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 Kommissionens direktiv 2006/124/EG (32006L0124); EUT nr L 
339,  
6.12.2006, s. 12 

  
 

 
 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och 
skoksbruksministeriets beslut om production och saluföring av 

plantmaterial för köksväxter  
 
 
 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut 
ändras i jord- och skoksbrukministeriets beslut av den 12 april 1996 om production och 
saluföring av plantmaterial för köksväxter (41/1996) bilaga 1 som följer: 
 
 

________________________ 
 
 
 

Denna förordning träder i kraft den 10 juli 2007.  
 
 
 
I Helsingfors den 26 juni 2007 
 
 
 
 
Jord- och skogsbruksminister  Sirkka-Liisa Anttila 
 
 
 
 
Överinspektör   Tuula Mäki-Valkama 
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BILAGA 1 
 

SLÄKTEN OCH ARTER AV KÖKSVÄXTER 
 
- Allium cepa L. 
 - Cepa - gruppen  lök 
 - Aggregatum -gruppen schallottenlök 
- Allium fistulosum L.  piplök 
- Allium porrum L.  purjolök 
- Allium sativum L.  vitlök 
- Allium schoenoprasum L.  gräslök 
- Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm  Dansk körvel 
- Apium graveolens L. blekselleri, rotselleri 
- Asparagus officinalis L. sparris 
- Beta vulgaris L. rödbeta, (inklusive Cheltenhambeta), 
 mangold 
- Brassica oleracea L.  grönkål 
 blomkål 
 broccoli 
 brysselkål 
 savojkål 
 vitkål 
 rödkål 
 kålrabbi 
- Brassica rapa L. majrova, salladskål 
- Capsicum annuum L. paprika, chilipeppar 
- Cichorium endivia L. friséesallat, escarolesallat 
- Cichorium intybus L.   endiviasallat eller witlof-cikoria 
 sallatscikoria, rotcikoria 
- Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai  vattenmelon 
- Cucumis melo L.  melon 
- Cucumis sativus L. slangurka, druvgurka 
- Cucurbita maxima Duchesne  jättepumpa 
- Cucurbita pepo L.  pumpa, squash 
- Cynara cardunculus L.   kronärtskocka, kardon  
- Daucus carota L.  morot, fodermorrot 
- Foeniculum vulgare Mill.  fänkål 
- Lactuca sativa L.  sallat 
- Lycopersicon lycopersicum Mill.  tomat 
- Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill  persilja 
- Phaseolus coccineus L.  blomsterböna 
- Phaseolus vulgaris L.  buskböna, störböna 
- Pisum sativum L. (partim)  märgärt, spritärt, sockerärt 
- Raphanus sativus L. rädisa, rättika 
- Rheum rhabarbarum L.  rabarber 
- Scorzonera hispanica L.  svartrot 
- Solanum melongena L  aubergin (äggplanta) 
- Spinacia oleracea L.  spenat 
- Valerianella locusta (L.) Laterr.  vintersallat 
- Vicia faba L. (partim)  bondböna 
- Zea mays L. (partim) sockermajs, popmajs' 


