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I. Vähimmäisvaatimukset



Myytävien kasvien on oltava ilmoitettua lajia ja lajiketta.
Kasvien värityksen ja muodon on oltava lajille tyypillisiä ja kasvien on oltava sopusuhtaisia:
o Kasvien on oltava hyvin haaroittuneita.
o Versot eivät saa olla venähtäneitä.
o Lehtiä kasvissa on oltava kauttaaltaan ja tasaisesti.
o Kasvit ovat tukevasti ja suorassa ruukussaan.

Kasvien terveys





Kasvien on oltava hyvässä kasvussa, puhtaita ja terveitä eikä niissä saa esiintyä niiden
koristearvoa heikentäviä tekijöitä:
o Kasvitautien eikä -tuholaisten aiheuttamia vioituksia.
o Ruiskutusjäämiä tai ruiskutuksista aiheutuneita vioituksia ei saa esiintyä koristearvoa vähentävää määrää.
o Vaurioita tai puutteita kukissa, juuristossa, varsissa, lehdissä tai muissa kasvinosissa.
Kasvunsääteiden käyttö on hyväksyttyä vain siinä määrin, ettei se haittaa kasvin normaalia kehitystä.
Myytävissä kasveissa ei saa olla kuolleita eikä kuolevia kasvinosia:
o Kuihtuvat kukat/ kukinnot ja vioittuneet lehdet yms. kasvinosat on poistettava.
o Kasveissa ei saa olla nekroottisia vioituksia tai kellastuneita lehtiä, jotka heikentävät kasvin koristearvoa.
o Kasvualustassa ei saa olla silmämääräisesti havaittavia rikkaruohoja.

Juuristo ja kasvualusta




Kasvin on oltava hyvin juurtunut. Juuriston on ulotuttava ruukun sisäpintaan asti.
Kasvualustan pitää täyttää noin 90 % ruukusta niin, että ruukussa on riittävästi kastelutilaa
(vähintään 0,5–1 cm).
Kasvissa ei saa olla ruukun pohjan rei’istä ulos kasvavaa juuristoa, joka muodostaa möykyn ruukun alle.

II. Koko- ja kehitysaste
Yleiset vaatimukset
Kasvin ja ruukun koon on oltava keskenään sopusuhtainen. Kasvin on oltava kasvutavaltaan
tasapainoinen. Toimitettavan kasvierän on oltava tasalaatuinen ja -kokoinen.
Kasvit voidaan lajitella seuraavien kriteereiden mukaan:
 Ruukkukoko
 Kasvin halkaisija
 Kasvin korkeus
 Kasvin kehitysaste
Tämän lisäksi kasvit voidaan lajitella tarvittaessa myös seuraavien kriteerien mukaan.
 Kukkien määrän ja avonaisuuden mukaan
 Pistokkaiden/taimien määrän mukaan ruukussa.

Kasvien rakenteen, muodon sekä lehtien ja kukkien värityksen, on oltava kasvilajille/lajikkeelle tyypillinen. Myytävän erän on oltava tasaisesti lajiteltu ja pakattu. Ruukkujen on
oltava yhtenäiset väriltään, kooltaan ja materiaaliltaan.

Kasvien koko
Kasvit luokitellaan kokonaiskorkeuden mukaan seuraavasti, pois lukien pikkutaimet:
 1. laatuluokan saman myyntierän korkeimman ja matalimman kasvin korkeuden erotus
saa olla korkeintaan 5cm.
 Jos kasvi on poikkeuksellisen korkea kasvutavaltaan, korkeusvaihtelua saa olla samassa
myyntierässä korkeintaan 10 cm.
Kasvin leveyden on oltava sopusuhtainen suhteessa korkeuteen ja kasvilajille tyypillinen.
Ruukun reunojen on peityttävä, mikäli se on kasvilajille tyypillinen kasvutapa. Lisäksi suositellaan, että samassa myyntierässä kasvien halkaisija vaihtelee enintään:
Kasvin läpimitta
alle 30 cm
30–50 cm
yli 50 cm

Suurin ero
2,5 cm
5 cm
10 cm

Kukkien kehitysaste
Kukinnon ja kukkien on oltava hyvin kehittyneitä. Kasvien kukissa ei saa olla kuihtumisen tai
vanhenemisen merkkejä. Mikäli kasvilajille ei ole määritelty lajikohtaisia ohjeita, voidaan
käyttää hyväksi alla olevaa taulukkoa. Yleisesti suositellaan tukkumyyntiin kehitysasteita 2–4.
Kehitysaste
1
2
3
4
5
6

Kuvaus
Kasvin kukkanuput ovat värittyneet, väri tunnistettavissa
Yksi kukka on avautunut, nuppuja avautumassa
Muutamia kukkia tai kukintoja on avautunut
Useampia kukkia on avautunut (< 25 %)
25–50 % kukista on avautunut
Runsaasti kukkiva

III. Myytävää erää koskevia laatuvaatimuksia
1. Laatuluokka
Erässä saa olla korkeintaan 5 % laatuvaatimuksista poikkeavia kasveja. Poikkeamat eivät saa
oleellisesti heikentää kasvien käyttöarvoa. Kotimaisuuslaatumerkin käyttö on sallittu.

2. Laatuluokka
Erässä voi olla yli 5 % laatuvaatimuksista poikkeavia kasveja. Yleisimmin 2. laatuluokan
kasvit voivat olla kasvutavaltaan jonkin verran puutteellisia tai niissä voi esiintyä kasvintuhoojien vioituksia. Myytäessä tukkuasiakkaille on ilmoitettava laatuluokitusta alentavat syyt.
Kotimaisuuslaatumerkin käyttö on kielletty.

IV. Pakkausohjeet










Kasvien on oltava tasaisesti pakattuja, kuljetukselta ja säältä suojattuna.
Parhaan laadun säilyttämiseksi suositellaan kasvien pakkaamista mahdollisimman lähellä
toimitusajankohtaa.
Kasveja pakattaessa ja lähetettäessä on huolehdittava, että kasvualustan kosteus riittää
koko kuljetusketjun ajan.
Pakkaustapa ja -materiaalit on valittava siten, että kasvit ovat riittävän hyvin suojattuja
kuljetuksen ajan.
Käytettävien pakkausten ja pakkausmateriaalien on oltava puhtaita. Kertakäyttöpakkausten uudelleen käyttö ei ole sallittua.
Kasvien ja pakkausten on mahduttava rullakon sisäpuolelle. Kasvien ja niiden yläpuolella
olevan rullakon hyllyn välissä on oltava vähintään 3−5 cm tilaa, jotta kasvit eivät vahingoitu kuljetuksen aikana.
Saman myyntierän kaikissa pakkauksissa (laatikko, lokerikko, kenno, tms.) kasvilajia kohti on oltava sama määrä kasveja.
On suositeltavaa, että jokaisessa pakkauksessa on viljelijän nimi, kasvilajin ja lajikkeen
nimi sekä kasvien kappalemäärä.
Amppelikasveiksi tarkoitetut kasvit myydään alusvadilla ja ripustimella varustettuina.

Lähete
Toimitettavaan kasvierään on aina liitettävä lähete. Lähetteessä on mainittava kasvilaji, ruukkukoko, kappalemäärä/pakkaus ja pakkauksien määrä.
Tämän lisäksi suositellaan, että lähetteessä mainitaan taimimäärä (kpl/ruukku) ja lajikkeet.
Lajitelma-erän lähetteessä on mainittava montako erilaista (lajike, värit tms.) tuotetta pakkaukset sisältävät.

V. Muut ohjeet
Lajitelmaerä ja lajitelmarullakko
Kasvit voidaan myös myydä lajitelmaeränä (mix-erä), mikäli jokaisessa pakkauksessa on vähintään kolmea (3) toisistaan selkeästi esim. väriltään/värisävyltään erottuvaa lajiketta tai erilaisia kasveja. Yksi lajike/väri/sävy saa muodostaa enintään 50 % pakkauksen sisällöstä. Sekoitussuhteen on oltava samankaltainen lajitelmaerän kaikissa pakkauksissa.
Lajitelmarullakko (mix-rullakko)
 Kussakin erillisessä pakkauksessa on pääsääntöisesti vain yhtä lajiketta.
 Yhdellä rullakon hyllyllä tai koko rullakossa voi olla pakkauksia, joissa on eri lajikkeita tai värisävyltään erilaisia kasveja.
 Myyntiyksikkö on yksi rullakko.
 Lähetteessä on selvitetty rullakon kasvien lajikkeet ja kunkin lajikkeen pakkausten
määrä sekä kasvien määrä pakkauksessa.

