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Uusi EU:n kasvinterveysasetus
Yleistä:
•
•
-

EU:n uutta kasvinterveysasetusta sovelletaan vuoden 2019 lopusta
Perusperiaatteet kuten direktiivissä 2000/29/EC
Uusi tuhoojien luokittelu
Korostettu toimijoiden vastuuta ja omavalvonnan merkitystä
Uusia keinoja torjua tuonnista aiheutuvia kasvinterveysriskejä
Kasvipassin käyttöä laajennetaan

Uusi EU:n kasvinterveysasetus: kasvipassi
Kasvipassi:
• Käytettävä kaikilla taimilla sekä männyn ja douglaskuusen
siemenillä/kävyillä
• Kasvipassi metsänomistajille asti nykyiseen tapaan

Kasvipassin on oltava tietyn muotoinen.

Uusi EU:n kasvinterveysasetus: kasvipassi
Kasvipassi /Plant passport
A Pinus sylvestris

B FI-44444 C E-2016-003 D FI

Kasvipassi / Plant passport
A Pinus sylvestris B FI-44444

KÄPYETIKETTI

SIEMENETIKETTI

Karistamo Oy

Karistamo Oy

Kuusikuja 1
00067 Käpylä. Puh. 040 001 002

Kuusikuja 1
00067 Käpylä. Puh. 040 001 002

Siemenkeräysilmoituksen E-2016-003
numero
Puulaji
Mänty
Pinus sylvestris
Määrä kg
100000
Mv-aineiston luokka
Testattu
Perusaineisto
- tyyppi
Siemenviljelys
- rekisteriviite
Sv 404, Suhola 2
- lähtöisyysalue
- sijainti
62° 14,836', 27° 41,847'
- korkeus
88 m
- alkuperäisyys
Käyttötarkoitus
Metsätalous
Tuleentumisvuosi
2016
Lisätietoja

C M29-16-004 D FI

Kantatodistuksen numero EY/FIN/M29-2016-004
Puulaji
Mänty
Pinus sylvestris
Määrä kg
1000
Mv-aineiston luokka
Testattu
Perusaineisto
- tyyppi
Siemenviljelys
- rekisteriviite
Sv 404 Suhola 2
- lähtöisyysalue
- sijainti
62° 14,836', 27° 41,847'
- korkeus
88 m
- alkuperäisyys
Käyttötarkoitus
Metsätalous
Käyttöalue
ruokavirasto.fi/kayttoaluekartat
Tuleentumisvuosi
2016
Puhtaus, %
Itävyys, % 7/14 vrk
98/99
Tuhatjyväpaino g
6,2
Itäviä siemeniä kpl/kg
188 000
Idätystestin pvm
1.11.2017
Lähetys pvm
1.4.2018

Aineiston tuottamisessa ei ole käytetty geneettistä
muuntamista

Uusi EU:n kasvinterveysasetus: kasvipassi
Kasvipassi /Plant passport
A Picea abies

B FI-33333 C TP2/006

D FI

TAIMIETIKETTI
Oy Taimiplant Ab

Taimien ikä ja tyyppi:
Määrä pakkauksessa:
Mv-aineiston luokka:
Perusaineisto
- tyyppi
- rekisteriviite
- lähtöisyysalue
- sijainti
- alkuperäisyys
Käyttötarkoitus:
Käyttöalue (lämpösumma)
Keski- /vähimmäispituus:
Kasvatustiheys:
Pakkaus pvm:
Pakkasvarastointi päättyi:
Lähetys pvm:

A Pinus sylvestris

B FI-44444

C M0601

D FI

TAIMIETIKETTI
Taimituottaja Ky

Närekuja 1, 0X000 Taimela. Puh. 020 001 0002
Kasvatuspaikka:
Kantatodistuksen koodi:
Taimierän numero
Puulaji:

Kasvipassi / Plant passport

Petäjäpolku 2, 0X000 Honkala. Puh. 020 001 0003

Luhanka
EY/FIN/ T03-98-0010
TP02/006
Kuusi
Picea abies
2 v, paakku, (BCC64s)
64 kpl
Alustavasti testattu

Kasvatuspaikka:
Kantatodistuksen koodi:
Taimierän numero
Puulaji:

Siemenviljelys
Sv111 Leppäniemi
60°55’N, 26°13’E
Metsätalous
1020-1220 d.d.
26 / 16 cm
431 kpl/m2
22.10.2017
2.6.2018
4.6.2018

Siemenviljelys
Sv404 Suhola 2
62°14’N, 27°41’E
Aineiston tuottamisessa ei ole käytetty geneettistä
muuntamista
Käyttötarkoitus:
Metsätalous

Taimien ikä ja tyyppi:
Määrä pakkauksessa:
Mv-aineiston luokka:
Perusaineisto
- tyyppi
- rekisteriviite
- lähtöisyysalue
- sijainti
- alkuperäisyys

Käyttöalue
Keski- /vähimmäispituus:
Kasvatustiheys:
Pakkaus pvm:
Pakkasvarastointi päättyi:
Lähetys pvm:

Honkala
EY/FIN/ M29-05-0123
M0601
Mänty
Pinus sylvestris
1 v, paakku, (BL121)
200 kpl
Testattu

ruokavirasto.fi/kayttoaluekartat

10 / 8 cm
812 kpl/m2
19.5.2018
20.5.2018

Uusi EU:n kasvinterveysasetus: kasvipassi
• Kasvipassi on vakuutus siitä, että taimet/siemenet
a) ovat vapaita unionikaranteenituhoojista
esim. Fusarium circinatum
b) ovat vapaita ns. laatutuhoojista (RNQP) (tai laatutuhoojia ei esiinny yli
raja-arvon)
Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ja Lecanosticta acicola
(puna- ja ruskovyökaristeet)
a) täyttävät lainsäädännön erityisvaatimukset
• Siten kasvipassilla merkitsemisen on perustuttava tarkastukseen!
Tarkastuksen suorittaa pääsääntöisesti toimija itse

Uusi EU:n kasvinterveysasetus: rekisteröinti
Rekisteröinti:
• Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä ja päivitettävä rekisteriä
ammattimaisista toimijoista,
• jotka tuovat unionin alueelle kasvinterveystodistusta vaativia kasveja (kaikki
taimet/kylvösiemenet)
• jotka myöntävät kasvipasseja
• taimitarhat, siemenkerääjät (mänty, douglaskuusi), siemenkaristamot, siemenpakkaamot

• jotka siirtävät kasvipassia vaativia kasveja/siemeniä
• taimien ja siementen (mänty, douglaskuusi) välittäjät (metsänhoitoyhdistykset,
metsäpalveluyritykset)
• mikäli vastaanottavat valmiiksi merkittyjä eriä, eivätkä jaa tai yhdistä niitä: ei
kasvipassivelvollisuutta

• jotka tarvitsevat kasvinterveystodistusta vientiä varten

Uusi EU:n kasvinterveysasetus: rekisteröinti
• Jokainen toimipiste rekisteröidään erikseen kuten nykyisin
• Rekisteröintivaatimus ei koske
• toimijoita, joiden toiminta rajoittuu taimien/siementen kuljettamiseen toisen
ammattimaisen toimijan puolesta (kuljetusliikkeet tai -yritykset), tahot, jotka
ainoastaan istuttavat/kylvävät toisten toimittajien taimia/siemeniä
(koneurakoitsijat)
• metsänomistajia

Uusi EU:n kasvinterveysasetus – toimijan
vastuu korostuu
Karanteenituhoojaepäilyksistä ja -tapauksista on ilmoitettava välittömästi
viranomaisille -> tarvittaessa ryhdyttävä välittömiin varotoimenpiteisiin tuhoojan
asettumisen ja leviämisen ennaltaehkäisemiseksi
Tuhoojalöydöksen varmistuttua on toimijan
• Toteutettava viranomaisen määräämät torjuntatoimenpiteet taimitarhalla tai –
varastoissa
• Poistettava markkinoilta mahdollisesti saastuneet kasvit
Mikäli kasvit eivät enää ole toimijan hallussa, on toimijan
• Tiedotettava tahoille, jotka ovat vastaanottaneet kasveja
• Tehtävä takaisinveto

Uusi EU:n kasvinterveysasetus: toimijan vastuu
korostuu
 Jäljitettävyys:
Toimijoiden on tiedettävä keneltä kasvipassia vaativa erä on tullut ja
kenelle se on toimitettu
Tietoja on säilytettävä kolmen vuoden ajan (metsänviljelyaineiston
kaupasta annetun lain mukaan 10 vuotta)

Uusi EU:n kasvinterveysasetus: toimijan vastuu
korostuu
• Toimijalla on oltava käytössään jäljitysjärjestelmät tai -menettelyt, joiden
avulla ne voivat yksilöidä kasvipassia vaativien erien siirrot niiden omissa
tiloissa ja tilojen välillä (koskee lähinnä taimitarhoja).
• Tiedot kasvien siirroista on pystyttävä esittelemään viranomaisille.
• Metsäpuiden taimitarhoilla nykyinen tuotantokirjanpito-järjestelmä on
yleensä riittävä.
• Järjestelmän avulla on pystyttävä selvittämään, mitkä taimierät ovat olleet
tartunnan saaneen taimierän välittömässä läheisyydessä (esim. samassa
kasvihuoneessa tai samalla kasvatuskentällä).
• Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain erillään pito- ja
yksilöintisäännöt ovat riittävät.

Uusi EU:n kasvinterveysasetus: toimijan vastuu
korostuu - kasvipassitoimijat
Toimivaltainen viranomainen voi antaa toimijalle luvan myöntää
kasvipasseja, jos ammattimainen toimija täyttää molemmat seuraavista
edellytyksistä:
a) sillä on tarvittavat tiedot, jotta se voi tehdä kasvipassin myöntämisen
edellytyksenä olevat tarkastukset
- Ruokaviraston sähköinen koulutusalusta
b) sillä on käytössään järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla se pystyy
täyttämään jäljitettävyyttä koskevat velvoitteensa
Lisäksi todennäköisesti vaatimuksena on ”emergency plan”

Uusi EU:n kasvinterveysasetus: toimijan vastuu
korostuu - kasvipassitoimijat
• Kasvipassin myöntämistä varten tehtävien tarkastusten on oltava
seuraavien edellytysten mukainen:
a) ne on tehtävä tarkoituksenmukaisina aikoina ja ottaen huomioon asiaan
liittyvät riskit
b) ne on tehtävä ainakin silmämääräisesti, jonka lisäksi:
i.

on suoritettava näytteidenottoa ja testausta, jos epäillään säännellyn muun
kuin unionikaranteenituhoojan esiintymistä, tapauksen mukaan kynnysarvot
ylittävässä määrin;

c) tulokset on kirjattava ja säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan

Uusi EU:n kasvinterveysasetus: toimijan vastuu
korostuu - kasvipassitoimijat
1. Kasvipassin myöntäjän on tunnistettava ja tarkkailtava toimintansa kriittisiä
kohtia = kasvinterveyden ja kasvintuhoojien leviämisen kannalta tärkeimmät
kohdat
• kirjanpito tästä on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan
2. Lisäksi kasvipassitoimijan on varmistettava, että henkilöstö saa tarvittavan
koulutuksen tarkastusten suorittamiseen

Uusi EU:n kasvinterveysasetus: toimijan vastuu
korostuu
Metsätaimitarhoilla kriittisiä kohtia voivat olla esimerkiksi:
•
•
•
•
•

Idätystarkastus
Siirto kasvatuskentälle
Pakkaus talvivarastoon
Suuralustojen laskeminen maahan
Lähetystarkastus

Toimijan on pidettävä vähintään kolmen vuoden ajan kirjaa kyseisten kohtien
tunnistamisesta ja valvonnasta.
• Taimien tuotantojärjestelmään sisällytetään kriittisten kohtien valvonta
pakolliseksi tiedoksi
• Järjestelmään jää merkintä siitä , että tarkastus on tehty ja mahdolliset
löydökset

