Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

IP kundens nyhetsbrev 29.8.2016
"IP sertifioitu totanto" -merkki
IP-sertifikaatin saanut yritys voi halutessaan tilata
’’IP sertifioitu tuotanto’’ -merkin. ’’IP sertifioitu
tuotanto’’ -merkkiä voi käyttää yrityksen kotisivuilla,
sosiaalisessa mediassa, lähetyslistoissa,
markkinointimateriaalissa jne. Merkintää tulee aina
käyttää yhdessä sertifioidun yrityksen nimen ja GCnumeron kanssa. Merkintä ei ole tuotemerkintä ja
siksi sitä ei saa käyttää pakkauksissa, eikä muulla
tavoin raaka-ainetta tai tuotetta markkinoitaessa.
Täältä voitte ladata ’’IP-sertifioitu tuotanto’’merkin
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Tarkastuspiste 2.20 – Kasvinsuojeluruiskujen testaus
Voimassa olevan kasvinsuojeluainelain mukaisesti kaikki ammattimaisessa
käytössä olevat kasvinsuojeluruiskut tulee testata 26.11.2016 mennessä.
Ruiskutuskaluston testaus tulee tehdä vuoteen 2020 viiden vuoden välein, ja siitä
lähtien kolmen vuoden välein. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (4/2016)
on säädetty joitakin vapautuksia ja poikkeavia testausaikatauluja. Nämä koskevat
lähinnä käsin kannettavia ja liikuteltavia ruiskuja.
Kasvinsuojeluaineen levitysvälineen omistajan on huolehdittava siitä, että
levitysväline testataan testausaikataulun mukaisesti. Täällä on lisätietoa testauksen
toteuttamiseksi:
Tässä on MMM:n asetus (4/2016) jonka liitteessä II on lisätieoa
testausaikataulun poikkeuksista.
Täältä Tukesin sivuilta löytyy yksityiskohtaista tietoa voimassa olevista
testausvaatimuksista.
Tässä on lista hyväksytyistä testaajista, joihin voit ottaa yhteyttä tilataksesi
ruiskun testauksen.
Ahvenanmaalla: Ahvenanmaan maakuntahallituksella on ruiskun
testauskalusto, jota vuokrataan Tukesin hyväksymälle testaajalle.
Testaustilaisuuksia järjestetään Ahvenanmaan koneringin johdolla. Ilmoita
ruiskuntestaustarpeestasi Ahvenanmaan kontaktihenkilölle: Bo-Erik Sandell,
puh. 0457 313 4452 tai
sähköpostitse:b-e.sandell@aland.net .

Sertifiointitilanne Suomessa
IP perussertifiointiin on liittynyt tähän mennessä 158
viljelijää. Auditoinnit etenevät vauhdilla ja nyt on yli
70 % kaikista IP asiakkaista läpikäynyt ensimmäisen
käyttöönottotarkastuksensa. Heistä 49 viljelijää on jo
saanut IP-sertifikaattinsa. Merkit viittaavat siihen, että
lisää liittymishakemuksia tulee syksyn aikana ja
alkuvuodesta 2017.

Muista kirjautua IP
asiakkaiden omille
sivuille – sieltä
löytyvät tärkeät IP
dokumentit ja
tiedotuskirjeet, kaikki
yhdessä paikassa!

Täältä voitte katsoa ketkä kaikki ovat jo
saaneet sertifikaattinsa.

Lataa kirjautumisohje
tunnuksineen täältä
kirjautuaksesi IP
asiakkaiden omille
sivuille!

Tarkastuspiste 6.2 – Haittaeläinten torjuntaohjelma
Olemme Tukesin ja Eviran ohjeeseen perustuen ottaneet käyttöön
haittaeläintorjunnan omavalvontakuvauksen. Mallissa on mm. esimerkkejä
ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, jotka tehostavat haittaeläintorjuntaa. Täältä
Puutarhaliiton kotisivuilta, otsikon ’’Muu tukimateriaali’’ alta, löydät materiaalin ’’6.2
Haittaeläimien torjunta – omavalvontakuvaus". Mallimateriaalia sovelletaan niin, että
kuvatut toimenpiteet ovat yhdenmukaisia yrityksen toiminnan kanssa.

Lisätietoja:
Katarina Lassheikki, katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi, 040-5520 267
Hanna Skogster, hanna.skogster@puutarhaliitto.fi, 044-769 0333
Puutarhaliitto Ry, Viljatie 4 C, 00700 Helsinki
Puh. (09) 584 166, Fax (09) 5841 6555
puutarhaliitto@puutarhaliitto.fi
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Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä
Osoitelähde Puutarhaliton jäsenyhdistysten yhteyshenkilörekisteri.
Jakelua on täydennetty tiedotusta tilanneilla. Rekisteriseloste.
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