Tjänsten för identifiering av växtskadegörare
Tjänsten för identifiering av växtskadegörare undsättar
producenter, importörer och aktörer i branschen för att
kontrollera växtskadegörare och växthälsan. Tjänsten är
avgiftsbelagd.
Vi kan identifiera växtsjukdomar (virus,
bakterier, svampar, viroider, fytoplasma) och
skadegörare (insekter, kvalster och nematoder)
som är skadliga för växtproduktionen. Vi
kan också till exempel undersöka renheten
hos ett parti plantor eller ett importerat parti
utsädespotatis för att få en ren och trygg
produktion.
Laboratoriet kan utföra flera
undersökningsmetoder allt från snabbt
utförda snabbtester till omfattande
skadegörarbestämningar. Testerna kan på
kundens önskan utföras gradvis varvid priset
för bestämningen utgår från önskad precision
eller önskat ändamål.

Hur tar du kontakt
Vi rekommenderar att du kontaktar vårt
laboratorium innan du sänder in prover. Vi
kan bedöma hur lång tid bestämningen tar,
ge anvisningar om hur proverna ska tas och

kasvintuhoojalaboratorio@ruokavirasto.fi

uppskatta kostnaderna i förväg. Vi undersöker
enskilda prover och provserier och försöker
leverera resultaten snabbt. Vid behov
råder vi dig att sända proverna till ett annat
laboratorium. Vi hjälper också avgiftsfritt till i
bedömningen av misstankar om skadegörare
som sänts in i form av foton.
Om du utgående från dina egna observationer
misstänker att växtsjukdomar eller skadegörare
som i lagstiftningen definierats som skadliga
förekommer på växterna, ska du direkt kontakta
växtinspektören på den lokala NTM-centralen
eller Livsmedelsverket. Växtinspektörernas
kontaktuppgifter och en förteckning över
skadliga växtsjukdomar och skadegörare
finner du på Livsmedelsverkets webbplats
(www.ruokavirasto.fi) och där hittar du också
en blankett på vilken du lämnar en anmälan.
Inspektören kommer för att ta ett officiellt
prov av den misstänkta skadegöraren och
undersökningen är då avgiftsfri.

Hur sänder du in egna prover
Skriv ut provremissen på Livsmedelsverkets
webbplats (www.ruokavirasto.fi/
kasvintuhoojalaboratorio), fyll i de uppgifter
som krävs och bifoga remissen med
försändelsen (eller skriv uppgifterna om provet
fritt formulerade).
Beskriv symptomen som observerats hos
växterna och i växtbeståndet samt din egen
misstanke om orsakaren till skadan. Du kan
också sända fotografier försedda med dina
kontaktuppgifter.
Då du tar provet ta sådana växtdelar som har
symptom av skadegörare eller sjukdomar. Om
du misstänker en rotsjukdom, sänder du in en
hel växt (t.ex. en planta av en prydnadsväxt,
jordstocken till en jordgubbsplanta med
rötterna kvar) som prov. Förpacka proverna
omsorgsfullt t.ex. mellan hushållspapper i en
påse av plast.
Förpacka prov som har jord med så att myllan
inte smutsar med växtens blad.
Lägg vid behov värmeisolering t.ex.
tidningspapper i paketet.

Resultaten av undersökningen
Laboratoriet meddelar resultaten av
undersökningar av prover som företagare
själv sänt in enbart till avsändaren (m.a.o. den
som beställt undersökningen).
Endast i sådana fall, då växtskadegörare
som i lagstiftningen definierats som skadliga
påträffas i proverna, är laboratoriet
enligt lag skyldigt att meddela resultatet
också till Livsmedelsverkets tillsyn över
växthälsan (lagen om skydd för växters
sundhet 702/2003). I sådana fall kommer
en bemyndigad växtinspektör (NTMcentralen eller Livsmedessäkerhetsverket)
på ett inspektionsbesök för att ta ett nytt
s.k. officiellt prov och skadegörarfynd kan
leda till bekämpning och utrotning av
växtskadegörarna.

Till exempel Palmtrips (Thrips palmi) på
prydnadsväxter, päronpest (Erwinia amylovora)
på fruktträd och prydnadsbuskar och plötslig
ekdöd (Phytophthora ramorum) på
rhododendron är skadegörare som i
lagstiftningen definierats som skadliga och
ska anmälas. Däremot Pepinomosaikvirus,
grönmosaikvirus eller amerikansk blomtrips som
påträffats inom grönsaksproduktionen är
inte skadegörare som enligt lag ska anmälas,
varigenom deras bekämpningen ligger på
producentens eget ansvar.
Bestämningstjänstens experter och kontaktuppgifter
Kontaktperson
Allmänna
Tavoittaa kaikki
förtrågasiantuntijat
ningar
Mirkka Soukainen
Växtsjukdomar

Johanna Santala
Mikko Lehtonen

Skadegörare Ville Welling

E-postadress

Telefon

kasvintuhoojalaboratorio@
ruokavirasto.fi
mirkka.soukainen@
ruokavirasto.fi
johanna.santala@
ruokavirasto.fi
mikko.lehtonen@
ruokavirasto.fi

0405834943
0504100235
0504665590

ville.welling@ruokavirasto.fi 0407764502

Vi rekommenderar
att du vid kontakt i första hand använder e-postadressen
kasvintuhoojalaboratorio@ruokavirasto.fi

Proverna sänds till adressen
Livsmedelsverket, Sektionen för växtskadegörare,
Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS

Prislista och fakturering
Vår aktuella prislista finner du på adressen
www.ruokavirasto.fi/kasvintuhoojalaboratoriowww. ruokavirasto.fi/kasvintuhoojalaboratorio
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