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Maa- ja metsäministeriön asetus
viljakasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 

1 §:n ja liitteen 2 ja 4 muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan viljakasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-

tuksen (391/2020) 1 § ja liitteen 2 kohta 3 ja liite 4 seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin viljakasveihin kuuluvien kasvilajien siemenen tuo-
tantoon, sertifiointiin, markkinointiin ja maahantuontiin:

Viljakasveihin kuuluvat myös edellä mainittujen lajien hybridit.
Soveltamisalaan kuuluvat seuraavat hybridit, jotka saadaan durran ja sudaninruohon

risteytyksestä:
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp.

drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse (jäljempänä Sorghum -risteytykset).
Hybridien siementen tulee täyttää kyseisten lajien siemenelle asetetut vaatimukset.
Tätä asetusta ei sovelleta 1 momentissa mainittujen viljakasvilajien siementen maasta-

vientiin lukuun ottamatta tämän asetuksen 3, 5, ja 6 §:ää.
————

Kaurat ja punakaura Avena sativa L. (myös A. byzantina K. Koch)
Kuoreton kaura Avena nuda L.
Ukonkaura Avena strigosa Schreb.
Ohra Hordeum vulgare L.
Riisi Oryza sativa L.
Kanarianhelpi Phalaris canariensis L.
Ruis Secale cereale L.
Durra Sorghum bicolor (L.) Moench subsp.bicolor
Sudaninruoho Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) 

de Wet ex Davidse
Ruisvehnä xTriticosecale Wittm. ex. A. Camus
Vehnä Triticum aestivum L. subsp. aestivum
Durumvehnä (kovavehnä) Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren
Spelttivehnä Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.
Maissi Zea mays L. (partim)
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Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Helsingissä 16.12.2021

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Erityisasiantuntija Kati Lassi
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SIEMENVILJELYKSELLE ASETETTAVAT LAATUVAATIMUKSET

PERUSSIEMEN JA SERTIFIOITU SIEMEN

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 Eristysetäisyydet

Viljelyksellä on noudatettava seuraavia eristysetäisyyksiä sellaisiin kasvustoihin nähden,
joiden kanssa ei-toivottu risteytyminen on mahdollista:

*Alueilla, joilla ongelmana on ristipölytys S. halepensen tai S. bicolor subsp. drummon-
diin kanssa, sovelletaan seuraavaa:

a) Sorghum bicolor subsp. bicolorin tai sen hybridien perussiemenen tuottamiseen tar-
koitetut kasvustot on eristettävä vähintään 800 metrin päähän kaikista tällaisista
saastuttavista siitepölylähteistä;

b) Sorghum bicolor subsp. bicolorin tai sen hybridien sertifoitujen siementen tuottami-
seen tarkoitettu kasvustot on eristettävä vähintään 400 metrin päähän kaikista tällai-
sista saastuttavista siitepölylähteistä

Laji perussiemen sertifioitu siemen

Ruis, muut kuin hybridit, kanarianhelpi 300 m 250 m

Durra, sudaninruoho* 400 m 200 m

Ruisvehnä, itsepölytteiset lajikkeet 50 m 20 m

Maissi 200 m 200 m

Rukiin hybridisiementuotannossa:

– kun siementuotanto perustuu koirassterili-
teettiin

1 000 m

– kun siementuotanto ei perustu koirassteri-
liteettiin

600 m

– sertifioidun siemenen tuotannossa 500 m
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ERÄN JA NÄYTTEEN PAINOT

Erän painoon luetaan mukaan erän kemialliset käsittelyaineet. Tämä on otettava huo-
mioon erän enimmäispainoa määritettäessä.
*) Hukkakauramääritys tehdään 1 kg näytteestä, viljelystarkastustodistuksen puuttuessa
3 kg:sta.
Erän enimmäispaino saa ylittyä enintään viisi prosenttia

Laji Erän enim-
mäispaino ton-
nia

Eränäytteen 
vähimmäispaino 
grammaa

Näytteen paino määritet-
täessä muiden kasvila-
jien siemeniä
(liite 3) grammaa

1 2 3 4

Kaura, kuoreton kaura, 
ukonkaura, ohra, vehnä, 
ruis, kovavehnä, speltti-
vehnä, ruisvehnä

30 2500 500 *)

Kanarianhelpi 10 400 200

Riisi 30 500 500

Sorghum bicolor (L.) 
Moench subsp.bicolor

30 900 900

Sorghum bicolor (L.) 
Moench subsp. drum-
mondii (Steud.) de Wet 
ex Davidse

10 250 250

Hybridit, Sorghum 
bicolor (L.) Moench 
subsp.bicolor x Sorghum 
bicolor (L.) Moench 
subsp. drummondii 
(Steud.) de Wet ex 
Davidse

30 300 300

Maissi:
– sisäsiitoslinjojen 

perussiemen
– muut

40
40

250
1 000

250
1 000
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