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Inköp
av frö av grönsaksväxter
Små portionspåsar med grönsaksfrö säljs i trädgårdsbutiker, varuhus och matvaruaffärer. Största
delen av fröet importeras till Finland från andra
EU-länder, antingen färdigt förpackat i portionspåsar eller i större partier avsedda för packerierna. På
fröpåsarna som importeras från EU-länder behöver
grobarhetsuppgifterna inte anges, men partiet bör
ändå uppfylla grobarhetskraven för arten.
Om en köpare beställer frö per post eller via nätbutik från länder utanför EU, måste köparen före
beställningen görs kontrollera att sorten ingår i EU:s
sortlista över grönsaksväxter. Endast sorter som är
godkända för EU:s sortlista får marknadsföras på
EU:s område.
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Märkning av fröförpackningarna

Märkningarna på grönsaksväxternas fröförpackningar bestäms i lagen om handel med utsäde.
Obligatoriska uppgifter på förpackningen är art
och sort, förpackarens uppgifter eller identifikationsnummer, månad och år för förseglingen av
förpackningen samt utsädesklass. Dessutom bör
förpackningen förses med texten ”Utsäde certifierat
i enlighet med EG:s regler” på finska eller engelska.
Om fröet har behandlats med växtskyddsmedel
måste detta anges på förpackningen.

Förpackarens och importörens ansvar

Fröförpackningar av sommarblommor

För blomfrö ställs inga kvalitetskrav i lagstiftningen
på samma sätt som för grönsaksväxter. Förpackningarna bör ändå märkas med art och sort, samt
gärna också med uppgifter om förpackaren.
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Förpackaren eller importören av fröet ansvarar
för att det sålda fröet motsvarar förpackningsmärkningarna. Om problem uppstår kan köparen
kontakta försäljningsstället eller Eviras utsädeskontrollenhet. Det lönar sig att spara fröförpackningen
med garantibeviset under hela odlingstiden, för att
partiet vid behov ska kunna spåras.

Försäljning
av frö av grönsaksväxter
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Marknadsföring av frö av grönsaksväxter

Endast officiellt godkänt frö av grönsaksväxter får
marknadsföras i Finland. Sorterna som säljs bör ingå
i EU:s allmänna förteckning över grönsaksväxter. Bestämmelserna i lagen om handel med utsäde gäller
såväl konventionell som ekologisk produktion.
Försäljare av frö av grönsaksväxter bör anmäla sig
till Livsmedelssäkerhetsverket Eviras register gällande marknadsföring, import och export av utsäde.
Anmälningsblanketten finns på Eviras webbplats.
Gällande småförpackningar med grönsaksfrö behöver försäljaren inte föra något register över sålda
partier, men uppgifter om totalförsäljningen bör
finnas tillgängliga på försäljningsstället.
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Förpackande av frön av grönsaksväxter är en verksamhet som kräver tillstånd. Förpackaren måste
ansöka om tillstånd för verksamheten hos Evira.

Marknadstillsyn gällande frö av
grönsaksväxter

Marknadsföringen övervakas av Eviras och närings-,
trafik- och miljöcentralernas (NTM) inspektörer samt
av tullen. Inspektörerna har rätt att få behövliga
uppgifter av fröförsäljaren och fröförpackaren samt
att granska bokföring och register. De kan också
kontrollera odlingar, produktions- och förpackningsutrymmen, transportmedel samt försäljnings- och
lagringsutrymmen.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Utsädeskontrollenheten
Tampereentie 51, 32200 Loimaa
Växel 029 530 0400
www.evira.fi
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Inspektörerna har dessutom rätt att kostnadsfritt ta
nödvändiga prover av grönsaksfröet. Provtagningen
och analyseringen är kostnadsfri för fröförsäljaren,
som också får Eviras analysresultat för kännedom.

