Bäst resultat med certifierat
utsäde

Genom kontroller av certifikatutsädet har man
säkerställt faktorer som är viktiga för användaren av utsädet: utsädet är av den sort som uppges, det innehåller inte flyghavre eller skadliga
växtsjukdomar och grobarheten är tillräcklig.
Granskat utsäde känns igen på garantibeviset.

Granskningarna av certifierat
utsäde
Genom odlingsgranskningar säkerställer man
att utsädesodlingen allmänt sett är i gott skick
samt är sortäkta och fri från flyghavre. Odlingsgranskningen görs på utsädesodlarens åker av
en inspektör som utbildats och auktoriserats av
Evira.
Genom fältförsöksverksamheten på Eviras
åkrar i Loimaa säkerställer man utsädesvarans
sortäkthet.
En auktoriserad provtagare tar ett prov av det
iordningställda utsädespartiet för laboratorieundersökningar. En tillförlitlig testning baserar
sig på ett representativt prov.
I utsädeslaboratoriet bestäms utsädets grobarhet, renhet, fukthalt, tusenkornsvikt och växtsjukdomar. Utsädeslaboratoriet har en internationell ISTA-ackreditering. Genom bestämningarna säkerställer man att de lagstadgade kvalitetsfordringarna för certifikatutsäde uppfylls.
Ett utsädespackeri som hanterar utsäde måste
ha beviljats förpackningstillstånd av Evira.

Granskningskedjan avslutas med ett certifieringsbeslut för utsädet. Ett godkänt utsädesparti känns igen på de officiella garantibevisen.
Till granskningarna av certifierad utsädespotatis
hör odlingsgranskning, laboratorietester av officiellt tagna prover (potatiscystnematod, ringröta
och virus) samt en okulär lagergranskning av
knölarna.

Övriga uppgifter för Eviras
utsädeskontroll
Den huvudsakliga målsättningen med marknadstillsynen av utsädeshandeln är att minska
handeln med ogranskat utsäde.
Flyghavretillsynens uppgifter är bl.a. att genom
utbildning och information förhindra spridningen av flyghavre samt att göra upp bekämpningsplaner för flyghavre.
Evira gör upp sortbeskrivningar för nya sorter
och testar deras åtskiljbarhet, enhetlighet och
beständighet (DUS-test). Evira har ingått avtal
med Europeiska gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO) om testning av sorter.
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Officiellt granskat och godkänt utsäde, d.v.s.
certifikatutsäde, går igenom en kontroll i många
skeden. Till granskningsprocessen hör odlingsgranskning, fältförsöksgranskningar, laboratorieundersökningar och certifieringsbeslut.
Livsmedelssäkerhetsverket Evira ansvarar för
utsädeskontrollen.

Vägen till ett certifierat
utsädesparti
Sommar

Vår
Utsädesaffären

Evira

Ingår avtal med
utsädesodlaren

Utsädesaffären

Evira

Utsädesodlaren pro- Gör odlingsgranskducerar utsäde för
ning på utsädesutsädesaffärens
producentens åker
räkning

Levererar godkänt
grundutsäde till
utsädesodlaren

Begär odlingsgranskning av Evira

Gör fältförsök för att
bestämma sortäktheten i grundutsädesklasserna
Förbereder odlingsgranskningen

Fattar beslut om
godkännande av
utsädesodlingen

Höst – vinter – följande vår
Utsädesaffären
Iordningställer skörden och bildar ett
handelsparti

Evira
Tar prover vid utsädespackeriet

Gör laboratorieundersökningar av proverna (grobarhet, fukthalt, 1000-kornsvikt,
sundhet)

Trycker garantibevisen

Trycker garantibevisen

Marknadsför det certifierade utsädet

Utför marknadstillsyn
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Fattar beslut om godkännande och ger
marknadsföringstillstånd för utsädespartiet

