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ANMÄLAN
gällande anslutning av förpackandet av förökningsmaterial till
kontrollsystemet för ekologisk produktion.

Kompletteringsblankett 1f

Eviras:s anteckningar
Datum

Dnr

Blanketten fylls i tydligt med textade bokstäver eller på maskin och sänds in till Eviras ekologisk produktion (PB 111, 32201 LOIMAA). Den inlämnas
tillsammans med ekokontrollblankett 1, ifall denna inte sänts in tidigare.
1.
UPPGIFTER OM
AKTÖREN

Aktörens namn
Gårdssignum (gårdspackerier)

2.
PACKERIVERKSAMHETENS
KARAKTÄR

NTM-central

Produkter som kommer att förpackas:
Utsäde av spannmål
Utsäde av olje/fiberväxter
Utsäde av vall- och foderväxter
Betfrön
Frön av grönsaker
Utsädesblandningar
Sättpotatis
Lök
Plantor av bärbuskar och fruktträd
Frön av prydnadsväxter
Övrigt, vad?
Finns packeriet i anslutning till en ekogård?

ja

nej

FÖRPACKNING AV UTSÄDE OCH/ELLER SÄTTPOTATIS
Aktören innehar ett av Evira beviljat
ja
förpackningstillstånd

nej

FÖRPACKNING AV PLANTMATERIAL (inklusive lökar samt frön av prydnadsväxter)
Aktören omfattas av Eviras register för plantmaterial

3.
BILAGOR
4.
AKTÖRENS
UNDERSKRIFT

ja

nej

Ekoplan (beskrivning av utrymmen och verksamhetens karaktär)
Packeritillstånd (gäller utsäde och sättpotatis)
Tid och plats

Aktörens underskrift
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gällande anslutning av förpackandet av förökningsmaterial till
kontrollsystemet för ekologisk produktion.

IFYLLNINGSANVISNINGAR
Ekokontrollblankett 1f
2. PACKERIVERKSAMHET
Förpackandet av ekologiskt producerat utsäde (förutom frön av prydnadsväxter) och sättpotatis förutsätter att aktören innehar ett
giltigt tillstånd för förpackningsverksamhet för i frågavarande produktgrupp i enlighet med bestämmelserna i lagen om handel med
utsäde. Närmare uppgifter om kraven i lagen om handel med utsäde fås ur Eviras anvisningar om utsädespackerier vilka finns på
Eviras internetsidor www.evira.fi eller genom att ringa Eviras enhet för utsäde och växtsort 029 530 0400.
Förpackningen av vegetativt ekologiskt producerat förökningsmaterial (plantor, sticklingar), lök och prydnadsväxter förutsätter att
aktören hör till registret för plantmaterial. Närmare uppgifter om kraven i lagen om plantmaterial erhålles via Eviras internetsidor
www.evira.fi, eller genom att ringa Eviras enhet för växthälsa 029 530 0400.
3. BILAGOR
Obligatoriska bilagor till ansökan är ekoplanen och ett giltigt packeritillstånd gällande utsäde och sättpotatis.
Kraven som ställs på en ekoplan finns beskrivna i guiden”Ansvisningar för ekologisk produktion – förpackning av förökningsmaterial” i
punkt 3.4.
Ett giltigt packeritillstånd är en förutsättning också för att få förpacka ekologiskt producerat utsäde och sättpotatis.
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