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Siemenperuna-alan toimijat
Siemenperunatarkastajat

Siemenperunaviljelijän muistilista 2015
Uusi siemenperunalainsäädäntö tulee voimaan 1.9.2015. Kesän 2015 tuotanto ja tarkastukset tapahtuvat vielä vanhojen sääntöjen mukaan. Syksyllä Evira muuttaa vanhat siemenluokat vastaaviin
uusiin siemenluokkiin ja merkitsee niihin myös peltosukupolven.
Evira julkaisee viimeistään syyskuussa 2015 uuden siemenperunalainsäädännön mukaiset ohjeet.
Syksyllä käynnistyvät näytteenotot, tarkastukset ja laboratoriotestit tehdään uusien säädösten mukaan.
Peltosukupolvea ei tulla selvittämään yksilöllisesti vaan siirto tehdään massana liitteessä 1 kuvatulla tavalla. Esimerkiksi, jos viljelys keväällä 2015 perustetaan E1-luokan siemenellä, tarkastaja hyväksyy viljelyksen kesällä siemenluokkaan E2. Syyskuussa Evira muuttaa tuon siemenluokan E2
uudeksi siemenluokaksi unionin SE ja peltosukupolvi 5. Tieto tästä muutoksesta tulee viljelystarkastuspäätöksessä. Tarkastukset ja laboratoriotestit tehdään uusilla unionin SE-luokan vaatimuksilla ja siemenperuna myös markkinoidaan keväällä 2016 unionin SE-luokassa.
Kesän 2015 viljelystarkastuksiin valmistautuminen
Viljelystarkastuksen huolellinen suunnittelu auttaa välttämään turhia hylkäyksiä ja taloudellisia vahinkoja.
-

-

-

Peruna-ankeroisen tutkimustuloksen tulee olla valmis ja kunnossa ennen kuin perunan voi
istuttaa
Tee viljelystarkastuspyyntö 22.5. mennessä Evirasta lähetetylle esitäytetylle taulukkopohjalle. Pyynnön viivästymisestä seuraa maksuasetuksessa määritelty lisämaksu. Muista varmistaa, että tilatunnus on oikein. Viljelystarkastuspyyntö palautetaan sähköpostiin viljelystarkastus@evira.fi. Siemenliikkeen edustaja tekee yleensä tarkastuspyynnön.
Ota huomioon muun perunan viljely tilalla. Esiperus- ja perussiementä tuottavalla tilalla saa
tuottaa vain siemenperunaa. Sertifioitua siemenperunaa (siemenluokat A ja B), tuottavalla
tilalla saa tuottaa muuta perunaa, jos muu peruna on istutettu vähintään sertifioidulla siemenluokalla ja muu peruna viljelystarkastetaan. Huomaa, että Evira on tulkinnut, että myös
esittelyruudut ja kotitarveviljely otetaan huomioon muun perunan tuotannossa, jos tämä tapahtuu tukikelpoisella pellolla.
Muista esikasvirajoitus. Esiperus- ja perussiemenelle esikasvirajoitus on vähintään kolme
välivuotta ja sertifioidulle siemenelle vähintään 2 vuotta. Esiperussiementä ja perussieme-
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nen ensimmäistä sukupolvea (E1) saa tuottaa vain yhden kasvukauden peräkkäin. Muita
siemenluokkia voi tuottaa kahtena peräkkäisenä kasvukautena edellyttäen, että lajike on
molempina vuosina sama. Myös edellisen vuoden sieni- ja bakteeritautien määrä vaikuttaa
siihen, mihin siemenluokkaan voi siemenperunaa tuottaa kyseisellä lohkolla.
Merkitse viljelylohkolle eri lajikkeet selvästi.
Merkitse viljelylohkolle eri siemenluokat selvästi.
Merkitse eri kantasiemenet selvästi, jos viljelys on perustettu useilla eri kauppaerillä.
Kun viljelystarkastaja tulee tilalle, ota esille valmiiksi:
o ankeroistutkimustodistukset ja kartat
o kantasiemenen vakuustodistukset
o kantasiemenen rahtikirjat/kauppalaskut
o viljelysten tarkennetut pinta-alat lohkokohtaisesti
o selvitys viljelyksiltä peratuista yksilöistä ja perkausten syyt
o mikäli perunaa lohkolla peräkkäisenä vuonna, kopio edellisen vuoden viljelystarkastuspöytäkirjasta
Ilmoita viljelystarkastajalle hyvissä ajoin varrenhävitysajankohta, jotta viljelystarkastukset
ehditään tehdä ennen varrenhävitystä.
Merkitse noston yhteydessä laatikoihin viljelystarkastusnumero jäljitettävyyden varmistamiseksi.

Siemenperunatuotannossa ja -tarkastuksissa noudatetaan voimassa olevaa maa- ja metsätalousministeriön asetusta siemenperunan kaupasta (15/12)
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/maataloustuotanto/siemenettaimiaineistotlannoit
evalmisteetjakasvinsuojelu/siementuotantokasvinjalostusjahukkakaura.html
sekä Eviran ohjetta Sertifioidun siemenperunan tuottaminen (13003/2)
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/julkaisut/?a=view&productId=261
Lisätietoja antavat
Tarkastukset ja näytteenotto:
tarkastaja Matti Jokela, puh. 040 587 6635 (Oulu)
ylitarkastaja Ismo Koskinen, puh. 040 580 6634 (Oulu)
jaostopäällikkö Leena Pietilä, puh. 040 833 2481 (Loimaa)
toimistosihteeri Tuula Niemi, puh. 040 489 3305 (Loimaa)
yksikönjohtaja Hanna Kortemaa, puh. 040 833 2486 (Loimaa)
Laboratorio:
tutkija Hanna Ranta, puh. 0400 272 041 (Loimaa)
laboratoriomestari Anne Prusila, puh. 040 524 0710 (Loimaa)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evira.fi
Nettisivut: www.evira.fi
Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa
lakia. Viranomais-ohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä
lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin. Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia
lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.
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Liite 1.

Siemenluokkien ja sukupolvien vastaavuudet siirryttäessä
1.9.2015 uuteen järjestelmään
Nykyinen siemenluokka
SS
S
SEE
SE
E1
E2
E3
A
B

Uusi siemenluokka
unionin PBTC
unionin PB
unionin PB
unionin PB
unionin S
unionin SE
unionin E
unionin A
unionin B

Peltosukupolvi
0
1
2
3
4
5
6
8
9

Listassa ei ole virhettä, vaikka peltosukupolvi 7 puuttuu. Yhden peltosukupolven yli hyppääminen
johtuu siitä, että uudessa järjestelmässä on sukupolvia enemmän kuin nykyisessä järjestelmässä.
Siemenluokat ja peltosukupolvien enimmäismäärät tullaan kuvaamaan tarkemmin syyskuussa ilmestyvässä Eviran ohjeessa.

