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TIEDOTE • Information • Information 
 
 
 
Suomen Kasvilajiketiedotteet -sarjassa julkaistaan kasvinjalostajanoikeuteen ja kasvilajikeluetteloon liittyviä 
asioita. Sarjassa julkaistaan myös kansallinen lajikeluettelo ja tiedot lajikkeen kasvinjalostajanoikeudesta 
Suomessa (FI) tai Euroopan Yhteisössä (CPVO). 
 
Tiedotteet julkaistaan Elintarviketurvallisuusviraston web -osoitteessa:  
www.evira.fi → tietoa Evirasta → julkaisut → kasvit → Suomen kasvilajiketiedotteet 
 
Kasvinjalostajanoikeuteen ja kasvilajikeluetteloon liittyvät hakemukset ja muut asiat tulee osoittaa 
Elintarviketurvallisuusvirastoon osoitteeseen: 
 
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 
Kasvilajikerekisteröinti 
PL 111, 32201 Loimaa 
 
puh. 029 530 0400 
s-posti: pvr@evira.fi 
 
 
Finska Växtsortmeddelanden innehåller information i växtförädlarrätts- och sortlistärenden. I meddelandena 
publiceras också den officiella finska sortlistan och uppgifter om sortens växtförädlarrätt i Finland (FI) eller 
om Gemenskapens växtförädlarrätt (CPVO). 
 
Meddelandena kommer att publiceras på Eviras webplats:  
www.evira.fi → om Evira→ publikationer→ växt → Finska Växtsortmeddelanden 
 
Ansökningar och andra ärenden som rör växtförädlarrätt och sortlistan ska riktas skriftligen till: 
 
Livsmedelssäkerhetsverket Evira 
Kasvilajikerekisteröinti / Växtsortregistering 
PB 111, 32201 Loimaa 
 
tel. 029 530 0400 
e-post: pvr@evira.fi 
 
 
The Finnish Plant Variety Journal contains information on Plant Breeders’ Rights and variety listing in 
Finland. The official list of Finnish plant varieties will also be published in this Journal with information about 
Plant Breeder’s Right of the variety either in Finland (FI) or at the European Community (CPVO). 
 
The Journal is available on the website of the Finnish Food Safety Authority: 
www.evira.fi →about Evira → publications → plants → Finnish Plant Variety Journal 
 
Applications and other issues regarding Plant Breeders’ Rights or the National Listing of varieties should be 
directed in writing to: 
 
Finnish Food Safety Authority Evira 
Kasvilajikerekisteröinti / Plant Variety Registrarion 
P.O. Box 111, FI-32201 Loimaa, FINLAND 
 
tel. +358 29 530 0400 
email: pvr@evira.fi  
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Hedelmät • Frukter • Fruits 
 

TARHAOMENAPUU – Äpple – Apple  
(Malus domestica L.) 

      
Lajikenimi 
(Synonyymit) Lajikekuvaus Hakija  Rekiste- 

röintipvm. 
Hyväksyntä 
päättyy Lisätietoja 

Benämning 
(Synonymer) Sortbeskrivning Sökande Reg.datum  Godkännande 

utlöper Ytterligare information 

Denomination 
(Synonyms) Variety description Applicant Date of  

registarion 
Expiry of 
acceptance Further information 

      
Aelita virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Afrodita virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
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Aholan Aikainen  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Vaha officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Ahosen  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Lakkaomena officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Aino virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Aleksanteri virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Alesja virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Amorosa virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Ananaskaneli virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Andelin virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Anis Polosatyij virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Anisovka virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Annamaija virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Antonovka virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Antonovka  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
Safrannoje officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Antonovka  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Zolotaja officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Aroma virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Aromatnoje virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
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Arx virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Avgusta virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Babushkino virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Baltika virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Bamovskoje virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Beforest virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Bellefleur- virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Kitaika officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Bergius virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Bessemjanka  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Brantsevoj officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Bessemjanka  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Mitshurinskaja officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Bolotovskaja virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Borgovskoje virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Borovinka virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Brantshud virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Diamond virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Dzin virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
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Edelman virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Elena virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Eliakselan  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Nauris officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Eppulainen virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Esteri virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Förlovningsäpple virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Gallen virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Geneva Early virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Gerby Astrakan virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
(Gerbyn  officiellt erkänd beskrivning     
Astrakaani) officially recognised description     
      
Gerby Kanel virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
(Gerbyn Kaneli) officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Gerby Tidiga virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
(Gerbyn Aikainen) officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Grenman virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Grev Phers  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Bordsäple officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Grusovka  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Moskovskaja officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Grusovka  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Rannaja officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Gustavs Bästä virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
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Gyllenkrokin  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Astrakaani officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Hampus virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Harlamovski virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Hava virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Heinävesi virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Hibernal virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Huvitus virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Ijulskoje  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Tshernenko officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Ilmestys virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Imant virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Imrus virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Iso Kuulas  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Astrakaani officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Izbrannitsa virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Jablotshnyj  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Spas officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Jalkaranta virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Jaspi virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
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Joyce virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Jubilej  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Moskvy officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Jubiljar virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Junost virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Junyj Naturalist virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Juuso virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Jättimelba virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Kandil Orlovskij virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Kangasalan Talvi virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Kavlås virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Keltainen  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Kesäarkad officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Keltainen Nalif virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Keltakaneli virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Kenttämies virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Kerppolan Kesä virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Kersti virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
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Kirkniemi virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Konfetnoje virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Konsta virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Koritshnoje  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Novoje officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Korobovka virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Kovalenkovskoje virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Kovrovoje virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Krasa Sada virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Krasavitsa Sada virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Krasivoje virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Krasnoje  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Rannaje officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Kultainen Kitaika virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Kurnakovskoje virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Ladoga virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Lantun Talvi virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Lasikangas virallisesti tunnustettu kuvaus Särkän Taimisto 26.2.2018  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
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Lavia virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Lepaan Liereä virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Lepaan Meloni virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Linda virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Linnan Omena virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Lobo virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Lohjan Kirkas virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Long Guan virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Luotsi virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Långsjön  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry.    
Päärynäomena officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Maikki virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Majak virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Make virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Marat Busurin virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Martsipan virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Medunitsa virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
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Melba virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Moskovalainen  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Päärynäomena officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Moskovskoje  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Pozdneje officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Moskovskoje  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Zimnoje officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Mummon Puu virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Mustialan Iso virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Venäläinen officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Nalivnoje virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Narodnoje virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Norland virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Novinka virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Oranie virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Orlik virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Orlinka virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Orlovim virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Orlovskij  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Sinap officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Orlovskij  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Pioner officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
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Orlovskoje  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Polesje officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Osennaja  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Radost officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Osenneje  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Nizkorosloje officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Osmolan Syys virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Osmolan Talvi virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Paasikivi N:o 2 virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Pekka virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Pekkala virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Peräpohjola virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Petteri virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Pirja virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Pirja II virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Pohjolan Ruusu virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Prezident virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Punainen virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Astrakaani officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Punainen Melba virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
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Punakaneli virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Raike virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Railamo virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Ranta-Aho  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
Delikatess officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Ranta-Aho virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
Golden officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Rautell virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Rupert virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Safran Pohjola virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Samo virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Salla virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Sandra virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Sariola virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Snygg virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Sokerimiron virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Suislepp virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Suometar virallisesti tunnustettu kuvaus Johanna Hottola 16.1.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
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Syysjuovikas virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Sävstaholm virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 16.1.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Tallinnan virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Päärynäomena officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Talvikaneli virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Talvikki virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Tobias virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Tsaarin Kilpi virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Valkea Nalif virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Valkealan Syys virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Wasa Vinteräpple virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Wealthy virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Veiniöun virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Viirukaskaneli virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Wilnäsin  virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  
Ananas officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Vuokko virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Zao Hong virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
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Åkerå virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 26.2.2018 26.2.2048  

 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
 

 

IMELÄKIRSIKKA – Sötsörsbär – Sweet cherry 
(Prunus avium L.) 

      
Lajikenimi 
(Synonyymit) Lajikekuvaus Hakija  Rekiste- 

röintipvm. 
Hyväksyntä 
päättyy Lisätietoja 
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      Branskaja virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Leningrad Black virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Iput virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Lönneberga virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Zafir virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     

      
 

 

HAPANKIRSIKKA – Sursörsbär – Sour cherry (Prunus cerasus L.) 
(Prunus cerasus L.) 

      
Lajikenimi 
(Synonyymit) Lajikekuvaus Hakija  Rekiste- 

röintipvm. 
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      Carmine Jewell virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Chokoladnaja virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
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Huvimaja virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Lettisk Låg virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Raahen Kirsikka virallisesti tunnustettu kuvaus Särkän Taimisto 16.2.2018  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Rauhalan virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
Morelli officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Sikkola virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Yltöisten virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
Kuulasmarja officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 

      
 
 
 

LUUMU – Plommon – Plum 
Prunus domestica L. 

      
Lajikenimi 
(Synonyymit) Lajikekuvaus Hakija  Rekiste- 

röintipvm. 
Hyväksyntä 
päättyy Lisätietoja 

Benämning 
(Synonymer) Sortbeskrivning Sökande Reg.datum  Godkännande 

utlöper Ytterligare information 

Denomination 
(Synonyms) Variety description Applicant Date of  

registarion 
Expiry of 
acceptance Further information 

      Edith virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Golden Plum virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Ji Hong Li virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Mi Tao Li virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Kuntala virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Kuokkala virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
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Nuuja virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Onega virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Onega Blå virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Savio virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Shi Ren Li virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Sinikka virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 

      
Smedman virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  

 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      

Sordavala virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      

Super Yellow virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
 
 

PÄÄRYNÄ – Päron – Pear 
Pyrus communis L. 

      
Lajikenimi 
(Synonyymit) Lajikekuvaus Hakija  Rekiste- 

röintipvm. 
Hyväksyntä 
päättyy Lisätietoja 

Benämning 
(Synonymer) Sortbeskrivning Sökande Reg.datum  Godkännande 

utlöper Ytterligare information 

Denomination 
(Synonyms) Variety description Applicant Date of  

registarion 
Expiry of 
acceptance Further information 

      Aune virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Lück virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Moskovskaja virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
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Olga virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Pepi virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
      
Suvenirs virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
      
Wasa Päron virallisesti tunnustettu kuvaus Taimistoviljelijät ry. 28.2.2018 28.2.2048  
 officiellt erkänd beskrivning     
 officially recognised description     
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Marjat • Bär • Soft fruits 

AHOMANSIKKA – SMULTRON – WILD STRAWBERRY 
Fragaria vesca L. 

      
Lajikenimi 
(Synonyymit) Lajikekuvaus Hakija  Rekiste- 

röintipvm. 
Hyväksyntä 
päättyy Lisätietoja 

Benämning 
(Synonymer) Sortbeskrivning Sökande Reg.datum  Godkännande 

utlöper Ytterligare information 

Denomination 
(Synonyms) Variety description Applicant Date of  

registarion 
Expiry of 
acceptance Further information 

      Minja virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
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PUUTARHAMANSIKKA – JORDGUBBE – CULTIVATED STRAWBERRY 
Fragaria x ananassa L. 

 Lajikenimi 
(Synonyymit) Lajikekuvaus Hakija  Rekiste- 

röintipvm. 
Hyväksyntä 
päättyy Lisätietoja 

Benämning 
(Synonymer) Sortbeskrivning Sökande Reg.datum  Godkännande 

utlöper Ytterligare information 

Denomination 
(Synonyms) Variety description Applicant Date of  

registarion 
Expiry of 
acceptance Further information 

      Bounty virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Hiku virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Jonsok virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Kulkuri virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Ostara virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 

 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 

      
Ria virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Senga Sengana virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 

      
 
 

MUSTAHERUKKA – SVART VINBÄR – BLACKCURRANT 
Ribes nigrum L. 

 Lajikenimi 
(Synonyymit) Lajikekuvaus Hakija  Rekiste- 

röintipvm. 
Hyväksyntä 
päättyy Lisätietoja 

Benämning 
(Synonymer) Sortbeskrivning Sökande Reg.datum  Godkännande 

utlöper Ytterligare information 

Denomination 
(Synonyms) Variety description Applicant Date of  

registarion 
Expiry of 
acceptance Further information 

      Melalahti virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Mortti virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Ola virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Vertti virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
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PUNA- JA VALKOHERUKKA – RÖDA OCH VITA VINBÄR  
– RED AND WHITE CURRANT 
Ribes rubrum -ryhmä/gruppen/group 

      
Lajikenimi 
(Synonyymit) Lajikekuvaus Hakija  Rekiste- 

röintipvm. 
Hyväksyntä 
päättyy Lisätietoja 

Benämning 
(Synonymer) Sortbeskrivning Sökande Reg.datum  Godkännan

de utlöper Ytterligare information 

Denomination 
(Synonyms) Variety description Applicant Date of  

registarion 
Expiry of 
acceptance Further information 

      Punainen virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
Hollantilainen officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Valkoinen virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
Suomalainen officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Rotes Wunder virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
Katri officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      

 
 
 
 
 

KARVIAINEN – KRUSBÄR – GOOSEBERRY 

Ribes uva-crispa -ryhmä/gruppen/group 
      
Lajikenimi 
(Synonyymit) Lajikekuvaus Hakija  Rekiste- 

röintipvm. 
Hyväksyntä 
päättyy Lisätietoja 

Benämning 
(Synonymer) Sortbeskrivning Sökande Reg.datum  Godkännan

de utlöper Ytterligare information 

Denomination 
(Synonyms) Variety description Applicant Date of  

registarion 
Expiry of 
acceptance Further information 

      Hinnonmäen virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
Keltainen officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Lepaan virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
Punainen officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
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MESIMARJA –ÅKERBÄR – ARCTIC BRAMBLE. 
Rubus arcticus L 

      
Lajikenimi 
(Synonyymit) Lajikekuvaus Hakija  Rekiste- 

röintipvm. 
Hyväksyntä 
päättyy Lisätietoja 

Benämning 
(Synonymer) Sortbeskrivning Sökande Reg.datum  Godkännan

de utlöper Ytterligare information 

Denomination 
(Synonyms) Variety description Applicant Date of  

registarion 
Expiry of 
acceptance Further information 

      Astra* virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Aura* virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Beata* virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Sofia* virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Mesma virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Mespi virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Pima virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Susanna* virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      

 

*  Jalomaarain • Allåkerbär • Hybrid arctic bramble (R. arcticus subsp. x stellarcticus G. Larsson) 
 
 
 
 

LAKKA – HJORTON – CLOUDBERRY 
Rubus chamaemorus L. 

      
Lajikenimi 
(Synonyymit) Lajikekuvaus Hakija  Rekiste- 

röintipvm. 
Hyväksyntä 
päättyy Lisätietoja 

Benämning 
(Synonymer) Sortbeskrivning Sökande Reg.datum  Godkännan

de utlöper Ytterligare information 

Denomination 
(Synonyms) Variety description Applicant Date of  

registarion 
Expiry of 
acceptance Further information 

      Nyby virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
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VADELMA – HALLON – RASPBERRY 
Rubus idaeus L. 

      
Lajikenimi 
(Synonyymit) Lajikekuvaus Hakija  Rekiste- 

röintipvm. 
Hyväksyntä 
päättyy Lisätietoja 

Benämning 
(Synonymer) Sortbeskrivning Sökande Reg.datum  Godkännan

de utlöper Ytterligare information 

Denomination 
(Synonyms) Variety description Applicant Date of  

registarion 
Expiry of 
acceptance Further information 

      Jenkka virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Muskoka virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Preussen virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Ville virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      

 

 

 

MESIVADELMA – ÅKERBÄRSHALLON – NECTAR RASPBERRY 
Rubus x binatus H.Lindb. 

      
Lajikenimi 
(Synonyymit) Lajikekuvaus Hakija  Rekiste- 

röintipvm. 
Hyväksyntä 
päättyy Lisätietoja 

Benämning 
(Synonymer) Sortbeskrivning Sökande Reg.datum  Godkännande 

utlöper Ytterligare information 

Denomination 
(Synonyms) Variety description Applicant Date of  

registarion 
Expiry of 
acceptance Further information 

      Heisa virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
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TARHAPENSASMUSTIKKA – Hybridblåbär – Half-highbush blueberry 
Vaccinium angustifolium -ryhmä/gruppen/group 

      
Lajikenimi 
(Synonyymit) Lajikekuvaus Hakija  Rekiste- 

röintipvm. 
Hyväksyntä 
päättyy Lisätietoja 

Benämning 
(Synonymer) Sortbeskrivning Sökande Reg.datum  Godkännan

de utlöper Ytterligare information 

Denomination 
(Synonyms) Variety description Applicant Date of  

registarion 
Expiry of 
acceptance Further information 

      North Blue virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Saani virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      

 

 

PENSASMUSTIKKA – Amerikanskt blåbär – Highbush blueberry 
Vaccinium corymbosum L. 

      
Lajikenimi 
(Synonyymit) Lajikekuvaus Hakija  Rekiste- 

röintipvm. 
Hyväksyntä 
päättyy Lisätietoja 

Benämning 
(Synonymer) Sortbeskrivning Sökande Reg.datum  Godkännan

de utlöper Ytterligare information 

Denomination 
(Synonyms) Variety description Applicant Date of  

registarion 
Expiry of 
acceptance Further information 

      Sine virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
      
Siro virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 

      
 

 

PUOLUKKA – LINGON – LINGONBERRY 
Vaccinium vitis-idaea L. 

      
Lajikenimi 
(Synonyymit) Lajikekuvaus Hakija  Rekiste- 

röintipvm. 
Hyväksyntä 
päättyy Lisätietoja 

Benämning 
(Synonymer) Sortbeskrivning Sökande Reg.datum  Godkännan

de utlöper Ytterligare information 

Denomination 
(Synonyms) Variety description Applicant Date of  

registarion 
Expiry of 
acceptance Further information 

      Otson Karkki virallisesti tunnustettu kuvaus Luke 22.5.2017  Vain kansalliset vaatimukset täyttävä 
 officiellt erkänd beskrivning    Uppfyller enbart nationella kraven 
 officially recognised description    Fulfis solely national requirements 
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