Försäljning av utsäde
Marknadsföring av utsädesvara
Endast certifierat utsäde får marknadsföras som utsäde
i Finland. Som marknadsföring räknas också utsädehandel gårdar emellan samt s.k. produktionsringar. Bestämmelserna i lagen om handel med utsäde gäller såväl konventionell som ekologisk produktion.
Den som säljer utsäde måste anmäla sig till ett register
som upprätthålls av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.
Blanketten finns på Eviras webbsidor. Försäljaren måste
föra ett försäljningsregister över de marknadsförda
utsädespartierna.
Förpackande av utsäde är en verksamhet som kräver tillstånd. Förpackaren ska ansöka om tillstånd för sin verksamhet av Evira.
Tillsyn över försäljningen av utsäde
Marknadsföringen övervakas av Eviras egna inspektörer
samt av ELY-centralernas inspektörer och kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter.
Inspektörerna har rätt att få behövliga uppgifter av
utsädesförsäljare och –förpackare samt övervaka bokföring
och register. De har också rätt att kontrollera odlingar,
produktions- och packeriutrymmen, försäljningsställen och
transportmedel.
Inspektörerna har dessutom rätt att avgiftsfritt ta behövliga prover av utsädet. Provtagningen och analyseringen
som inom marknadstillsynen är avgiftsfri för försäljaren av
utsädet. Evira skickar analysresultaten för kännedom till
försäljaren.
Tillsyn över försäljningen av foder
Marknadsföringen av foder övervakas av Eviras foderoch gödselmedelstillsynsenhet i samarbete med ELYcentralerna.
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Köp av utsäde
Fördelarna med certifierat utsäde
Genom att använda certifierat utsäde, d.v.s. officiellt granskat och godkänt utsäde, säkerställer odlaren kvaliteten
på skörden.
Certifierad utsädesvara är av god kvalitet och uppfyller
kvalitetskraven enligt lagstiftningen. Certifierat utsäde är
alltid av den sort som uppges på förpackningen, och inga
sammanblandningar av sorter förekommer. Det har dessutom en tillräcklig grobarhet och innehåller inte flyghavre
eller skadliga växtsjukdomar.
Vid handel med utsäde gäller den s.k. principen om strängt
ansvar: odlaren har rätt till ersättning om utsädet inte
motsvarar de uppgifter som getts om det eller på något
annat sätt är felaktigt.
Certifierat
utsäde
känns
igen på det officiella garantibevis som fästs på varje
förpackning. Av garantibeviset framgår bl.a. sorten,
utsädesklassen, handelspartibeteckningen, grobarheten,
renheten, 1000-kornsvikten
och förpackaren.
Det lönar sig att utnyttja
uppgifterna på garantibeviset, och spara åtminstone ett
garantibevis för eventuella
senare behov.
Riskerna med ogranskat utsäde
Att pruta på utsädets kvalitet kan medföra högre kostnader
för bekämpning av ogräs och eventuellt också flyghavre,
öka skördekostnaderna samt orsaka extra förluster genom
en lägre skördemängd och –kvalitet.
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Den som köper ogranskat eller grått utsäde saknar det
konsumentskydd som man får vid köp av certifierat
utsäde. Om t.ex. flyghavre sprids på gården via ett grått
utsädesparti, ansvarar köparen själv för den uppkomna
skadan.

