Utgivningsdatum 2018-02-01

CERTIFIERAT PLANTMATERIAL
NYTT SYSTEM FÖR HANDEL OCH CERTIFIERING INOM EU
Från och med den 1 januari 2017 införs ett gemensamt system för handel och certifiering av frukt- och
bärplantor inom EU. Syftet med ett gemensamt system är att köpare i hela unionen ska få
förökningsmaterial och plantor som är friska och har god kvalitet. Det ska i sin tur leda till att du som odlare
ska få ett bra resultat i din odling. Systemet innebär att kraven på sundhet, kvalitet och sortregistrering
kommer att bli lika i hela unionen. De nya reglerna kommer omfatta de flesta frukt- och bärplantor som vi
odlar i Sverige.
CERTIFIERAT PLANTMATERIAL
Certifierade frukt- och bärplantor är fria från virus-, svamp och bakteriesjukdomar. Certifierade plantor är
märkta med en etikett som antingen sitter direkt på plantan, i krukan, på förpackningen eller behållaren.
Etiketten kan vara kombinerad med växtpasset. På etiketten ska det framgå att det är certifierat material
och den ska vara helvit, vit med violett diagonalt band eller blå.
Exempel på hur etiketterna för certifierat material kan se ut

MINIMIKVALITET, CAC
Plantor som uppfyller kraven för CAC-kvalitet, minimikvalitet inom EU, är inte certifierade och ska inte
användas om det finns certifierat plantmaterial för den sort som odlas på företaget. Plantorna ska vara
symtomfria men kan fortfarande bära på latent smitta. De kan både ha etikett och inte, men det ska framgå
av antingen etikett eller följesedel att de är av CAC-kvalitet. Eventuell etikett kan ha vilken färg som helst
men ska helst inte vara i samma färg som för certifierat plantmaterial. Etiketten eller följesedeln kan vara
kombinerad med växtpasset.
Exempel på hur etiketten för CAC-material kan se ut
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