HAKEMUS

Luonnonmukainen tuotanto
Luomuvalvontalomake 9c

Lupa käyttää tavanomaisesti tuotettua lisäysaineistoa
Lupa käyttää kemiallisesti peitattua lisäysaineistoa, jota ei ole tuotettu luonnonmukaisen tuotantotavan mukaisesti

ELY-keskuksen merkintöjä
Päivämäärä

Dnro

Lomake pyydetään täyttämään selvästi tekstaten tai koneella ja palauttamaan ELY-keskukseen - viimeistään 1.5.
1.
Viljelijän nimi
Tilatunnus
HAKIJAN TIEDOT
Viljelijän lähiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

2.
LUPA KÄYTTÄÄ TAVANOMAISESTI
TUOTETTUA
LISÄYSAINEISTOA

Laji

ELY-keskus

Lajike

Käyttömäärä (kg/kpl)

Luvan peruste (ks. täyttöohjeet) valitse vain yksi kohta
(a) Ei saatavana luomuna: Viljeltävästä lajista ei ole rekisteröity yhtään lajiketta luomulisäysaineistorekisteriin
(b) Toimitusvaikeus: Yksikään myyjä ei pysty toimittamaan lisäysaineistoa ennen kylvöä tai istutusta, vaikka
viljelijä on tilannut lisäysaineiston hyvissä ajoin. Lisää yksityiskohtaiset perustelut.
(c) Soveltumaton lajike: Lajiketta, jota viljelijä haluaa käyttää, ei ole rekisterissä eivätkä rekisterissä olevat
lajikkeet sovellu tuotantoon. Anna yksityiskohtaiset perustelut
(d) Tutkimuskäyttö tai lajikkeen suojelu. Anna yksityiskohtaiset perustelut.
(e) Uuden lisäysaineiston tuotanto omaa käyttöä varten. Lisää tieto kylvöalasta (ha tai m²) tulevalle
kasvukaudelle kohtaan ”Perustelut”.
Perustelut

Laji

Liitteenä erillinen selvitys tai suunnitelma
Lajike

Käyttömäärä (kg/kpl)

Luvan peruste (ks. täyttöohjeet) valitse vain yksi kohta
(a) Ei saatavana luomuna: Viljeltävästä lajista ei ole rekisteröity yhtään lajiketta luomulisäysaineistorekisteriin
(b) Toimitusvaikeus: Yksikään myyjä ei pysty toimittamaan lisäysaineistoa ennen kylvöä tai istutusta, vaikka
viljelijä on tilannut lisäysaineiston hyvissä ajoin. Lisää yksityiskohtaiset perustelut.
(c) Soveltumaton lajike: Lajiketta, jota viljelijä haluaa käyttää, ei ole rekisterissä eivätkä rekisterissä olevat
lajikkeet sovellu tuotantoon. Anna yksityiskohtaiset perustelut
(d) Tutkimuskäyttö tai lajikkeen suojelu. Anna yksityiskohtaiset perustelut.
(e) Uuden lisäysaineiston tuotanto omaa käyttöä varten. Lisää tieto kylvöalasta (ha tai m²) tulevalle
kasvukaudelle kohtaan ”Perustelut”.
Perustelut

Liitteenä erillinen selvitys tai suunnitelma
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2.
LUPA KÄYTTÄÄ TAVANOMAISESTI
TUOTETTUA
LISÄYSAINEISTOA

Laji

Lajike

Käyttömäärä (kg/kpl)

Luvan peruste (ks. täyttöohjeet) valitse vain yksi kohta
(a) Ei saatavana luomuna: Viljeltävästä lajista ei ole rekisteröity yhtään lajiketta luomulisäysaineistorekisteriin
(b) Toimitusvaikeus: Yksikään myyjä ei pysty toimittamaan lisäysaineistoa ennen kylvöä tai istutusta, vaikka
viljelijä on tilannut lisäysaineiston hyvissä ajoin. Lisää yksityiskohtaiset perustelut.
(c) Soveltumaton lajike: Lajiketta, jota viljelijä haluaa käyttää, ei ole rekisterissä eivätkä rekisterissä olevat
lajikkeet sovellu tuotantoon. Anna yksityiskohtaiset perustelut
(d) Tutkimuskäyttö tai lajikkeen suojelu. Anna yksityiskohtaiset perustelut.
(e) Uuden lisäysaineiston tuotanto omaa käyttöä varten. Lisää tieto kylvöalasta (ha tai m²) tulevalle
kasvukaudelle kohtaan ”Perustelut”.
Perustelut

3.
LUPA KÄYTTÄÄ KEMIALLISESTI PEITATTUJA
SIEMENIÄ
UUDEN LISÄYSAINEISTON TUOTANNOSSA

Laji

Lajike

Käyttömäärä (kg/kpl)

Perustelut kemiallisesti peitatun siemenen käytölle (käytä tarvittaessa erillistä liitettä)

Laji

Liitteenä erillinen selvitys tai suunnitelma
Lajike

Käyttömäärä (kg/kpl)

Perustelut kemiallisesti peitatun siemenen käytölle (käytä tarvittaessa erillistä liitettä)

Liitteenä erillinen selvitys tai suunnitelma
4.
HAKIJAN ALLEKIRJOITUS

5.
LIITTEET

Aika ja paikka

Liite, mikä?
Liite, mikä?
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TÄYTTÖOHJEET
ELY-keskuksen lupa tavanomaisen lisäysaineiston käyttöön
ELY-keskus voi myöntää eräkohtaisen luvan yksittäiselle luomuviljelijälle yhden kasvukauden ajaksi kerrallaan. Jos luvan saanutta erää jää
ylivuotiseksi (erä käytetään luvan voimassaoloajan jälkeen), on erän käyttöön oltava uusi lupa.
ELY-keskuksen mahdollisuus myöntää toimijakohtainen lupa koskee siemeniä, siemenperunaa, sipulin pikkuistukkaita, muuta kasvullista
lisäysaineistoa (esim. rönsyt ja pistokkaat) ja uuden lisäysaineiston tuottamista (esim. kylvösiemenen lisäysviljely omaa käyttöä varten ja
emokasvit).
Siemenlisättyjen, yksivuotisten kasvien taimien (esim. keräkaali) tulee aina olla luomualkuperää, mutta luvan voi saada kaalin kylvösiemenille. Monivuotisten kasvien satotaimille (esim. mansikan juurellinen rönsytaimi) ei voi saada lupaa, mutta luvan voi saada monivuotisten kasvien emotaimille ja kasvulliselle lisäysaineistolle (esim. mansikan rönsypistokkaat).
Lupahakemus
Kevätkylvöisten kasvien osalta lupaa on haettava ELY-keskuksesta viimeistään 1. toukokuuta. ELY-keskuksen on käsiteltävä tämän jälkeenkin tullut lupahakemus, jos kyse on kokonaan uudesta viljelijästä tai jos siihen on poikkeuksellinen syy. Poikkeuksellinen syy voi olla
esimerkiksi luomulisäysaineiston toimitusongelma, kasvihuonetuotanto, sääolosuhteet tai syyskylvöiset lajikkeet. Jos lupahakemus saapuu
määräajan jälkeen, on hakemuksessa oltava perustelu, miksi hakemus on viivästynyt.
Lupa on kaikissa tapauksissa haettava ja myönnettävä ennen kylvöä. Tavanomaista lisäysaineiston käyttöä koskeva päätös on maksullinen
riippumatta siitä, onko päätös kielteinen vai myönteinen. Päätös hakemuksesta pyritään ELY-keskuksessa tekemään kahden viikon kuluessa.
Myönnetty lupa on voimassa siitä päivästä alkaen, kun hakemus on saapunut ELY-keskukseen. Lupa on kuitenkin voimassa jo hankintaajankohdasta alkaen, mikäli ajankohta voidaan todistaa hakemusta seuraavalla asiakirjalla, esimerkiksi kopiolla tilausvahvistuksesta tai
laskusta. Asiakirja ei saa olla kahta viikkoa vanhempi hakemuksen saapuessa ELY-keskukseen.
Luvan perustelut
Mikäli lupaa haetaan kohtien b, c, d tai e perusteella, on hakemukseen liitettävä perustelut, miksi lupaa tarvitaan. Tapauskohtaisia esimerkkejä lupaperusteista on julkaistu tuotantoehtojen kappaleissa 19.2.1 -19.2.5. (www.evira.fi > Yhteiset > Luomu > Luomun lomakkeet ja
ohjeet > Luonnonmukainen tuotanto 1 – Yleiset ja kasvintuotannon ehdot).
(a) Ei saatavana luomuna
ELY-keskus voi myöntää luvan kun viljeltävästä lajista ei ole rekisteröity yhtään lajiketta luomulisäysaineistorekisteriin eikä laji tai lajikeryhmä ole merkitty Eviran yleiseen lupaan. Huom! Vaihtoehtoisesti voit pyytää Eviraa
(luomulisaysaineisto@evira.fi) lisäämään laji Eviran yleiseen lupaan käyttää tavanmaista lisäysaineistoa, jolloin viljelijäkohtaista lupaa ei tarvita.
(b) Toimitusvaikeus
Toimitusvaikeus tarkoittaa tilannetta, että luomulisäysaineistorekisteriin eriä ilmoittanut myyjä ei pysty toimittamaan lisäysaineistoa ennen kylvöä tai istutusta, vaikka luomuviljelijä on tilannut lisäysaineiston hyvissä ajoin. Kevätkylvöisten
kasvien osalta kohtuullinen takaraja lisäysaineiston toimitukselle on 15. huhtikuuta, minkä jälkeen mahdollista lupahakemuksen lähettämistä ELY-keskukseen ei siis enää ole syytä viivyttää. ELY-keskuksen luvan myöntäminen edellyttää, että
viljelijä on perusteluissa selvittänyt, milloin tilaus on tehty ja miltä toimittajilta lajiketta on kysytty.
ELY-keskuksen lupaan voi olla perusteena myös eräkoko tai pakkauskoko. Perusteena voi olla myös tarjontatilanteen takia epäluonnollisen korkeaan hintaan liittyvä toimitusvaikeus. Huom! Kuljetus- ja toimituskustannukset saattavat lisätä
merkittävästi luomusiemenen hintaa. Niitä ei kuitenkaan katsota toimitusvaikeudeksi, koska ne eivät ole EU:n luomulainsäädännön tuntema peruste saada lupa tavanomaisen siemenen käyttöön.
Eräkoko: Riittävän kokoista erää ei ole saatavana yhdeltä toimittajalla. Kun poikkeusluvan perusteena
on eräkokoon liittyvä toimitusvaikeus, voi ELY-keskus myöntää luvan jo ennen 15. huhtikuuta.
Pakkauskoko: ELY-keskuksen lupaan voi olla perusteena pakkauskoon takia sopimaton siemenerä.
Kun poikkeusluvan perusteena on pakkauskoon takia sopimaton siemenerä, voi ELY-keskus myöntää
luvan jo ennen 15. huhtikuuta.
Epäluonnollisen korkea hinta tarjontatilanteen takia: Tällainen tilanne voi syntyä markkinoilla esimerkiksi kun luomulisäysaineistorekisterissä on jäljellä enää yksi, tiettyä lajiketta tarjoava myyjä. Tällaisissa tilanteissa Evira voi saattaa voimaan yleisen luvan kaikille viljelijöille, mutta myös ELYkeskuksella on mahdollisuus myöntää viljelijäkohtainen lupa. Epäluonnollisen korkea hinta ja poikkeuksellinen tarjontatilanne on ELY-keskuksen arvioitava tapauskohtaisesti.
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(c) Soveltumaton lajike
ELY-keskus voi myöntää luvan kun lajiketta, jota viljelijä haluaa käyttää, ei ole luomulisäysaineistorekisterissä eivätkä
muut rekisterissä olevat lajikkeet sovellu tuotantoon. Perusteluksi ei riitä pelkästään ”viljelytekniset syyt” tai ”sopimusviljely” vaan selvityksen on oltava yksityiskohtaisempi, esim. mihin viljelyteknisiin syihin vedotaan tai minkälaisesta sopimusviljelystä on kyse.
Viljelytekniset syyt: Kuvaa tai tarkenna perusteluissa mainitaan, miksi lajin joku muu, luomulisäysaineistorekisteristä löytyvä lajike ei sovellu viljelyteknisiltä ominaisuuksiltaan (esim. kasvuaika, kasvupaikka jne.) tilallesi.
Viljelytuotteen käyttötarkoitus: Saatavilla olevat lajikkeet voivat olla soveltumattomia myös viljelykasvin sadon käyttötarkoituksen takia. Eroja käyttötarkoituksessa ovat esimerkiksi rehu-, elintarvike- ja
viherlannoituskäyttö.
Kasvinsuojelullinen riski: lupa voidaan myöntää, jos saatavilla olevasta luomuaineistossa on perustellusti suurempi kasvitauti- tai tuholaisriski kuin vastaavassa tavanomaisessa lisäysaineistossa tai kun
luomuviljelijällä on kasvinsuojelullisia syitä erityisen vähän vieraita lajeja tai rikkakasvien siemeniä sisältävän kylvösiemenen hankintaan.
(d) Tutkimuskäyttö
ELY-keskus voi myöntää luvan kun tavanomaisen lisäysaineiston käyttö on perusteltua ELY-keskuksen hyväksymää tutkimuskäyttöä, pienimuotoista kenttätutkimusta tai lajikkeiden suojelua varten. Selvitys tutkimuksesta, tutkimussuunnitelma
tms. on toimitettava hakemuksen liitteenä.
(e) Uuden lisäysaineiston tuotanto omaa käyttöä varten
ELY-keskus myöntää luvan tavanomaisen lisäysaineiston käyttöön kun kyseessä on uuden lisäysaineiston tuotanto viljelijän omaa käyttöä varten. Kyseessä voi olla esimerkiksi:

siemenen lisäysviljely tilan omaa tuotantoa varten (esimerkiksi ns. TOS-siemen), tai

tavanomaisesti tuotettujen emotaimien hankinta
Perusteluissa on mainittava kylvö- tai istutusala tulevalla kasvukaudella. Sen perusteella ELY-keskus voi arvioida soveltuuko haettu määrä tuotannoksi omaa käyttöä varten. Mahdollisesti poikkeuksellista määrää voit perustella esimerkiksi
satoarvioilla ja kertomalla, monenko tulevan vuoden käyttötarvetta tavoittelet.
Lupa käyttää kemiallisesti peitattua lisäysaineistoa, jota ei ole tuotettu luonnonmukaisen tuotantotavan mukaisesti
Jos luomulisäysaineiston tuotannossa käytetään kantasiementä tai emokasveja, joita on peitattu muilla kuin luomutuotannossa sallituilla
peittausaineilla, on peitatun lisäysaineiston käyttöön haettava lupa ELY-keskuksesta.
Jos sato ei sovellu käytettäväksi lisäysaineistona, sitä ei voi käyttää tai markkinoida luomuelintarvikkeena tai rehuna, vaan se on markkinoitava tavanomaisesti tuotettuna. Sama koskee mahdollista lajittelujätettä.

OIKEUSOHJEET
Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007 luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta, 12i -artikla
Komission asetus (EY) N:o 889/2008 luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun, 45 artikla 48 -54 artiklat
Laki N:o 294/2015 luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta, 25 §, 28 §
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