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Yttrande över remiss från Jordbruksverket angående
förslag till ändring av föreskrift (SJVFS 1995:90) om
certifiering m.m. av utsädespotatis (dnr. 3.6.1604885/2019)
Sammanfattning
Under §1 har tillkommit ett antal referenser till EU-förordningar och under § 2
några mindre ändringar på definitioner. Under §3 finns en mindre ändring med
hänvisning till ny föreskrift (SJVFS 2020:XXX). SLU har inga synpunkter på
detta. Det finns också några mindre ändringar av administrativt slag i dokumentet
som vi inte har synpunkter på.
SLU har några frågor kring varför vissa skadegörare listats specifikt men inte
andra. Se nedan under specifika synpunkter.
SLU har också generella synpunkter på de krav som ställs på certifierat utsäde.

Generella synpunkter
SLU tycker att flera av kraven som står i bilaga 2 och 4 borde skärpas efter
diskussion med experter och näring. T.ex. tillåts upp till 5 vikt% lackskorv och 3%
pulverskorv i S-utsäde och uppåt. SLU anser dessa gränser vara för generösa och
att kraven här borde skärpas. I ett IPM-perspektiv är friskt utsäde oerhört viktigt
och eventuellt begränsade möjligheter för effektiv kemisk betning kommer att
ställa stora krav på friskt utsäde.

Specifika synpunkter
§6. Denna paragraf är nu kortare. Tidigare fanns lista på vad som inte får
förekomma. Listor finns nu under senare paragrafer. Men noteras kan att här stod
tidigare listat ljus och mörk ringröta med latinska namn och rotgallnematod, som
nu inte står någonstans i dokumentet.
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§33a ”För certifiering av stamutsäde i klass PBTC gäller följande villkor:”
Listan har här tillkommit, tidigare hänvisades till bilaga 4. Ett flertal skadegörare är
listade men vi har följande frågor:
-

Under f) Virus. Betyder det alla (växtpatogena) virus? Efter meristemförökningen och innan det förökas i fält ska växtmaterialet vara helt fritt
från alla virus.
Denna lista borde utökas med fler skadegörare. Ljus och mörk ringröta?
Etc.
Behöver nematoder nämnas här?

§40. ”Moderplantor som ska användas för produktion av stamutsäde ska vara fria
från..”
Här var tidigare ett antal skadegörare nämnda i löpande text. Detta står nu skrivet
som lista. Flera virus som tidigare fanns med är nu inte listade, potato mop-top
(PMTV), tobacco rattle virus (TRV) tomato spotted wilt tospovirus (TSWV) och
andra växtpatogena virus. Detta borde väl gälla alla (växtpatogena) virus och
frågan är varför vissa virus har listats specifikt?
Bilaga 2 gäller Fältbesiktning och virustest
Detta är liknande eller samma som tidigare. Upp till 10% av utsädet för produktion
får innehålla PVY, vilket följer EU-reglerna. Tyvärr testas endast för ett fåtal virus,
vilket riskerar att öka problemen med virus. PMTV har t.ex. spritts över stora delar
av Sverige med utsäde.
Bilaga 4 gäller kvalitetskrav för olika klasser av utsäde vad gäller förekomst av
olika skadegörare.
Bland nematoder är endast potatisrotrötnematod listad. Varför finns inte
rotgallnematoder med?
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Beslut om detta yttrande har på uppdrag av rektor fattats av prodekan Karl Lövrie
vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och växtproduktionsvetenskap
efter föredragning av remisshandläggare Denis Avdic. Innehållet har utarbetats av
Erland Liljeroth (professor, institutionen för växtskyddsbiologi.).

Karl Lövrie
Denis Avdic
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