LUOMUINFO 2018 KAJAANI
• LUOMUSITOUMUSHAKU 2018
• VALMISTAUTUMINEN 2020 KEVÄÄSEEN  Kohti uutta
ohjelmakautta
• LUOMUTUOTANTOEHTOJEN MUUTOKSIA
• KYSYMYKSIÄ SIEMENASIOISTA LUOMUSSA
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MAVI

EVIRA (valvova viranomainen)

+€

ELÄIMET

”Sertifiointi” luomutuotteille (luomuvalvonta auditointi)

KASVIT

160 €/ha, 600
ha + eläimet 294
€/ha
€/ha
Edellyttää väh.
0,3 ey/sit.ha
• Hakemus, hakee maksatusta
• Vähimmäispinta-ala
• Koulutus 5+2
• Aktiiviviljelijä
• Kuuluu valvontaan

• Luomusuunnitelma
• Viljelykierto
• Kirjanpito

TILA
• Peltokasvit
• Eläimet
• Alhainen
jalostus
• Keruu
• Kasvihuone
• Mehiläiset
• Sienimö

ELY:yn

HAKEMUS
Uusinta tarkastus

ALKUTARKASTUS

Luomutuotteiden myynti

Ala voi vaihdella vuosittain

• Asiakirjaselvitys
(”luomutodistus”)
• Vaatimuksen
mukaisuusvakuutus /
viljapassi
• Ei edellytetä
luomusitoumusta

Mahdollista jättää osa lohkoista
sitoumuksen ulkopuolelle  yleensä
suojavyöhykkeet
Myyntikasvivaatimus 30 %
Omat sitoumusehdot  5-vuotinen
sitoumus

Uusi
hakemus

VUOSITARKASTU
KSET

Seuraamuksia - Valvonnasta

Raukeaminen / Luopuminen

HYLÄTTY

HYVÄKSYTT
Y
Mukaan
valvontaan

Tukihakuun ja aikatauluihin liittyvä
määräaika
Haku  15.6. asti
Hakemus (215) ELY:yn

Korvauskelpoiset lohkot / eläimet

-€

Asiakirjaselvit
ys toimijalle

MAKSU
T

ILMOITUKSET mm.
• SPV/myynti
• Tuotantosuunnan
muutos
TOISTAISEKSI VOIMASSA
– Kirjallinen irtisanominen
POIKKEUSLU
VAT
• Siemen
• Eläin
• Siirtymäaika
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LUOMUSITOUMUSHAKU 2018
• Hakeminen tapahtuu edelleen paperisella lomakkeella 215
• Löytyy MAVIn nettisivuilta http://www.mavi.fi/fi/oppaat-jalomakkeet/viljelija/Sivut/lomakkeet.aspx

• Lomakkeen palautus ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2018
• Saa lähettää sähköisesti jos on skannauslaitteet  vaaditaan omakätinen
allekirjoitus, myös puoliso allekirjoittaa jos hän on myös omistaja

• Liitteeksi lohkolista JOS ei täytä lohkoja 215-hakemukseen
• Uudelta toimijalta todistus koulutuksesta + EVIRAn lomakkeet 30.4.
mennessä!

• Huomioi rastin paikat huolella varsinkin jos haet lisäalueen
liittämistä voimassaolevaan sitoumukseen tai korvaavaa
sitoumusta
27.4.2018

• Silloin ei juurikaan täytetä 1. sivua
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LUOMUSITOUMUSHAKU 2018
• Varmista lohkojen korvauskelpoisuus!  vain ne pääsevät
sitoumukseen
• Haettavissa on poikkeuksellisesti (Vna 148/2018) ns. hakuasetuksen
mukaan lisäalueet max. 5 ha v. 2015 alkaneisiin luomusitoumuksiin
• Luomusitoumusehdot sanoo toisin… mutta hyvä näin että voi hakea…

• Jos uutta korvauskelpoista peltoa haluaa lisätä yli 5 ha saa antaa
uuden sitoumuksen  on pakko antaa
• V.2015 luomuun siirtyneen ja 1. sitoumuksen antaneen noudatettava
myyntikasvivaatimusta vuodesta 2018 alkaen
• Ellei ole omaa karjaa jolle pääosa rehusta menee
• Ellei ole kirjallista rehuntuotantosopimusta luomukotieläinsitoumustilan
kanssa
• Ellei ole luomukotieläinsitoumustila
27.4.2018
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LUOMUKORVAUS
Kertausta ja linjauksia
• Lohkon hallinnan vaihtuessa maksetun korvauksen saa pitää, jos
viljellään luomuna hakuvuotta seuraavaan kevääseen
• Jos rehuntuotannosta yhteistyösopimus, on yhteistyötä
tapahduttava myös käytännössä; pystyttävä toteennäyttämään
esim. luomun kirjanpidosta
• Viherlannoitusalat, jotka oikeasti käytetään viherlannoitukseen
pitää ilmoittaa hakemuksella viherlannoitusnurmena
• Jos korjataan yksi sato, mutta toinen jätetään viherlannoitukseen 
satonurmi
27.4.2018
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VALMISTAUTUMINEN 2020 KEVÄÄSEEN
• Suurimmalla osalla luomutiloja luomusitoumus päättyy 30.4.2020
• Luomukotieläintila  haluaa jatkaa kotieläinsitoumusta  on
toimitettava KUITTI luomukotieläinten myynnistä ELY-keskukseen
viimeistään 2019
• Luomutila jolla on tavanomaiset eläimet  haluaa jatkaa
luomusitoumusta  on siirrettävä eläimet luomuvalvontaan (ei ole
pakko tehdä luomukotieläinsitoumusta jos ei eläintiheys 0,3 ey/sit.ha
täyty)
TAI ryhdyttävä tuottamaan ns. myyntikasveja
viljelykierrossa 30% sitoumusalasta laskettuna
 Jos ei noudata ehtoa määrävuotena  sitoumus raukeaa, jos
sitoumus kesken määrävuonna + 2 vuoden hakukielto
27.4.2018
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VALMISTAUTUMINEN 2020 KEVÄÄSEEN
MYYNTIKASVIVAATIMUKSESTA
• Esim. Tila on hakenut vuonna 2015 luomusitoumusta, tilalla on
tavanomainen karja sekä lisäalueen kautta haettu uusi korvaava
sitoumus 2016. Milloin tilan on tuotettava myyntikasveja JOS tila
ei siirrä eläimiä luomuvalvontaan?
•

kasvukaudella 2020 !

 ”eräpäivälliset” vaatimukset lasketaan AINA alkuperäisen sitoumuksen
alkamisesta vaikka kesken sitoumuskauden annettaisiin uusi sitoumus

27.4.2018
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Kysymyksiä siemenasioista luomussa
Paljon kysymyksiä ELYihin, ELYistä EVIRAan,
myös kunnista  EVIRAn vastauksia

Vastauksia viljelijöiden, tarkastajien, neuvojien ja
ELY-keskusten kysymyksiin teemoittain
• Vaatimukset lisäysaineiston hankinnalle ja käytölle
luomutuotannossa
• Luomuvaatimusten lisäksi noudatettavia muita kylvösiemeniä
koskevia säädöksiä
• Luomusiementä ulkomailta
• Luomusiemenen tuotanto

27.4.2018
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Vaatimukset lisäysaineiston hankinnalle
ja käytölle luomutuotannossa
Velvollisuus käyttää luomusiementä siirtymävaiheessa
Tavanomaisen siemenen hankinta ja varastointi luomutilalla
Yleisen luvan soveltaminen tulevan kasvukauden kylvösiemenen
hankinnassa
Luomutuotannossa käytetyn siemenen kirjaamisvaatimukset ja tositteet

Miksi luomusiementä pitää käyttää jo siirtymävaiheen
ensimmäisestä vuodesta alkaen, vaikka luomutuotteita voi
myydä vasta kahden vuoden siirtymäajan jälkeen?
• Lainsäädäntö edellyttää, että kaikkia luomutuotantoehtoja pitää
noudattaa heti siirtymäkauden alusta lähtien.
• Hyvin suunniteltua siirtymäkautta voi kuitenkin hyödyntää monin
tavoin, jos haluaa säästää ostetun luomusiemenen kustannuksissa,
esimerkkejä:
• Siirtymisen aloittamisen voi jaksottaa kahdelle vuodelle. Viimeisenä
tavanomaisena vuonna peltolohkon siirtymisen luomuun voi aloittaa heti kun
luomussa kiellettyjen menetelmiä ei enää käytetä.
• Yksivuotisista kasveista (esim. ohra, kaura, vehnä) voi tuottaa luomusiementä
jo heti ensimmäisestä siirtymävaihevuodesta alkaen. Tilan oman siemenen
tuottamista varten saa toimijakohtaisen luvan ELY-keskuksesta.
• Ensimmäisinä vuosina voi perustaa monivuotisia nurmi- tai
viherlannoituskasvustoja.
• Toisen vuoden siirtymävaiheen satoa voi hyödyntää oman luomukarjan
rehuna tai myyntiä varten.
27.4.2018
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Pitääkö saneerauskasvin siemenet olla
luomua/pitääkö tavanomaiselle saneerauskasvin
siemenelle anoa poikkeuslupa luomussa?

• Lähtökohtana on, että kun pelto on luomuviljelyssä, pitää
käyttää luomusiementä eli tavanomaista voi käyttää vain
poikkeusluvalla…
• Eviran yleinen lupa tai toimijakohtainen lupa

• Kolme saneerauskasvia eli valkosinappi (Sinapis alba),
öljyretikka (Raphanus) ja samettikukka (Tagetes) ovat tällä
hetkellä kuitenkin Eviran yleisen luvan piirissä.
27.4.2018
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Saako luomuviljelijä hankkia ja varastoida luomutilalla
tavanomaista siementä, jonka käyttöön ei ole voimassa
olevaa yleistä eikä eräkohtaista ELY-keskuksen lupaa?
• Kyllä saa.
• Tavanomainen kylvösiemen EI OLE luomutuotannossa kielletty
tuotantopanos, vaan tuotantopanos, jonka käyttöön pitää olla
lupa.
• Sen sijaan kun tilan kaikki lohkot ovat alkaneet siirtymisen
luomuun, voi kemiallisesti peitattua kantasiementä varastossa
olla vain, jos sille on haettu lupa.

27.4.2018
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Onko olemassa jotakin päivämäärää, jota ennen ei voi
saada lupaa tavanomaisen kylvösiemenen hankintaan
tulevaa kasvukautta varten?
• Ei, mutta poikkeusluvan tavanomaiselle siemenelle voi saada vain
tulevaa kasvukautta varten.
• Tämä sääntö koskee sekä yleistä lupaa että toimijakohtaisia lupia:
• Voi hakea ja saada ELY-keskuksen luvan jo hyvissä ajoin, mutta lupa koskee
vain tulevaa kasvukautta. ELY myöntää luvan kestämään vain 1.10. asti

• Esimerkkejä:
• Ajoissa hankittu siemen: Voit ostaa tavanomaista kauran siementä
syyskuussa yleisen luvan perusteella, mutta voit käyttää sitä vain tulevalla
kasvukaudella. Tätä lupaa et menetä, vaikka luomusiementä tulisi markkinoille
ennen seuraavaa kasvukautta. Sen sijaan, jos siementä jää käyttämättä, pitää
jäljelle jäävälle siemenelle olla uusi lupa sille kasvukaudelle, jolloin sitä
käytetään.
• Varastossa vanhaa kauransiementä: Jos yleinen lupa on voimassa kauralle
1. lokakuuta tai minä tahansa päivänä ennen kylvöä, voit käyttää vanhaa
varastoa tulevalla kasvukaudella.
27.4.2018
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Jos ostan luomusiementä niin, että ”luvatonta” Tuurea ja Fridaa tulee
olemaan seoksessa, johon sekoitan varastossa olevan
heinänsiemenseoksen ja uudet luomusiemenet, alle 30 %, voinko käyttää
vanhan seoksen luomuseoksen seassa luomupellolla?
• Et. Eviran tulkinnassaan kuvaama ”ylivuotinen siemenseos” tarkoittaa jo
hankittua/sekoitettua kylvösiementä edellistä tai sitä aikaisempaa
kasvukautta varten.
• Mahdollisuus hyödyntää ylivuotista seosta (jonka sisällöstä enintään 30 % on
tavissiementä, jolle ei lupaa voi saada) liittyy siis ainoastaan jo olemassa oleviin
seoksiin.

• Seosta voi toki täydentää uusilla luvallisilla komponenteilla, mutta vanha
osuus ei siitä luomukelpoiseksi laimene. Jos näin ei olisi, voisi tulkintaa
soveltaa aina ajatuksella ”siemenseoksen voi aina laimentaa
lupakelpoisuuden edellyttämälle tasolle”.
• Hankinnan ”ylivuotisuuden” voi helposti osoittaa tositteilla,
varastokirjanpidolla tai muistiinpanoilla. Myös mahdollinen luvaton
”laimentaminen” ennen lupahakemuksen tekoa on tarkastettavissa, joten
kikkailijan on myös tekaistava asiakirjoja ”ylivuotisuuden” osoittamiseksi ja sitten ollaankin kaltevalla pohjalla.
27.4.2018
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Jos siemenet on tavanomaisia, ja niiden luvallinen käyttö
edellyttää ELY-keskuksen lupaa, niin riittääkö että luvan
hakee siemenet ostanut tila?

• Ei riitä.
• Lainsäädäntö ei tunne mitään ”kimppalupaa” vaikka sellainen
ihan järkevältä kuulostaisikin. Jokaisen kimppaan kuuluvan
pitää siis hakea lupaa muodollisesti itse.
• Hakemusten laatimisessa voi tietenkin tehdä yhteistyötä.
• Yhteistyötiloilla, joissa eläintila hankkii siemenet kasvitilan
pelloille, on kasvitilan haettava toimijakohtainen lupa jos tilanne
sitä edellyttää
 MUISTIINPANOVELVOITE MYÖS KASVITILALLA
27.4.2018
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Urakoitsija hankkii siemenet ja kylvää ne, ja laskuttaa
siemenet ja työn luomuviljelijältä. Mitä tietoa ja tositteita
urakoitsijan tulee antaa luomuviljelijälle?
• Yhteistyökuvio on syytä kuvata luomusuunnitelmassa.
• Siemenen (luomu)alkuperä pitää olla jäljitettävissä, eli tarvitaan:
• Lasku, kuitti tai kuormakirja, josta käy ilmi ostettu määrä, ja jonka
tietojen avulla voi varmistua, että kyseessä on vakuustodistuksessa
mainittu kauppaerä tai -erät.
• Vakuustodistus tai sen kopio. Koska vakuustodistukset samasta
kauppaerästä ovat samalaisia, riittää, että viljelijä säilyttää yhden
vakuustodistuksen. Myös kopio riittää, sillä voihan olla, ettei urakoitsija
kylvä siementä edes yhtä kokonaista säkillistä, varsinkaan
suursäkillistä!
• Siemenen hankinta ja käyttö on tietenkin merkittävä myös luomutilan
omaan varastokirjanpitoon.
27.4.2018
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Luomuvaatimusten lisäksi noudatettavia muita
kylvösiemeniä koskevia säädöksiä
”Nyrkkisääntöjä”
Harmaa siemen eli laiton sertifioimaton siemen
Kasvinjalostajien oikeuksien huomioonottaminen
Sertifioimattoman siemenen laillinen käyttö

”Nyrkkisääntöjä”
• Poikkeusluvat käyttää tavanomaista siementä koskevat vain laillisesti
markkinoilla olevaa siementä ja käyttöä laillisella tavalla.
• Luomussa saa käyttää itse tuotettua luomusiementä, mutta oman siemenen
ja muun lisäysaineiston (esim. taimet ja pistokkaat) tuotannossa on
luomuvaatimusten lisäksi noudatettava muita soveltuvia säädöksiä kuten
siemenkauppa- ja kasvinjalostajien oikeuksiin liittyvää lainsäädäntöä.
• Esim. TOS-maksua sovelletaan tiettyjen lajien suojatuilla lajikkeilla.
• Osaan ns. vanhoista lajikkeista ei kohdistu kasvinjalostajan oikeuksia.

• Muun kuin itse tuotetun lisäysaineiston hankinnan lähtökohtana on sertifioitu
siemen tai muu laillisesti markkinoilla oleva lisäysaineisto.
• Harmaalla siemenellä tarkoitetaan sellaisen siemenen markkinointia, jota ei
ole siementuotannon säädösten mukaan virallisesti tarkastettu.
• Harmaan luomusiemenen myynti on laitonta, mutta harmaan luomusiemen käyttö ei ole
rangaistavaa.

• Viranomaisen antama poikkeuslupa ei mahdollista poikkeamista muista
soveltuvista säädöksistä kuten siemenkauppa- ja kasvinjalostajien oikeuksiin
liittyvästä lainsäädännöstä.
• Esim. Lupa ei mahdollista harmaan siemenen hankintaa.

27.4.2018
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Kasvinjalostajan oikeudet ja kasvilajikeluettelo
• Kasvinjalostajanoikeus on kasvilajikkeisiin sovellettava patentin
tapainen immateriaalioikeussuoja.
• Kasvinjalostajanoikeus antaa jalostajalle oikeuden päättää lajikkeen
kaupallisesta hyödyntämisestä.
• Suojattua lajiketta ei saa lisätä, kunnostaa lisäystarkoitukseen,
markkinoida tai varastoida ilman kasvinjalostajanoikeuden haltijan
lupaa.
• Poikkeuksena tästä on ns. TOS-siemen eli siemenviljelyä omaan käyttöön
maksua vastaan.

• Luetteloa lajikkeista, joita suojaus koskee päivitetään täällä:
https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/lajikkeet/kasvilajikeluettelo/
27.4.2018
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Siemenviljelyä omaan käyttöön TOS-maksua vastaan
voi soveltaa vain tiettyihin lajeihin ja lajikkeisiin
TOS eli Tilan Oma Siemen

TOS-maksun piirissä olevat LAJIT
(ei kuitenkaan hybridilajikkeet)

• Kasvinjalostajanoikeudesta
annettu laki mahdollistaa viljelijälle
oikeuden käyttää siementä
lisäystarkoitukseen omalla tilalla
tiettyjen kasvilajien suojatuista
lajikkeista maksamalla siitä TOSmaksu lajikkeen omistajalle.
• Viljelijä on velvollinen antamaan
viranomaiselle ja lajikkeen
omistajalle tarvittavat tiedot
maksuvelvollisuuden toteamiseksi.
Nämä tiedot kerätään
tukihakemuksen
kasvulohkolomakkeen yhteydessä.

• Viljat: Kaura, ohra, ruis, vehnä,
ruisvehnä
• Palkoviljat: herne, härkäpapu
• Öljykasvit: Rypsi, rapsi,
öljypellava
• Muut lajit: viljatatar, peruna

27.4.2018
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TOS-maksua tai kasvinjalostajan oikeuksia ei
sovelleta kaikkiin lajeihin ja lajikkeisiin
• TOS-maksua sovelletaan siis vain tiettyjen lajien suojattuihin
lajikkeisiin.

• Luettelo TOS-maksun piiriin kuuluvista lajikkeista on Hakuoppaan liitteenä D:

http://www.mavi.fi/fi/oppaat-jalomakkeet/viljelija/Documents/Hakuoppaat/Hakuoppaan%20liitteet%202016/Liite%20D%20
Suojatut%20kasvilajikkeet%20ja%20TOS-maksut.pdf

• Esimerkiksi nurmikasvit eivät kuulu TOS-maksujen piiriin, vaikka
lajikkeet ovatkin suojattuja.
• Muodollisesti siemenen tuottaminen omaakin käyttöä varten edellyttää lupaa
kasvinjalostajalta.

• Osaan ns. vanhoista lajikkeista ei kohdistu kasvinjalostajan
oikeuksia.

• Niistä voi siis tuottaa siementä omaa käyttöä varten ilman TOS-maksuja tai
kasvinjalostajan lupaa.
27.4.2018
• Käyttö kuitenkin edellyttää tietoa, ettei lajiketta ole suojattu.
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Onko Ely-keskuksella mitään mahdollisuutta myöntää
toimijakohtaista lupaa tavanomaisen sertifioimattoman
lisäysaineiston käytölle?
Sertifioitua siementähän voi tuottaa ja markkinoida vain lajikeluettelon lajikkeista, mutta ainakin
näissä tapauksissa ELY-keskuksen lupa on mahdollinen:
• ELY-keskus voi myöntää luvan oman siemenen tuottamiseksi (eli syy e)
suojaamattomasta lajikkeesta.

• ELY-keskus voi myöntää luvan ”lajikkeiden suojelua” varten (eli syy d)
• Viljelijän vastuulla on esim. selvittää onko kyseessä esim. vanha lajike vai aito maatiainen. Katso
ohjeet kappale 19.2).
• ”Maatiaisen” aitouden osoittamiseksi riittää luomuviljelijän ilmoitus ja/tai mahdollisuus selvittää
siemen alkuperä ostoasiakirjoista. Kyseessä ei siis tarvitse olla rekisteröity alkuperäiskasvi
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/viljely+ja+tuotanto/lajikkeet/alkuperaiskasvit/, koska aitouden
toteennäyttämistä ei EU:n luomulainsäädäntö erikseen vaadi.

• ELY-keskus voi myöntää luvan koetoiminnan perusteella (eli syy d, tutkimuskäyttö)
• Huom! Suojattua lajiketta voi käyttää koetoiminnassa ilman kasvinjalostajanoikeuden haltijan lupaa.

27.4.2018
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Luomusiementä ulkomailta
Luomusiementä EU:n sisämarkkinoilta
Ulkomaiset vakuustodistukset

Mitä pitää huomioida, jos tilaa
rehumailasen siementä Virosta?
• Evira katsoo, että kun maahantuoja tuo siemeniä omaan käyttöön
(siis esimerkiksi luomuviljelijä) EU:n alueelta, tuojan ei tarvitse
rekisteröityä eikä tehdä ilmoitusta tuonnista Eviran
siementarkastusyksikköön.
• Viljakasvien siementen osalta on muistettava pyytää kohdan 1.3
mukainen todistus hukkakaurattomuudesta.
• Täältä tarkempaa ohjeistusta
• https://www.evira.fi/kasvit/myynti-ja-markkinointi/siemenet/
• https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-jaohjeet/kasvit/siemenet/ohjeet/13004_3_ohje-kylvosiemenen-maahantuojilleja-markkinoijille.pdf
27.4.2018
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Sain kuvan, jossa laskun mukana on saksalainen vakuustodistus, mutta
voiko sen perusteella varmistua, että siemen on aitoa luomua? Kuitin ja
pakkauksen mukaan tavara on luomua, mutta vakuustodistuksessa ei siis ole
luomusta tai tarkastuslaitoksesta mainintaa.

• Saksassa luomuun viittaavat pakolliset
tiedot ovat erillisellä vihreällä lapulla.
• Tässä toinen esimerkki, jossa laput ovat
rinnakkain.

27.4.2018
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Ruotsalainen vakuustodistus luomusiemenelle
• Tarkastuslaitostunnus ja viittaus
luomuun näkyvät vasemmassa
alareunassa

27.4.2018
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Luomusiemenen tuotanto
Kylvösiemensadon käyttö mahdolliseen muuhun käyttöön kuin siemeneksi
Mahdollisuus saada lupa käyttää peitattua kantasiementä

Luomuviljelijä on saanut ELY-keskuksen luvan käyttää tavanomaista
härkäpavun siementä oman siemenen tuotantoa varten. Pellot olivat
luomuhyväksyttyjä. Siementavaran itävyys ei ole vielä selvillä, josta syystä
kaksi kysymystä koskien sadon vaihtoehtoista käyttöä:
Kysymys 1: Jos itävyys ei täyty ja siitä ei saa siementä, voinko myydä sen luomuna
elintarvikkeeksi?
Kysymys 2: Jos itävyys on ok ja siitä saa siementä, voinko silti myydä osan luomuna
elintarvikkeeksi?

• Vastaus molempiin kysymyksiin on ”kyllä”.
• Kun kantasiemen on peittaamatonta, ei sadon mahdolliseen
muuhun käyttöön kuin siemeneksi aseteta rajoituksia tai
lisävaatimuksia luvan myöntöperusteissa.
• Peitatulle kantasiemenelle sertifioidussa siementuotannossa on
mahdollisuus saada lupa, mutta silloin satoa ei voisi käyttää
luomuelintarvikkeena tai –rehuna JOS siis peittausaine ei ole luomuun
soveltuva.
27.4.2018
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Miten voidaan varmistaa, ettei oman siemenen
tuotantoa varten haetulla poikkeusluvalla tuoteta
esimerkiksi rehuviljaa?
• Kun viljelijä hakee lupaa tilan oman siemenen tuotantoa varten,
pitää viljelijän ilmoittaa kylvöala.
• Kylvöalaa voi suhteuttaa tilan omaan siementarpeeseen ja
tyypilliseen luvan saaneeseen siemenerään.
• Näin voidaan osaltaan varmistaa, että sato on todellakin
suunniteltu kylvösiemeneksi eikä vaikkapa rehuksi.
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Suomen luomuvalvontalainsäädännössä ei ole enää
mainintaa mahdollisuudesta käyttää peitattua
kantasiementä. Mihin EU-lainsäädännön kohtaan Eviran
ohjeistus mahdollisuudesta oikein perustuu?

• Peitatun kantasiemen käyttö sertifioitua kylvösiementuotantoa
varten on poikkeustapaus, jonka suomalaisen tulkinnan
pohjana on EU-asetuksen 834/2007 artikla 12i:
• Muiden kuin siementen ja kasvien lisäysaineiston tuotannossa
ainoastaan luonnonmukaisesti tuotettujen siementen ja lisäysaineiston
käyttö on sallittu.

• Tästä lauseesta on johdettu myös mahdollisuus saada lupa
peitatun siemenen käyttöön.
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LUOMUVALVONTAAN LIITTYVÄ MUISTA!
Hakemus + luvat + liitteet
• Kaikki yhdessä yhtä aikaa ELY –keskuksen kirjaamoon TAI käsittelijälle VIIMEISTÄÄN
30.4.2018
POSTIOSOITE
Kainuun ELY –keskus
PL 115
87101 KAJAANI

KÄYNTIOSOITE
Kainuun ELY –keskus
Kalliokatu 4
87100 KAJAANI

ELYn toive  tehkää tukihakemuksia VIPUssa jo
toukokuussa  saadaan kasvulohkotietoja
luomutarkastuksiin
MUISTA PÄIVITTÄÄ LOHKON VAIHEKOODI
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