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Ohje vakuustodistuksien painamiseen pakkaamossa
Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee
tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia
tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee
tuomioistuin.
Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön
soveltamisesta. Nämä on erotettu mainitsemalla siitä selkeästi tekstissä. Pääosa tekstistä on
sitovaa lakisääteistä osuutta. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten
lainsäädäntöä tulisi soveltaa.
1. Vakuustodistus
Vakuustodistus siemenpakkauksen tai säkin päällä takaa sen, että siemenerä on sertifioitu ja
hyväksytty markkinoitavaksi. Vakuustodistuksen voi painaa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran
siementarkastusyksikkö tai pakkaamo, jolle on myönnetty oikeudet painaa vakuustodistuksia.

1. Edellytykset painaa vakuustodistukset pakkaamossa
Pakkaamolla on oltava Eviran siementarkastusyksikön myöntämä lupa painaa vakuustodistuksia.
Lupa haetaan kirjallisesti joko pakkaamolupahakemuksen yhteydessä tai erikseen pakkaamoluvan
laajennuksena. Lupahakemuslomake löytyy Eviran kotisivuilta. Lomake tulee täyttää ja palauttaa
siementarkastusyksikköön.
Pakkaamo saa painaa toimittajan vakuustodistuksia seuraavissa tapauksissa
a) pakkaamolla on painamiseen soveltuva painokone tai –tulostin
b) jokaiseen vakuustodistukseen pystytään painamaan juokseva sarjanumero tai jokaiseen
pakkaukseen pystytään painamaan juokseva sarjanumero
c) vakuuskirjanpito on ajan tasalla ja siinä on tarvittavat tiedot
d) lipukemateriaalin tulee olla sellaista, ettei se repeydy/rikkoudu vakuustodistuksen
hankautuessa
e) painettavan/tulostettavan tekstin tulee olla pysyvää olosuhteista riippumatta
Ennen luvan myöntämistä siementarkastusyksikön henkilö tekee katselmuksen pakkaamon
toimitiloihin ja tarkastaa vakuuspainoon käytettävät koneet ja laitteet, kirjanpidon,
vakuustodistusten mallipohjat sekä henkilökunnan ammattitaidon.
Katselmuksen jälkeen Eviran siementarkastusyksikkö tekee päätöksen luvan myöntämisestä.
Pakkaamo saa painaa vakuustodistukset vain oman pakkaamonsa pakkaamiin kauppaeriin. Ainoa
poikkeus on ulkomaiset erät, joissa on lähtömaan vakuustodistus ja niiden rinnalle pakkaamo
haluaa painaa suomenkielisen vakuustodistuksen. Näihin eriin pakkaamot saavat itse painaa
suomenkielisen vakuustodistuksen. .
Jos luvan edellytykset eivät täyty, pakkaamolta voidaan evätä lupa painaa toimittajan
vakuustodistuksia. Tällöin vakuustodistukset tulee tilata Evirasta.
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2. Painokoneet ja vakuusmateriaali
Painokoneiden tulee
vakuustodistukset.

olla

sellaiset,

että

niillä

pystytään

painamaan

asianmukaiset

Vakuusmateriaalin tulee olla kestävää ja repeytymätöntä. Tulostettavan tiedon/kirjoitusjäljen on
pysyttävä
materiaalissa.
Koska
siemensäkkejä
varastoidaan
kylmissä
varastoissa,
vakuustodistuksen tekstin on pysyttävä muuttumattomana olosuhteista riippumatta.

3.

Vakuustodistuksen väri ja koko

Vakuustodistuksen väri osoittaa siemenluokkaa, siksi värin on oltava aina siemenluokan mukainen.








Esiperussiemenen vakuustodistus on valkoinen ja siinä on violetti poikkiviiva.
Perussiemenen kaikilla sukupolvilla väri on valkoinen.
Sertifioidun siemenen ensimmäisellä sukupolvella tai jos sukupolvia ei ole enempää kuin
yksi, väri on sininen.
Sertifioidun siemenen toisella ja kolmannella sukupolvella väri on punainen.
Siemenseoksen vakuustodistuksen väri on vihreä.
Lajikkeettomalla kaupallisella siemenellä väri on beige.
Vihanneskasvien standardisiemenellä väri on keltainen.

Vakuustodistuksen minimikoko on 110 x 67 mm, vakuustodistuksen koko saa olla suurempi kuin
minimikoko.

4. Ennakkovakuustodistusten painaminen pakkaamossa
Pakkaamo saa painaa itse ennakkovakuustodistukset, jos sillä on käytössään Eviran hyväksymä
lähtemättömästi siemensäkkiin painettava vakuustodistusjärjestelmä tai pakkaamolla on käytössä
juokseva
sarjanumerointi
vakuustodistuksissa.
Pakkaamo
saa
painaa
itse
ennakkovakuustodistukset
kaikille
siemenluokille.
Pakkaamo
saa
painaa
ennakkovakuustodistukset sen jälkeen, kun Evira on toimittanut ehdollisen sertifiointipäätöksen ja
tutkimustodistuksen pakkaamoon. Pakkaamo saa painaa ainoastaan itse pakkaamiensa erien
ennakkovakuustodistukset.
5. Luonnonmukaisesti tuotettu kylvösiemen
Jos siemenerä on luonnonmukaisesti tuotettua, vakuustodistukseen on merkittävä teksti
’luonnonmukaisesti tuotettu kylvösiemen’. Lisäksi vakuustodistukseen on merkittävä
valvontaviranomaisen tunnus ’FI-EKO-201’.
6. Kemiallinen käsittely tai käsittelysuositus
Jos erä on kemiallisesti käsitelty, on vakuustodistukseen tai ennakkovakuustodistukseen
merkittävä kemiallinen käsittely tai käsittelysuositus. Käytännössä tämä tarkoittaa peittausainetta.
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7. Vakuuskirjanpito
Pakkaamossa on pidettävä kirjaa painetuista vakuustodistuksista. Kirjanpito voi olla vihossa,
kansiossa tai tietokoneella. Kirjanpitoon on merkittävä seuraavat tiedot:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kauppaerä, jolle vakuudet on painettu
Painettujen vakuuksien määrä
Pakkauskoot, joille vakuudet on painettu
Painopäivämäärä
Juoksevan numeron alku- ja loppunumero
Kuka on painanut vakuudet
Mahdolliset huomautukset
Vakuusmalli jokaisesta kauppaerästä. Jos kauppaerälle painetaan erilaisia
vakuustodistuksia pakkauskoon, peittausaineen ym. vuoksi, on jokaisesta
vakuustodistuksesta lähetettävä yksi malli Eviran siementarkastusyksikköön.

8. Lähtemättömästi siemensäkkiin painettava vakuustodistus
Lähtemättömästi siemensäkkiin painettava vakuustodistus tarkoittaa sitä, että vakuustodistuksen
tiedot painetaan pysyvästi ja lähtemättömästi suoraan pakkaukseen. Pakkaamolla on tällöin oltava
käytössä tähän tarkoitukseen soveltuvat koneet ja laitteet. Tiedot voidaan painaa pysyvästi
seuraavin edellytyksin:
Ilmoitettavat tiedot painetaan tai leimataan pysyvästi pakkaukseen, painojäljen tai leiman ulkoasun
ja värin on oltava virallisen vakuustodistuksen mallin mukainen, näytettä otettaessa on
ilmoitettavista tiedoista painettava tai leimattava pakkauksiin ainakin eränumero ja
sulkemiskuukausi ja –vuosi (kk/v) tai viimeisen sertifiointia varten tehdyn näytteenoton ajankohta
muodossa: ’näyte otettu (kk/v)’, ilmoitettavien tietojen lisäksi on pakkauksessa oltava merkinnän
tekevän yrityksen pysyvästi painama tai leimaama virallinen sarjanumero.
9. Säkitysilmoitukset
Pakkaamon tulee pitää säkittämistään eristä säkityskirjanpitoa. Kirjanpitoon tulee merkitä
kauppaerän merkki, säkityksen alkunumero ja loppunumero, säkitetyt kilot, peittausaine, säkittäjän
nimi tai puumerkki, säkityspäivä, pakkauskoot.
Eviran siementarkastusyksikköön tulee toimittaa säkityskirjanpito joko sähköpostitse tai kopiot
säkitysilmoituksista säkitystä seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Lisäksi tulee toimittaa yksi
toimittajan vakuustodistus jokaisesta kauppaerästä.
10. Lähtemättömästi siemensäkkiin painettujen vakuuksien valvonta
Eviran siementarkastusyksikkö valvoo lähtemättömästi siemensäkkiin painettuja vakuustodistuksia.
Valvonta tehdään pakkaamon toimittaman säkityskirjanpidon ja painettujen vakuustodistusten
perusteella. Valvontaa tehdään myös satunnaisesti pakkaamoiden toimitiloissa.
Jos pakkaamo ei toimi annettujen säädösten mukaisesti, Evira voi määrätä pakkaamon
vakuuspainon toimintakieltoon.
11. Vakuustodistusten valvonta
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Eviran siementarkastusyksikkö valvoo pakkaamoiden painamia vakuustodistuksia. Pakkaamon on
toimitettava Eviran siementarkastusyksikköön kerran kuukaudessa painamiensa kauppaerien
vakuustodistusmallit. Vakuustodistusmalli tarkoittaa sitä, että pakkaamo painaa kaksi ylimääräistä
vakuustodistusta,
liittää
toisen
vakuuskirjanpitoon
ja
lähettää
toisen
Eviran
siementarkastusyksikköön. Valvonta tehdään vakuustodistusten pohjalta ja tarvittaessa tehdään
valvontatarkastuksia pakkaamoihin.
Vakuustodistusten valvonta on maksullista toimintaa ja siitä peritään Eviran voimassaolevan
hinnaston mukainen maksu.

Esittelijä
Hyväksyjä

Ritva Vallivaara-Pasto
Hanna Kortemaa

Sivu/sivut
Ohje / versio
Käyttöönotto

5 /9
1/13049
19.12.2011

Siementarkastusyksikkö

Ohje toimittajan vakuustodistuksien painamiseen

LIITE 1.

VAKUUSTODISTUKSET JA MALLIT
Alla on tiedot, jotka vakuustodistuksiin tulee painaa. Tämän lisäksi Evira suosittelee, että
vakuustodistuksiin painetaan seuraavat tiedot, jos niitä ei ole alla olevissa tiedoissa mainittu:
 tuotantomaa
 lajin kasvitieteellinen nimi
 EVIRA-FI ja Euroopan yhteisön määräysten mukaan sertifioitu kylvösiemen
 näyte otettu (kk/vuosi)
 itävyys määritetty (kk/vuosi).
Viljan toimittajan vakuustodistuksen painettavat tiedot
TOIMITTAJAN VAKUUSTODISTUKSESSA ILMOITETTAVAT TIEDOT
1. "Toimittajan vakuustodistus"
2. Laji
3. Lajike
4. Kylvösiemenluokka
5. Eränumero
6. Toimittajan nimi ja osoitetiedot
7. Itävyys ja itävyyden määrittämisajankohta (kk/vuosi)
8. Tuhannen siemenen paino
9. Puhtaus
10. Muiden lajien siementen määrä ja muut viljakasvilajit
11. Käytetty peittausaine
12. Vakuustodistuksen voimassaoloaika voidaan merkitä. Tällöin vakuustodistus on
voimassa itävyyden tarkastuksen suorittamispäivästä seuraavan kesäkuun 30 päivään.
Poikkeuksena ovat kuitenkin syysviljat, joiden vakuustodistus on voimassa edellä tarkoitettua
kesäkuun 30 päivää seuraavan lokakuun 31 päivään.

Ennakkovakuustodistukseen painettavat tiedot
1. Ennakkovakuustodistus
2. Laji
3. Lajike
4. Siemenluokka
5. Kauppaerän merkki
6. Näyte otettu tai pakkauksen sulkemisajankohta (kk/vvvv)
7. Pakkaamon nimi ja yhteystieto
8. Ennakkoitävyystulos
9. Lopullinen itävyystulos: http://www.evira.fi (hakusana: ennakkoitävyys)
10. Käytetty peittausaine/peittaussuositus
11. Puhtaus ja muiden lajien siementen määrä ja muut viljakasvilajit
12. 1 000 sp. (viljat, herne, härkäpapu)
13. Sarjanumero
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Nurmi- ja rehukasvit (sisältyy myös herne) (pakkauskoko suurempi kuin 10 kg)
PERUSSIEMEN (B) JA SERTIFIOITU KYLVÖSIEMEN (C)
1. "Euroopan yhteisön määräysten mukaan sertifioitu kylvösiemen"
2. Elintarviketurvallisuusvirasto ja Suomi tai niiden lyhenteet
3. Laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla lyhennetyssä
muodossa ja ilman auktorin nimiä,
4. Lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin
5. Kylvösiemenluokka
6. Eränumero
7. Sulkemiskuukausi ja -vuosi muodossa: "Suljettu ....(kk ja vuosi)" tai viimeisen sertifiointia varten
tehdyn näytteenoton ajankohta muodossa: "Näyte otettu .... (kk ja vuosi)"
8. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino
9.Ilmoitettaessa sellaisten erien paino, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita tai
muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu ja arvioitu puhtaiden siementen painon suhde
kokonaispainoon ilmoitettava.
10. Tuotantomaa
11. Kun vähintään itävyys on määritetty uudelleen, ilmoitetaan: "Uusintamääritys tehty ....(kk ja
vuosi)" sekä uusintamäärityksestä vastuussa oleva laitos. Tiedot voidaan kiinnittää virallisen
vakuuslipukkeen päälle virallisella tarralipukkeella.
12. Kylvösiemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys, itävyyden määrittämisajankohta
(kk/vuosi) ja puhtaus. Vakuustodistuksen voimassaoloaika voidaan merkitä. Tällöin vakuustodistus
on voimassa yksivuotisilla rehukasveilla itävyyden tarkastuksen suorittamispäivästä seuraavan
kesäkuun 30 päivään ja monivuotisilla rehukasveilla edellä mainitun kesäkuun 30 päivää
seuraavan lokakuun 31 päivään. Herneellä ja härkäpavulla on ilmoitettava lisäksi 1000 sp.. Tiedot
on ilmoitettava joko virallisessa vakuustodistuksessa tai toimittajan vakuustodistuksessa.
Toimittajan vakuustodistukseen merkittävien tietojen on perustuttava virallisen, ISTA:n menetelmiä
noudattavan siementarkastuslaboratorion tekemään analyysiin.
13. Nurmikasvilajikkeet, joiden käyttö- ja viljelyarvoa ei ole tarkastettu viljelykasvilajien yleisestä
lajikeluettelosta 29 päivänä syyskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/457 4 artiklan 2
kohdan mukaisesti; " Ei tarkoitettu rehukasvituotantoon"

Nurmikasvien EY-B pikkupakkaus, puhtaat siemenet, pakkauskoko 10 kg tai pienempi
A. SERTIFIOITU KYLVÖSIEMEN:
1. "EY -B-pikkupakkaus"
2. Merkinnästä vastuussa olevan toimittajan nimi ja osoite tai tunnistemerkki
3. Virallinen sarjanumero
4. Virallisen sarjanumeron antanut laitos ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet
5. Viitenumero, jos erää ei voida tunnistaa sarjanumeron perusteella
6. Laji, latinalaisin kirjaimin
7. Lajike, latinalaisin kirjaimin
8. "Sertifioitu kylvösiemen"
9. Netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä
10. Ilmoitettaessa sellaisten erien paino, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita tai
muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu ja arvioitu puhtaiden siementen painon suhde
kokonaispainoon ilmoitettava.
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11. Nurmikasvilajikkeet, joiden käyttö- ja viljelyarvoa ei ole tarkastettu viljelykasvilajien yleisestä
lajikeluettelosta direktiivin 70/457 artiklan 2 mukaisesti: "Ei tarkoitettu rehukasvituotantoon"
12. Kylvösiemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys, itävyyden määrittämisajankohta
(kk/vuosi) ja puhtaus. Vakuustodistuksen voimassaoloaika voidaan merkitä. Tällöin vakuustodistus
on voimassa yksivuotisilla rehukasveilla itävyyden tarkastuksen suorittamispäivästä seuraavan
kesäkuun 30 päivään ja monivuotisilla rehukasveilla edellä mainitun kesäkuun 30 päivää
seuraavan lokakuun 31 päivään. Herneellä ja härkäpavulla on ilmoitettava lisäksi 1000 sp..
Toimittajan vakuustodistukseen merkittävien tietojen on perustuttava virallisen, ISTA:n menetelmiä
noudattavan siementarkastuslaboratorion tekemään analyysiin.
B. LAJIKKEETON KAUPALLINEN KYLVÖSIEMEN
1."EY- B-pikkupakkaus"
2. Merkinnöistä vastuussa olevan siementen toimittajan nimi ja osoite tai tunnistemerkki
3. Virallinen sarjanumero
4. Virallisen sarjanumeron antaneen laitoksen ja jäsenvaltion nimi tai niiden lyhenteet
5. Viitenumero, jos erää ei voida tunnistaa sarjanumeron perusteella
6. Laji, latinalaisin kirjaimin
7. "Lajikkeeton kaupallinen kylvösiemen"
8. Netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä
9. Ilmoitettaessa sellaisten erien paino, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita tai
muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu ja arvioitu puhtaiden siementen painon suhde
kokonaispainoon ilmoitettava.
10. Kylvösiemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys, itävyyden määrittämisajankohta
(kk/vuosi) ja puhtaus. Vakuustodistuksen voimassaoloaika voidaan merkitä. Tällöin vakuustodistus
on voimassa yksivuotisilla rehukasveilla itävyyden tarkastuksen suorittamispäivästä seuraavan
kesäkuun 30 päivään ja monivuotisilla rehukasveilla edellä mainitun kesäkuun 30 päivää
seuraavan lokakuun 31 päivään. Toimittajan vakuustodistukseen merkittävien tietojen on
perustuttava virallisen, kansainvälisiä menetelmiä noudattavan siementarkastuslaboratorion
tekemään analyysiin.
EY-B pikkupakkaus, seokset, pakkauskoko 10 kg tai alle
1. " EY:n B-pikkupakkaus".
2. Merkinnöistä vastuussa olevan siementen toimittajan nimi ja osoite tai tunnistemerkki.
3. EY:n B-pikkupakkaukset: virallinen sarjanumero.
4. EY:n B-pikkupakkaukset: virallisen sarjanumeron antanut laitos ja jäsenvaltio tai niiden
lyhenteet.
5. EY:n B-pikkupakkaukset: viitenumero, jos siemenerää ei voida virallisen sarjanumeron
perusteella tunnistaa.
6. "Kylvösiemenseos käytettäväksi....(käyttötarkoitus)".
7. Netto-tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä.
8. Ilmoitettaessa sellaisten erien paino, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita tai
muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu ja arvioitu puhtaiden siementen painon suhde
kokonaispainoon ilmoitettava.
9. Seoksen eri ainesosien prosenttiosuus seoksen painosta lajeittain ja soveltuvin osin myös
lajikkeittain, latinalaisin kirjaimin, jos painoprosentit on ilmoitettu kirjallisesti.
10. Kylvösiemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys ja puhtaus. Toimittajan
vakuustodistukseen merkittävien tietojen on perustuttava virallisen, ISTA:n menetelmiä
noudattavan siementarkastuslaboratorion tekemään analyysiin.
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EY-A pikkupakkaus, nurmikkoseokset, pakkauskoko 2 kg tai pienempi
TOIMITTAJAN VAKUUSTODISTUS TAI PAKKAUKSESSA OLEVAT TIEDOT
1. " EY:n A-pikkupakkaus"
2. Merkinnöistä vastuussa olevan siementen toimittajan nimi ja osoite tai tunnistemerkki.
3. EY:n A-pikkupakkaukset: viitenumero, jonka perusteella käytetyt kylvösiemenerät pystytään
tunnistamaan.
4. EY:n A-pikkupakkaukset: jäsenvaltio tai sen lyhenne.
5. "Kylvösiemenseos käytettäväksi....(käyttötarkoitus)".
6. Netto-tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä.
7. Ilmoitettaessa sellaisten erien paino, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita tai
muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu ja arvioitu puhtaiden siementen painon suhde
kokonaispainoon ilmoitettava.
8. Seoksen eri ainesosien prosenttiosuus seoksen painosta lajeittain ja soveltuvin osin myös
lajikkeittain, latinalaisin kirjaimin, jos painoprosentit on ilmoitettu kirjallisesti.
9. Kylvösiemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys ja puhtaus. Toimittajan
vakuustodistukseen merkittävien tietojen on perustuttava virallisen, ISTA:n menetelmiä
noudattavan siementarkastuslaboratorion tekemään analyysiin.

Seokset, pakkauskoko suurempi kuin 10 kg
1. Kylvösiemenseos käytettäväksi....(käyttötarkoitus).
2. Sulkemisesta vastuussa oleva viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet.
3. Seoksen eri aineosien prosenttiosuus seoksen painosta lajeittain ilmoitettuna ja soveltuvin osin
myös lajikkeiden nimet on ilmoitettava ainakin latinalaisin kirjaimin. Seokseen käytetyt viljakasvien
lajikkeiden nimet ja niiden prosenttiosuus seoksesta on ilmoitettava.
4. Eränumero.
5. Sulkemiskuukausi ja -vuosi muodossa:"Suljettu....(kk ja vuosi)".
6. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä.
7. Ilmoitettaessa sellaisten erien painoa, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita tai
muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu ja arvioitu puhtaiden siementen painon suhde
kokonaispainoon ilmoitettava.
8.Kun vähintään itävyys on määritetty seoksen kaikista komponenteista uudelleen,
ilmoitetaan:"Uusintamääritys tehty....(kk vuosi)" sekä uusintamäärityksen tehnyt laitos. Tiedot voi
kiinnittää virallisen vakuutodistuksen päälle virallisella tarralipukkeella.
9. Kylvösiemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys ja puhtaus
Öljy- ja kuitukasvit
1)"Toimittajan vakuustodistus";
2) Laji;
3) Lajike;
4) Kylvösiemenluokka;
5) Eränumero;
6) Toimittajan nimi ja osoitetiedot;
7) Itävyys;
8) Puhtaus;
9) Käytetty peittausaine; ja
10) Myytäessä ilmoitettava erän itävyys, itävyyden määrittämisajankohta (kk ja vuosi) ja
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Siementarkastusyksikkö

Ohje toimittajan vakuustodistuksien painamiseen

puhtaus. Vakuustodistukseen voidaan merkitä sen voimassaoloaika. Syysöljy- ja kuitukasvien
vakuustodistus on kuitenkin voimassa edellä mainittua tarkastuksen suorittamispäivää seuraavan
lokakuun 31 päivään. Tällöin vakuustodistus on voimassa itävyyden tarkastuksen
suorittamispäivää seuraavan kesäkuun 30 päivään
Lähtemättömästi siemensäkkiin painettavat tiedot
1. Laji
2. Lajike
3. Kauppaerän merkki
4. Pakkaamon nimi ja yhteystieto
5. Pakkauksen sulkemisajankohta (kk/vvvv) tai viimeisin näytteenottoajankohta (kk/vvvv)
6. Sarjanumero
7. Pakkauksen netto- tai bruttopaino ellei sitä ole ilmoitettu pakkauksessa

