Rättelser till Finlands författningssamling

Till Finlands författningssamling nr 395/2020
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med vall- och foderväxter)
På sidan 12 i bilaga 1, punkt 5) står:
5) icke sortbetecknat kommersiellt utsäde, utsäde
a) som kan identifieras såsom tillhörande en viss art,
b) som uppfyller kvalitetskraven i bilaga 3 för icke sortbetecknat kommersiellt
c) utsäde och vars odling är fri från flyghavre, och
d) som har framställts under en certifieringsmyndighets överinseende.
Bör vara:
5) icke sortbetecknat kommersiellt utsäde, utsäde
a) som kan identifieras såsom tillhörande en viss art,
b) som uppfyller kvalitetskraven i bilaga 3 för icke sortbetecknat kommersiellt utsäde och vars
odling är fri från flyghavre, och
c) som har framställts under en certifieringsmyndighets överinseende.
På sidan 21 i bilaga 3, under tabell 2 står:
a) Alla färska och friska frön som inte gror efter förbehandling anses vara groende frön.
b) I fråga om arter för vilka antalet hårda frön har definierats medräknas de i grobarheten upp till det
angivna högsta tillåtna fröantalet.
c) Frön av andra Poa-arter anses inte utgöra en orenhet när de utgör högst 0,8 % av utsädets vikt.
d) Frön av Trifolium pratense anses inte utgöra en orenhet när de utgör högst 1,0 % av utsädets vikt.
e) Frön av Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba spp, Vicia
pannonica, Vicia sativa och Vicia villosa anses inte utgöra orenheter när de utgör högst 0,5 % av
utsädets vikt i andra motsvarande arter.
f) Det högsta tillåtna procenttalet frön av en enskild art tillämpas inte på frön av Poa spp.
i) Antalet frön av Avena fatua och Avena sterilis behöver inte bestämmas om det inte misstänks att
villkoren i kolumn 12 inte uppfylls.
j) Antalet frön av Cuscuta spp. behöver inte bestämmas, om det inte misstänks att villkoren i kolumn 13
inte uppfylls.
k) Ett frö av Cuscuta spp. i ett prov med fastställd vikt anses inte utgöra en orenhet när frön av Cuscuta
spp. inte ingår i ett annat prov med samma vikt.
l) Prov som tas för bestämning av antalet frön av Cuscuta spp. ska vara av dubbel vikt jämfört med den
provvikt som anges i bilaga 4 punkt 4.
m) Ett frö av Cuscuta spp. i ett prov med fastställd vikt anses inte utgöra en orenhet när frön av Cuscuta
spp. inte ingår i ett annat prov med den dubbla vikten.
n) Antalet frön av Rumex spp. utöver Rumex acetosella och Rumex maritimus behöver inte bestämmas,
om det inte misstänks att villkoren i kolumn 14 inte uppfylls.
Bör vara:
a) Alla färska och friska frön som inte gror efter förbehandling anses vara groende frön.
b) I fråga om arter för vilka antalet hårda frön har definierats medräknas de i grobarheten upp till det
angivna högsta tillåtna fröantalet.
c) Frön av andra Poa-arter anses inte utgöra en orenhet när de utgör högst 0,8 % av utsädets vikt.
d) Frön av Trifolium pratense anses inte utgöra en orenhet när de utgör högst 1,0 % av utsädets vikt.
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e) Frön av Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba spp, Vicia
pannonica, Vicia sativa och Vicia villosa anses inte utgöra orenheter när de utgör högst 0,5 % av
utsädets vikt i andra motsvarande arter.
f) Det högsta tillåtna procenttalet frön av en enskild art tillämpas inte på frön av Poa spp.
g) Antalet frön av Avena fatua och Avena sterilis behöver inte bestämmas om det inte misstänks att
villkoren i kolumn 12 inte uppfylls.
h) Antalet frön av Cuscuta spp. behöver inte bestämmas, om det inte misstänks att villkoren i kolumn 13
inte uppfylls.
i) Ett frö av Cuscuta spp. i ett prov med fastställd vikt anses inte utgöra en orenhet när frön av Cuscuta
spp. inte ingår i ett annat prov med samma vikt.
j) Prov som tas för bestämning av antalet frön av Cuscuta spp. ska vara av dubbel vikt jämfört med den
provvikt som anges i bilaga 4 punkt 4.
k) Ett frö av Cuscuta spp. i ett prov med fastställd vikt anses inte utgöra en orenhet när frön av Cuscuta
spp. inte ingår i ett annat prov med den dubbla vikten.
l) Antalet frön av Rumex spp. utöver Rumex acetosella och Rumex maritimus behöver inte bestämmas,
om det inte misstänks att villkoren i kolumn 14 inte uppfylls.
På sidan 26 i bilaga 3 står:
a) Högsta tillåtna antalet frön av Poa spp. är 80.
b) Villkoret i kolumn 3 tillämpas inte på frön av Poa spp. Högsta tillåtna antal frön av andra arter av
Poa spp. än den som ska undersökas är 1 frö/prov om 500 frön.
c) Högsta tillåtna antal frön av Poa spp. är 20.
d) Antalet frön av Melilotus spp. behöver inte bestämmas om det inte misstänks att villkoren i kolumn 7
inte uppfylls.
e) Ett frö av Melilotus spp. i ett prov med fastställd vikt anses inte utgöra en orenhet, när inget frö av
Melilotus spp. förekommer i ett prov med dubbla fastställda vikten.
f) Villkor c i tabell 1 tillämpas inte.
g) Villkor d i tabell 1 tillämpas inte.
h) Villkor e i tabell 1 tillämpas inte.
i) Villkor f i tabell 1 tillämpas inte.
j) Villkoren k och m i tabell 1 tillämpas inte.
k) Högsta tillåtna antal frön av bitter lupin är 1.0 % i andra sorter än bitter lupin.
Bör vara:
a) Högsta tillåtna antalet frön av Poa spp. är 80.
b) Villkoret i kolumn 3 tillämpas inte på frön av Poa spp. Högsta tillåtna antal frön av andra arter av
Poa spp. än den som ska undersökas är 1 frö/prov om 500 frön.
c) Högsta tillåtna antal frön av Poa spp. är 20.
d) Antalet frön av Melilotus spp. behöver inte bestämmas om det inte misstänks att villkoren i kolumn 7
inte uppfylls.
e) Ett frö av Melilotus spp. i ett prov med fastställd vikt anses inte utgöra en orenhet, när inget frö av
Melilotus spp. förekommer i ett prov med dubbla fastställda vikten.
f) Villkor c i tabell 2 tillämpas inte.
g) Villkor d i tabell 2 tillämpas inte.
h) Villkor e i tabell 2 tillämpas inte.
i) Villkor f i tabell 2 tillämpas inte.
j) Villkoren k och m i tabell 2 tillämpas inte.
k) Högsta tillåtna antal frön av bitter lupin är 1.0 % i andra sorter än bitter lupin.

