Referenslaboratorieverksamhet för utsädesanalytik i Evira
Forskningsobjekt

Förordnade uppgifter

Uppgifterna i praktiken

Kunder

Internationella kontakter

Lag, förordning, avtal

Utsäde för jordbruks- och
trädgårdsväxter, analyser
för ISTA
ackrediteringsområde

EU:s utsädesdirektiv
förutsätter användning av
internationella metoder,
ISTA:s standardmetoder för
utsädeskontroll, Evira har
som enda laboratorium
ISTA ackreditering

Utför själv diagnostik,
övervakar och verkar som
referenslaboratorium för
nationellt godkända
laboratorier, deltar i
internationella
referensprovtester, odnar
tester, verkar som
internationellt
referenslaboratorium för
ISTA-laboratorier som söker
ackreditering.

Eviras direkta kunder
utsädesförpackningsavdelni
gnar och privata
utsädeslaboratorier.
Anordnande av utbildningar
och rådgivning.

ISTA expert- och
laboratoriesamarbete,
etablerat nordiskt-baltiskt
samarbete, annat
internationellt samarbete
med utsädeslaboratorier
och forskningsinstitut.

EU lagstiftning gällande
marknadsföring av utsäde,
lagen om handel med
utsäde, MMM:s förordningar

Utsäde för jordbruks- och
trädgårdsväxter och
sätpotatis: analyser som
inte är ackrediterade

EU:s utsädesdirektiv
förutsätter användningen av
internationella metoder.
Enligt MMM:s förordning ska
marknadsförings- och
marknadsövervakningsprov
er av sättpotatis analyseras
av Evira (egenövervakning
ej möjlig enligt
förordningarna)

Utför själv diagnostik, deltar
i utvecklingen och
standardiseringen av
metoder nationellt och
internationellt, deltar i
internationella
referensprovtester,
anordnar tester.

Eviras direkta kunder
utsädesförpackningsavdelni
ngar, ordnande av
utbildningar och rådgivning,
forskningssamarbete MTT
och HU

Etablerat nordiskt-baltiskt
samarbete, övrigt nordiskt
samarbete med
utsädeslaboratorier och
forskningsinstitut.

EU lagstiftning, lagen om
handel med utsäde, MMM:s
förordningar och för
sättpotatis utöver tidigare
nämnda även standarden
UN-ECE (=United Nations
Economic Comission for
Europe).

Skogsträdsfrön

Anordnar referenstester för
privata aktörer i Finland
enligt avtal. (MMM
förordning om handel med
skogsodlingsmaterial
1055/2002 förutsätter att
man efterföljer
internationellt godkända
metoder så noggrant som
möjligt)

Utför själv diagnostik, verkar
som nationellt
referenslaboratorium, deltar
i internationella
referensprovtester.

Kunder utgörs av aktörer
inom skogsfröhandel, Evira
anordnar
referensundersökningar,
utbildar och rådger, METLA
samarbete

ISTA expert- och
laboratoriesamarbete,
ISTAs tekniska kommitté
(ISTA Forest Tree and
Shrub Seed Committee)

Som grund EU:s lagstiftning
om handel med
skogsodlingsmaterial,
nationell lagstiftning. Eviras
enhet för växtanalytik, avtal
som ingåtts mellan
ekonomiska aktörer och
METLA (Styrgrupp för
projektet Metsäpuiden
siemenhuollon laatuketju,
Kvalitetskedja för
skogsträdsfrön 26.3.2009)

