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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 

kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 
liitteen muuttamisesta  

 
 

 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti, 
muutetaan kasvinterveyden suojelemisesta annetun asetuksen 17/08 liitteen IVAII 
kohta 18.3, sellaisena kuin se on asetuksessa 13/17, seuraavasti: 

 
_____________________ 

 
 
 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2018  
 
 
Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2018 
 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri  Jari Leppä 
 
 
 
 
Erityisasiantuntija   Taina Sahin 
 
 

 



LIITE IV AII 
    --------------- 
 

18.3. Istutettaviksi tarkoitetut suvun Solanum L. rönsyjä tai 

mukuloita muodostavien lajien kasvit tai niiden hybridit, 

lukuun ottamatta liitteen IV A osan II jakson kohdissa 18.1, 

18.1.1 tai 18.2 tarkoitettuja lajin Solanum tuberosum L. muku-

loita, geenipankkeihin tai geenivarakokoelmiin varastoituja 

viljelyaineistoja ja 18.3.1 kohdassa tarkoitettuja lajin Solanum 

tuberosum L. siemeniä. 

a) Kasvit on pidetty karanteenissa ja ne on karanteenin 

aikana tehdyissä testeissä todettu vapaiksi haitallisista 

kasvintuhoojista, 

b)  alakohdassa a) tarkoitettujen karanteenitestien on: 

aa) oltava kyseisen jäsenvaltion kasvinsuojeluvi-

ranomaisen valvomia ja tämän viranomaisen tieteel-

lisesti erikoistuneen henkilöstön tai minkä tahansa 

toimiluvan saaneen toimielimen toteuttamia, 

 bb) oltava toteutettuja sellaisella paikalla, jolla on 

riittävät edellytykset haitallisten kasvintuhoojien 

leviämisen estämiseksi ja aineistojen, indikaattori-

kasvit mukaan lukien, ylläpitämiseksi siten, että 

näiden kasvintuhoojien leviämisvaara eliminoidaan, 

 cc) koostuttava kunkin aineiston osalta, 

- vähintään yhden kokonaisen kasvukauden ajan 

säännöllisin väliajoin toteutettavasta 

silmämääräisestä tutkimuksesta haitallisten 

kasvintuhoojien aiheuttamien oireiden 

havainnoimiseksi ottaen huomioon aineiston 

luonne ja sen kehitysvaihe testiohjelman aikana, 

 - riittävin menetelmin toteutettavasta 

tutkimuksesta, joka on esitettävä neuvoston 

direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa tarkoite-

tulle komission pysyvälle 

kasvinterveyskomitealle  

 - kaikkien peruna-aineistojen osalta vähintään 

seuraavien kasvintuhoojien varalta: 

 - Andean potato latent virus,  

- Arracacha  virus B, oca kanta, 

- Potato black ringspot virus, 

- Potato spindle tuber viroid, 

- Potato virus T, 

- Andean potato mottle virus, 

- yleiset perunan virukset A, M S, V, X ja 

Y (mukaan lukien Yo, Yn ja Yc) ja 

Potato leaf roll virus, 

- Clavibacter michiganensis subsp. sepe-

donicus (Spieckermann et Kotthoff) 

Davis et al., 

- Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al., 

- lajin Solanum tuberosum L. aidon siemenen 

osalta, lukuun ottamatta 18.3.1 kohdassa 

tarkoitettuja, vähintään edellä luetellut virukset 

ja viroidit, 

 dd) mahdollistettava testaukset toteuttamalla 

haitallisten kasvintuhoojien tunnistaminen muista 

silmämääräisessä tutkimuksessa havaituista oireista, 

 

 c) kaikki sellainen aineisto, jota ei ole b) -kohdassa kuvail-

luissa testeissä todettu vapaaksi b) -kohdassa tarkoitetuista 

haitallisista kasvintuhoojista, on välittömästi hävitettävä tai 

saatettava sellaisen käsittelyn alaiseksi, joka hävittää 

haitalliset kasvintuhoojat, 



 d) kunkin tällaista aineistoa hallussaan pitävän organisaation 

tai tutkimuslaitoksen on ilmoitettava siitä kyseisen 

jäsenvaltion kasvinsuojelusta vastaavalle viranomaiselle.  

 

18.3.1. Lajin Solanum tuberosum L. siemenet, liitteen IV A 

osan II jakson kohdassa 18.4 tarkoitettuja lukuun ottamatta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virallinen lausunto siitä, että  

Siemenet ovat peräisin kasveista, jotka täyttävät 18.1, 18.1.1, 

18.2 ja 18.3 kohtien vaatimukset soveltuvin osin, 

ja 

a) siemenet ovat peräsin alueelta, jolla ei tiedettävästi ole 

seuraavia kasvintuhoojia: Synchytrium endobioticum 

(Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis spp. 

sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ja Potato 

spindle tuber viroid 

tai 

b) siemenien on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

i) ne on tuotettu alueella, jolla ei ole viimeksi 

päättyneen kasvukauden alun jälkeen havaittu a) 

kohdassa tarkoitettujen kasvintuhoojien aiheuttamia 

taudinoireita 

ii) ne on tuotettu alueella, jolla on toteutettu kaikki 

seuraavat toimenpiteet: 

1) alue on eristetty muilta koisokasveilta ja 

muilta Potato spindle tuber viroid -

kasvintuhoojan isäntäkasveilta 

2) estetään kosketus henkilökuntaan ja 

esineisiin, kuten työvälineisiin, koneisiin, 

astioihin ja pakkausmateriaaleihin, jotka 

tulevat muilta alueilta, joilla tuotetaan 

koisokasveja ja muita Potato spindle tuber 

viroid -kasvintuhoojan isäntäkasveja, tai 

toteutetaan asianmukaiset hygieniaan 

liittyvät toimenpiteet infektion estämiseksi 

henkilökunnan ja esineiden osalta, jotka 

tulevat muilta alueilta, joilla tuotetaan 

koisokasveja ja muita Potato spindle tuber 

viroid -kasvintuhoojan isäntäkasveja 

3) käytetään vain vettä, jossa ei ole tässä 

kohdassa tarkoitettuja kasvintuhoojia. 
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