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Sienet ja munasienet 

Säännellyt muut kuin uni-
onikaranteenituhoojat tai 
niiden aiheuttamat oireet 

Öljy- ja kuitu- 
kasvin  

suku tai laji 

Esiperussiemeniä kos-
kevat kynnysarvot 

Perussiemeniä koske-
vat kynnysarvot 

Sertifioituja siemeniä 
koskevat kynnysarvot 

Alternaria linicola Groves 
& Skolko [ALTELI] 

Linum usitatissi-
mum L. 

5 % 
 
5 % seuraavien saas-
tuttamia: Alternaria 
linicola, Boeremia 
exigua var. linicola, 
Colletotrichium lini ja 
Fusarium spp 

5 % 
 
5 % seuraavien saas-
tuttamia: Alternaria 
linicola, Boeremia 
exigua var. linicola, 
Colletotrichium lini 
ja Fusarium spp 

5 % 
 
5 % seuraavien saastut-
tamia: Alternaria lini-
cola, Boeremia exigua 
var. linicola, Colle-
totrichium lini ja Fusa-
rium spp 

Boeremia exigua var. lini-
cola  
(Naumov & Vassiljevsky) 
Aveskamp, Gruyter & 
Verkley [PHOMEL] 

Linum usitatissi-
mum L.  
- öljypellava 

1 % 
 
5 % seuraavien saas-
tuttamia: Alternaria 
linicola, Boeremia 
exigua var. linicola, 
Colletotrichium lini ja 
Fusarium spp 

1 % 
 
5 % seuraavien saas-
tuttamia: Alternaria 
linicola, Boeremia 
exigua var. linicola, 
Colletotrichium lini 
ja Fusarium spp 

1 % 
 
5 % seuraavien saastut-
tamia: Alternaria lini-
cola, Boeremia exigua 
var. linicola, Colle-
totrichium lini ja Fusa-
rium spp 

Boeremia exigua var. lini-
cola  
(Naumov & Vassiljevsky) 
Aveskamp, Gruyter & 
Verkley [PHOMEL] 

Linum usitatissi-
mum L.  
- kuitupellava 

5 % 
 
5 % seuraavien saas-
tuttamia: Alternaria 
linicola, Boeremia 
exigua var. linicola, 
Colletotrichium lini ja 
Fusarium spp 

5 % 
 
5 % seuraavien saas-
tuttamia: Alternaria 
linicola, Boeremia 
exigua var. linicola, 
Colletotrichium lini 
ja Fusarium spp 

5 % 
 
5 % seuraavien saastut-
tamia: Alternaria lini-
cola, Boeremia exigua 
var. linicola, Colle-
totrichium lini ja Fusa-
rium spp 

Botrytis cinerea de Bary 
[BOTRCI] 

Helianthus an-
nuus L., Linum 
usitatissimum L. 

5 % 5 % 5 % 

Colletotrichum lini Wes-
terdijk [COLLLI] 

Linum usitatissi-
mum L. 

5 % 
 
5 % seuraavien saas-
tuttamia: Alternaria 
linicola, Boeremia 
exigua var. linicola, 
Colletotrichium lini ja 
Fusarium spp 

5 % 
 
5 % seuraavien saas-
tuttamia: Alternaria 
linicola, Boeremia 
exigua var. linicola, 
Colletotrichium lini 
ja Fusarium spp 

5 % 
 
5 % seuraavien saastut-
tamia: Alternaria lini-
cola, Boeremia exigua 
var. linicola, Colle-
totrichium lini ja Fusa-
rium spp 

Fusarium (anamorfinen 
muoto) Link [1FUSAG]]  
 
paitsi Fusarium oxyspo-
rum f. sp. albedinis 
(Kill. & Maire) W.L. Gor-
don [FUSAAL] ja Fusa-
rium circinatum Nirenberg 
& O’Donnell [GIBBCI] 

Linum usitatissi-
mum L. 

5 % 
 
5 % seuraavien saas-
tuttamia: Alternaria 
linicola, Boeremia 
exigua var. linicola, 
Colletotrichium lini ja 
Fusarium spp 

5 % 
 
5 % seuraavien saas-
tuttamia: Alternaria 
linicola, Boeremia 
exigua var. linicola, 
Colletotrichium lini 
ja Fusarium spp 

5 % 
 
5 % seuraavien saastut-
tamia: Alternaria lini-
cola, Boeremia exigua 
var. linicola, Colle-
totrichium lini ja Fusa-
rium spp 
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Sienet ja munasienet 

Säännellyt muut kuin uni-
onikaranteenituhoojat tai 
niiden aiheuttamat oireet 

Öljy- ja kuitu- 
kasvin  

suku tai laji 

Esiperussiemeniä kos-
kevat kynnysarvot 

Perussiemeniä koske-
vat kynnysarvot 

Sertifioituja siemeniä 
koskevat kynnysarvot 

Diaporthe caulivora 
(Athow& Caldwell) 
J.M. Santos, Vrandecic & 
A.J.L. Phillips [DIAPPC]  
 
Diaporthe phaseolorum 
var. sojae Lehman 
[DIAPPS] 

Glycine max (L.) 
Merr 

15 % Phomopsis 
complexin saastutta-
mia 

15 % Phomopsis 
complexin saastutta-
mia 

15 % Phomopsis 
complexin saastutta-
mia 

Plasmopara halstedii (Far-
low) Berlese & de Toni 
[PLASHA] 

Helianthus an-
nuus L. 

0 % 0 % 0 % 

Sclerotinia sclerotiorum 
(Libert) de Bary 
[SCLESC] 

Brassica rapa L. 
var. silvestris 
(Lam.) Briggs 

Enintään 5 skleroo-
tiota tai sklerootion 
osasta, jotka on labo-
ratorio-tutkimuksessa 
löydetty kunkin sie-
menerän edustavasta 
näytteestä, jonka koko 
on täsmennetty direk-
tiivin 2002/57/EU liit-
teen III sarakkeessa 4. 

Enintään 5 skleroo-
tiota tai sklerootion 
osasta, jotka on labo-
ratorio-tutkimuksessa 
löydetty kunkin sie-
menerän edustavasta 
näytteestä, jonka 
koko on täsmennetty 
direktiivin 
2002/57/EU liitteen 
III sarakkeessa 4. 

Enintään 5 skleroo-
tiota tai sklerootion 
osasta, jotka on labo-
ratorio-tutkimuksessa 
löydetty kunkin sie-
menerän edustavasta 
näytteestä, jonka 
koko on täsmennetty 
direktiivin 
2002/57/EU liitteen 
III sarakkeessa 4. 

Sclerotinia sclerotiorum 
(Libert) de Bary 
[SCLESC] 

Brassica napus 
L.(partim),  
 
Helianthus an-
nuus L. 

Enintään 10 skleroo-
tiota tai sklerootion 
osasta, jotka on labo-
ratorio-tutkimuksessa 
löydetty kunkin sie-
menerän edustavasta 
näytteestä, jonka koko 
on täsmennetty direk-
tiivin 2002/57/EU liit-
teen III sarakkeessa 4. 

Enintään 10 skleroo-
tiota tai sklerootion 
osasta, jotka on labo-
ratorio-tutkimuksessa 
löydetty kunkin sie-
menerän edustavasta 
näytteestä, jonka 
koko on täsmennetty 
direktiivin 
2002/57/EU liitteen 
III sarakkeessa 4. 

Enintään 10 skleroo-
tiota tai sklerootion 
osasta, jotka on labo-
ratorio-tutkimuksessa 
löydetty kunkin sie-
menerän edustavasta 
näytteestä, jonka 
koko on täsmennetty 
direktiivin 
2002/57/EU liitteen 
III sarakkeessa 4. 

Sclerotinia sclerotiorum 
(Libert) de Bary 
[SCLESC] 

Sinapis alba L. Enintään 5 skleroo-
tiota tai sklerootion 
osasta, jotka on labo-
ratorio-tutkimuksessa 
löydetty kunkin sie-
menerän edustavasta 
näytteestä, jonka koko 
on täsmennetty direk-
tiivin 2002/57/EU liit-
teen III sarakkeessa 4. 

Enintään 5 skleroo-
tiota tai sklerootion 
osasta, jotka on labo-
ratorio-tutkimuksessa 
löydetty kunkin sie-
menerän edustavasta 
näytteestä, jonka 
koko on täsmennetty 
direktiivin 
2002/57/EU liitteen 
III sarakkeessa 4. 

Enintään 5 skleroo-
tiota tai sklerootion 
osasta, jotka on labo-
ratorio-tutkimuksessa 
löydetty kunkin sie-
menerän edustavasta 
näytteestä, jonka 
koko on täsmennetty 
direktiivin 
2002/57/EU liitteen 
III sarakkeessa 4. 

 

  


