierat föröknings- och plantmaterial

Vid oklarheter i tolkningen och motsvarande fall skall korrektheten kontrolleras i den aktuella lagstiftningen.

Uppgjord av: KTTK/OE

