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AJANKOHTAISTA LUOMUKASVINVILJELYTUOTANNON VALVONNASTA
1. Luomulisäysaineistorekisteri ja luvat käyttää tavanomaista lisäysaineistoa
Luomulisäysaineistorekisteriin on koottu markkinoilla olevat luomusiemen- ja luomutaimierät. Rekisterin tiedot perustuvat pakkaamoiden ja kauppiaiden omiin ilmoituksiin ja se on saatavissa
internet-osoitteesta: Evira > Yhteiset > Luomu > Luomukasvit > Siemenet ja taimet.
Jos luomusiementä tai muuta luomulisäysaineistoa ei ole saatavissa, tarvitset voimassa olevan
luvan tavanomaisen lisäysaineiston käyttöön. Se voi olla kasvilajia koskeva lupa kaikille luomuviljelijöille (Eviran yleinen lupa) tai eräkohtainen lupa yhdelle luomuviljelijälle ja erälle (ELY-keskuksen lupa).
Tarkemmin luvan myöntämisen edellytyksistä, hakuohjeista ja -lomakkeista on kerrottu Luonnonmukainen tuotanto 1 – Yleiset ja kasvintuotannon ehdot -oppaassa (eli tuotantoehdot) sekä Eviran internet -sivulla: Evira > Yhteiset > Luomu > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Lupahakemukset.
Muista tärkeät päivämäärät:
 1. huhtikuuta: Eviran yleisen luvan piirissä 31.3.2018 olevia kasvilajeja ei poisteta yleisestä
luvasta ajalla 1.4. -15.6.2018, vaikka markkinoille kyseisenä aikana tulleita eriä merkittäisiin
luomulisäysaineistorekisteriin. Tästä syystä samoja lajeja voi tänä aikana olla sekä luomulisäysaineistorekisterissä että yleisen luvan piirissä.
 15. huhtikuuta: Toimitusvaikeus tarkoittaa tilannetta, missä yksikään myyjä ei pysty toimittamaan luomulisäysaineistoa ennen kylvöä tai istutusta, vaikka luomuviljelijä on tilannut lisäysaineiston hyvissä ajoin. Evira katsoo, että kevätkylvöisten kasvien osalta kohtuullinen
takaraja toimitukselle on 15. huhtikuuta. Tämän jälkeen lupahakemusta voi perustella toimitusvaikeudella, eikä hakemuksen lähettämistä ELY-keskukseen enää ole syytä viivyttää.
 1. toukokuuta. Poikkeuslupaa on normaalisti haettava viimeistään 1. toukokuuta, mutta
kylvö on sallittu vasta kun lupa on myönnetty.

2. Muutoksia kasvintuotantoa koskeviin tuotantoehtoihin
Luonnonmukainen tuotanto 1 – Yleiset ja kasvintuotannon ehdot -oppaasta julkaistaan uusi 7.
painos huhtikuussa 2018, saatavissa Eviran internet-sivulla: Evira > Yhteiset > Luomu > Luomun
lomakkeet ja ohjeet. Tärkeimmät muutokset liittyvät seuraaviin asioihin:
Tavanomaisesti tuotetut täydennystaimet (kappale 19.8):
Edellytyksenä tavanomaisten täydennystaimien käytölle on, että luomusuunnitelmassa on kuvattu, miten tavanomaiset taimet ovat tunnistettavissa kasvustossa kolmivuotisen siirtymäajan.
Tavanomaisten emotaimien marjasadon käyttö (kappale 19.6.2):
Tavanomaisesta emokasvista voi ottaa luomumarjasatoa vasta istutusvuotta seuraavalla kasvukaudella.
Luonnonmukainen keruutuotanto (uusi luku 21):
Luomukeruutuotantoa koskeva Eviran ohje (Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 – Keruutuotanto) on uusittu kokonaisuudessaan. Alkutuotantoa (luomukeruualueet ja luomukeruualueiden
selvittäjät) koskeva ohjeistus julkaistaan osana kasvintuotannon ohjeistuksena lukuna 21. Luomukeruutuotteiden ostotoimintaa koskeva ohjeistus on siirretty Eviran ohjeeseen Luomutuotanto
3. Elintarviketuotannon ehdot.
3. Luettelot luomutuotantoon soveltuvista tuotantopanoksista internetissä
Eviran internet-sivuilla pidetään yllä luetteloita luomutuotantoon soveltuvista tuotantopanoksista:
 Lannoitevalmisteista: Evira > Yhteiset > Luomu > Luomukasvit > Lannoitus
 Kasvinsuojeluaineista: Evira > Yhteiset > Luomu > Luomukasvit > Kasvinsuojelu

