
 
 
 
 
 

Anvisningen ’Produktion och kontroll av certifierad utsädespotatis’ 
Eviras anvisning 13003/4, ibruktagning 1.1.2017 

 

De viktigaste förändringarna i den uppdaterade anvisningen 

 
1. Vid export ytterom Europeiska Unionen krävs testning för farliga växtskadegörare. Evira 

rekommenderar dessutom att lagergranskningen utförs högst två veckor innan varan 

levereras (avsnitt 4.5.) 

2. Exempel på tillåtna produktionskedjor för utsädespotatis (fältgenerationer) har lagts till i 

anvisningen (kapitel 5.1.)  

3. Informationen om motsvarigheten för de utländska utsädesklasserna av grundutsäde har 

preciserats i anvisningen (avsnitt 5.2.) 

4. Anvisningen om produktion av eget utsäde utan marknadsföring har preciserats (avsnitt 

6.3.) 

5. Kraven på grundutsäde inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis (High 

Grade) har lagts till (avsnitt 8.2.) 

6. Beställningarna av provtagning för potatiscystnematod skickas i regel till Evira inom 

september månad, men även provtagning som utförs senare t.ex. på våren beställs från 

Loimaa (avsnitt 9.1.) 

7. Provtagningen för ringröte- och virostester beställs av Evira med en samlingslista, som 

returneras inom september månad (avsnitt 10.1.) 

8. En lista över fall där endast ljus ringröta bestäms har lagts till (avsnitt 10.1.) 

9. Tabellen på kraven på den första generationen av avkomlingar har uppdaterats (avsnitt 

10.8.) 

10. En lista över utsädespackerier med giltigt förpackningstillstånd publiceras på Eviras 

webbplats (avsnitt 11.1.) 

11. Garantibevisen, modellbild av de nya garantibevisen, gamla och nya modellen används 

parallellt (avsnitt 13.1.) 

12. Garantibevisen förses fr.o.m. 1.1.2017 med ett serienummer, som inte förutsätter några 

åtgärder av förpackaren (avsnitt 13.1.)  

13. Garantibevis behöver inte beställas inför lagergranskningen. Hädanefter beställs antingen 

enbart lagergranskningen eller garantibevisen med blanketten. Garantibeställningen 

innefattar en beställning av lagergranskning. Garantibevisen kan också beställas senare. 

Garantibevis används endast på försäljningsförpackningarna (avsnitt 13.2.) 

14. Garantibevisen kan skrivas ut på distans på det egna packeriet (avsnitt 13.3.) 

15. Lagergranskningens skeden har angetts separat för stam- och basutsäde samt för 

certifikatutsäde i anvisningen. Begreppen förenklad granskning och stegvis förenklad 

granskning har preciserats. Vid stegvis granskning kan utsädespotatisen levereras vartefter 

granskningarna blir färdiga, utan att hela delpartiet behöver vara färdigt (avsnitt 14.3.) 

16. Ny tabell över utsädespotatisens kvalitetskrav vid lagergransningen (14.4.) 

17. Definitionerna har lagts till (avsnitt 20) 

18. Bilaga 1. Sorterna av stärkelsepotatis har uppdaterats 

19. Bilaga 2. Modeller av garantibevis 

20. Bilaga 3. Kontaktuppgifterna har uppdaterats 

 


