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TAIMITARHAKASVIEN LAATUVAATIMUKSET
Taimitarhakaupassa ja maahantuonnissa taimien on täytettävä taimiaineistoasetuksien mukaiset laatuvaatimukset. Tärkeimmät ovat laji- ja lajikeaitous, kasvien terveys ja tasalaatuisuus sekä kehitysvaihe. Kasvien on myös oltava merkitty taimiaineistoasetuksien mukaisesti taimitodistuksella tukkumyynnissä ja nimilapulla vähittäismyynnissä.
Laji- ja lajikeaitous
Markkinointia ja maahantuontia varten taimiaineiston on oltava nimetty oikein laji- ja lajikenimeltään. Sen on oltava perinnöllisesti riittävän yhtenäistä. Lajikkeen on oltava yleisesti tunnettu. Silloin,
kun käytetään omaa lajikenimeä, on asianomaisen pidettävä lajikeluetteloa, jossa ilmenee seuraavat asiat: lajikenimi, lajikkeen jalostus ja lisäysmenetelmä, kuvaus lajikkeesta ja erot muihin vastaaviin lajikkeisiin.
Kasvien terveys
Taimiaineistossa ei saa esiintyä kasvinterveyslaissa tarkoitettuja vaarallisia kasvintuhoojia, ja sen
on oltava käytännöllisesti puhdasta muista kasvintuhoojista, kuten ankeroisista, kirvoista ja punkeista sekä bakteeri-, sieni- ja virustaudeista, jotka heikentävät taimien käyttökelpoisuutta. Taimien
on oltava silmämääräisesti puhtaita monivuotisista rikkakasveista, kuten rikkanenätistä.
Taimien tasalaatuisuus ja kehitysvaihe
Taimien on oltava kooltaan ja muodoltaan kullekin lajille ja lajikkeelle tyypillisiä ja tasalaatuisia. Kehitysvaiheeseen nähden taimien on oltava normaalisti kehittyneitä ja vailla lämpötilan ja tuulen aiheuttamia vaurioita. Juuristossa ei saa olla pakkas- tai kuivumisvaurioita eikä mekaanisia vioituksia.
Nestejännityksen täytyy olla normaali. Voimakkaassa kasvussa olevien astiataimien on oltava juurtuneita siten, että juuripaakku pysyy koossa. Paljasjuuristen ja esipakattujen taimien on oltava käytännöllisesti katsoen lepotilassa. Taimien elinvoimaisuuden on oltava sellainen, että asianmukaisesti istutettuina taimet juurtuvat ja alkavat kasvamaan. Siementen osalta itämiskyvyn on oltava
tyydyttävä.
Kasvien merkinnät
Myytäessä taimitarhakasveja toiselle toimijalle edelleen markkinoitavaksi taimiaineistoerät on merkittävä taimitodistuksella. Taimitodistuksessa on oltava taimitodistusmerkintä "EY-laatu", toimittajan
rekisterinumero ja nimi, maatunnus "FI" ja kasvintarkastusviranomaisen "Evira". Lisäksi on ilmoitettava eränumero, päivämäärä, kasvien tieteellinen nimi ja lajike, myös perusrungon osalta sekä
määrä kappaleina. Tuotaessa taimia EU:n ulkopuolelta on myös ilmoitettava tuotantomaa.
Vähittäismyynnissä taimet on varustettava nimilapulla. Nimilapusta on ilmettävä taimien suomentai ruotsinkielinen nimi sekä kasvitieteellinen lajinimi, lajike (myös perusrungon osalta) ja tuotantomaa(t). Lajittelumerkinnät on merkittävä silloin, kun taimet eivät ole ostajan nähtävillä, kuten postimyynnissä tai myyntiluettelossa tai -ilmoituksessa. Tällöin on ilmoitettava lajittelumerkinnät koon tai
iän mukaan, astiataimilla lisäksi astian koko litroina tai senttimetreinä.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI
Puh. 029 530 0400 • Faksi 029 530 5034
etunimi.sukunimi@evira.fi • www.evira.fi

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS
Tel. 029 530 0400 • Fax 029 530 5034
förnamn.efternamn@evira.fi • www.evira.fi

Finnish Food Safety Authority Evira
Mustialankatu 3, FI-00790 HELSINKI, Finland
Tel. +358 29530 0400 • Fax +358 29530 5034
firstname.lastname@evira.fi • www.evira.fi

