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TIEDOTE LUOMUREHUALAN TOIMIJOILLE VUODEN 2013 TARKASTUKSIIN LIITTYEN
Vuoden 2013 luomuvalvonnassa painopistealueena on kirjanpito. Tarkastukseen voi valmistautua varmistamalla, että seuraavat asiat ovat ajan tasalla:
 Toimija on laatinut ja kuvannut
 Täydellisesti yksikön ja/tai tuotantopaikat sekä toiminnan, jossa luomurehua vastaanotetaan, valmistetaan tai varastoidaan (esim. pohjapiirros ja siihen liittyvä lyhyt sanallinen kuvaus).
 Varotoimenpiteet, muiden kuin sallittujen aineiden tai tuotteiden aiheuttaman kontaminaatiovaaran
estämiseksi.
 Asianmukaiset ja tehokkaat puhdistustoimenpiteet ja puhdistuksista on kirjanpito.
 Että vain luomutuotteita markkinoidaan luomumerkinnöin.
 Kirjanpito valmistettujen luomurehujen määrästä, joka voidaan tarkastuksella tarkastaa. Kirjanpidosta
on käytävä ilmi tuotantopanosten ja tuotoksen tase.
 Toiminnan kriittiset vaiheet (erityisesti luomutuotannon kannalta) tulee olla kuvattu toimijan laatujärjestelmässä (esim. erilläänpito, mahdolliset huuhteluajot, jne.).

Luomurehujen merkinnät






Huomioikaa, että tuoteselosteissa on kerrottu luomu, siirtymävaihe ja muiden rehuaineiden prosenttiosuudet kuiva-aineeseen perustuen.
EU:n luomutunnuksen, Eurolehden käyttö on sallittu vain tuotantoeläinten luomurehuissa, joissa vähintään 95 % rehun maatalousperäisten ainesosien kuiva-aineesta on luonnonmukaisesti tuotettua.
Ja enintään 5 % luomurehun kuiva-aineesta voi koostua aineista, jotka on mainittu asetuksen (EU)
N:o 889/2008 artiklassa 22 tai liitteessä V.
Huomiota tulee kiinnittää myös luomuun soveltuvien, kuten kivennäisrehuaineiden merkinnöissä.
Esimerkkinä defluorinoitu fosfaatti. Jos täydennysrehussa on käytetty monokalsiumfosfaattia, tulee se
merkitä defluorinoitu monokalsiumfosfaatti, jotta sen soveltuvuus luomutuotantoon voidaan varmistaa
rehun etiketistä.

Alihankinta
Jos toimijalla (päämies) on alihankkijoita tarkastetaan, että toimijalla on:
 Voimassa oleva alihankintasopimus ja että alihankinta on kuvattu päämiehen luomusuunnitelmassa.
 Luomutarkastuksella toimijan tulee kertoa käyttämänsä alihankkijat ja heidän toimipaikkansa.

Jos alihankkijoita on useita tarkastusta voi nopeuttaa antamalla valmiin listauksen alihankkijoita toimipaikkoineen tarkastajalle.

Päämiehen on ilmoitettava rehujaostolle käyttämänsä alihankkijat ja näille ulkoistetut luomutoiminnot
valvontaan liittyessään, kun alihankkijoita tulee lisää tai ne vaihtuvat. Ilmoitus on tehtävä ennen toiminnan aloittamista. Lomake on tulostettavissa Evira.fi -sivuilta (Lomakkeet ja ohjeet > Luomu > Ilmoitukset luomuvalvonnalle). Tietojen ajantasaisuudesta tulee huolehtia.
 Alihankintatoimintojen osalta kirjanpito on laadittava siten, että yksikköön saapuvat ja yksiköstä lähtevät tuotteet ovat jäljitettävissä toimittajille, myyjille, vastaanottajille ja ostajille asti. Päämiehen vastuulla on varmentua, että alihankkijan kirjanpito on riittävä jäljitettävyyden takaamiseksi.
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