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ILMOITUS
lisäysaineiston pakkaamisen liittämiseksi luonnonmukaisen
tuotannon valvontaan.

Täydennyslomake 1f

Eviran merkintöjä
Päivämäärä

Dnro

Lomake pyydetään täyttämään selvästi tekstaten tai koneella ja palauttamaan Eviraan luonnonmukainen tuotanto (PL 111, 32201 LOIMAA).
Toimitetaan yhdessä luomuvalvontalomakkeen 1 kanssa, mikäli sitä ei ole toimitettu aiemmin.
1.
TOIMIJAN
TIEDOT

Toimijan nimi

Tilatunnus (maatilapakkaajilla)

2.
PAKKAAMOTOIMINNAN
LUONNE

ELY-keskus

Pakattavat tuotteet:
Viljelykasvien siemenet
Öljy/kuitukasvien siemenet
Nurmi- ja rehukasvien siemenet
Juurikkaiden siemenet
Vihannesten siemenet
Siemenseokset
Siemenperuna
Sipuli
Marjapensaiden tai hedelmäpuiden taimet
Koristekasvien siemenet
Muu, mikä?
Toimiiko pakkaamo luomutilan yhteydessä?

kyllä

ei

kyllä

ei

SIEMENTEN JA/TAI SIEMENPERUNAN PAKKAAMINEN
Toimijalla on Eviran myöntämä pakkauslupa

TAIMIAINEISTON PAKKAAMINEN (mukaan lukien sipulit ja koristekasvien siemenet)
Toimija kuuluu Eviran taimiaineistorekisteriin

3.
LIITTEET
4.
TOIMIJAN ALLEKIRJOITUS

kyllä

ei

Luomusuunnitelma (kuvaus tiloista ja toiminnan luonteesta)
Pakkaamolupapäätös (siementen ja siemenperunan osalta)
Aika ja paikka

Toimijan allekirjoitus
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lisäysaineiston pakkaamisen liittämiseksi luonnonmukaisen
tuotannon valvontaan.

TÄYTTÖOHJEET
Luomuvalvontalomake 1f
2. PAKKAAMOTOIMINTA
Luonnonmukaisesti tuotetun siemenen (lukuun ottamatta koristekasvien siemeniä) ja siemenperunan pakkaaminen edellyttää, että
toimijalla on ko. tuoteryhmää koskeva voimassa oleva siemenkauppalainmukainen pakkaamolupa. Lisätietoja siemenkauppalain
vaatimuksista saa Eviran kylvösiemenen pakkaamo-ohjeesta, joka löytyy Eviran internet-sivuilta www.evira.fi tai soittamalla Eviran
siemen ja lajikeyksikköön p. 029 530 0400.
Luonnonmukaisesti tuotetun kasvullisen lisäysaineiston (taimet, pistokkaat), sipulin ja koristekasvien pakkaaminen edellyttää, että
toimija kuuluu taimiaineistorekisteriin. Lisätietoja taimiaineistolain vaatimuksista saa Eviran internetsivuilta www.evira.fi tai soittamalla
Eviran kasvinterveysyksikköön p. 029 530 0400.
3. LIITTEET
Ilmoituksen liitteenä on aina toimitettava luomusuunnitelma ja siementen ja siemenperunan osalta voimassa olevat
pakkaamolupapäätökset.
Luomusuunnitelman vaatimukset on kuvattu Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet – Lisäysaineiston pakkaustoiminta -ohjeen
kohdassa 3.4.
Voimassa oleva pakkaamolupa on edellytys myös luonnonmukaisesti tuotetun siemenen ja siemenperunan pakkaamiselle.
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