Försäljning av utsädespotatis
Marknadsföring av utsädespotatis
Endast officiellt granskad och godkänd, d.v.s. certifierad,
utsädespotatis får marknadsföras som utsädespotatis
enligt lagen om handel med utsäde. Matpotatis får inte
marknadsföras som utsädespotatis.
Försäljare av utsädespotatis måste anmäla sig till ett
register som upprätthålls av Livsmedelssäkerhetsverket
Evira. Blanketten finns på Eviras webbsidor (Anmälan om
verksamhet i samband med marknadsföring, import och export
av utsäde). Försäljaren ska föra ett register över sålda ut-

sädespotatispartier.
Även förpackande av utsädespotatis är en verksamhet
som kräver tillstånd. Förpackaren ska ansöka om tillstånd
för sin verksamhet av Evira.
Övervakning av försäljningen av utsädespotatis
Marknadsföringen övervakas av Eviras egna inspektörer
samt av ELY-centralernas inspektörer och kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter.
Inspektörerna har rätt att få behövliga uppgifter av dem
som saluför och förpackar utsädespotatis samt övervaka
bokföring och register. De har dessutom rätt att granska odlingar, produktions- och förpackningsutrymmen,
försäljningsställen och transportmedel.
Inspektörerna får dessutom kostnadsfritt ta nödvändiga
prover av utsädespotatis. Provtagningen och analyserna i
samband med marknadstillsynen är kostnadsfria för försäljarna av utsädespotatis. Evira skickar analysresultaten till
försäljaren för kännedom.
Övervakning av försäljningen av matpotatis
Försäljningen av matpotatis övervakas lokalt av kommunernas hälsoinspektörer.
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Köp av utsädespotatis
Fördelar med certifierad utsädespotatis
Genom att köpa certifierad, d.v.s. officiellt granskad och
godkänd, utsädespotatis kan odlaren på förhand förhindra
spridningen av många farliga växtskadegörare till sin egen
potatisodling.
Certifierad utsädespotatis är av god kvalitet och uppfyller
de kvalitetskrav som ställs i lagstiftningen.
Certifierat utsäde känns igen
på det officiella garantibeviset på förpackningen, där
man förutom sorten också ser
förpackaren av utsädespotatisen.
Certifierat utsäde är alltid
av den sort som angivits på
förpackningen och inga sammanblandningar av sorter
förekommer. Av de otaliga
potatissorterna lönar det sig
att välja den sort som passar bäst för användningsändamålet.
Risker med ogranskad utsädespotatis
Potatisen hotas av många sjukdomar och skadegörare.
Skadligast är de farliga växtskadegörarna, t.ex. ringröta
hos potatis och potatiscystnematod, som är synnerligen
svåra att bli av med.
Om potatis som är avsedd till matpotatis används som utsäde, kan växtskadegörare som följer med potatisen sänka
skörden avsevärt. Skördenivån blir lägre ju längre samma
potatisstam används som utsäde.
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