LEPPÄKERTTU -MERKIN KÄYTTÖEHDOT
-

Luomuliiton jäsenellä on oikeus käyttää merkkiä tuotteissa ja tuotepakkauksissa sekä markkinoinnissa
Luomuliiton kanssa tekemänsä sopimuksen mukaan
sopimus tehdään määräaikaiseksi seuraavin ehdoin:
• hakija osoittaa Luomuliitolle hakemuksen, jonka liitteenä on:
- yrityksen laatujärjestelmän voimassa oleva auditointiraportti
- merkin käyttösuunnitelma tuotteiden, palvelujen ja markkinoinnin osalta
• hakija ilmoittaa laatujärjestelmäänsä kirjatun auditointijakson pituuden
• hakija sitoutuu noudattamaan voimassa olevia Luomuliiton asettamia vähimmäisvaatimuksia
• vastaa itse merkinnästä omin kustannuksin ja Luomuliiton toimittamia graafisia ohjeita noudattaen
• sitoutuu maksamaan merkin rekisteröinnistä, vaatimusten ja graafisten ohjeiden ylläpidosta sekä
käyttösopimuksen solmimisesta liittyvät kulut Luomuliitolle (100 €/sopimus vuonna 2004)
• sopimuksen määräaika on pääsääntöisesti yrityksen laatujärjestelmään kirjattu auditointiraportin
voimassaoloaika, kuitenkin enintään 5 vuotta

Leppäkerttumerkin vähimmäisvaatimusten ylläpito
-

Luomuliiton hallitus hyväksyy vähintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan asetettavat asetustasoa korkeammat
vaatimukset
vaatimusten tason muutokset tehdään merkin käyttäjien aloitteesta

Leppäkerttulaatu
1. Laatujärjestelmään sitoutuminen
-

yrittäjältä edellytetään sertifiointikelpoista, dokumentoitua laatujärjestelmää, jonka olemassaolo
todennetaan auditointiraportilla
tarkoitukseen käyvät jo laaditut käsikirjat, jotka on tehty yrittäjän omasta toimesta, hankkeen yhteydessä
tai meijerien, liha- tai viljaliikkeiden tai muiden sopimuskumppaneiden kanssa
tarvittavan koulutuksen yrittäjä voi valita vapaasti laatukoulutustarjonnasta
koulutus ei ole välttämätön, mikäli oma osaaminen riittää vaaditunlaisen järjestelmän laatimiseen

2. Vähimmäisvaatimukset
-

-

-

yrittäjän tulee olla Luomuliiton jäsen
tuotannon on kuuluttava EU:n luomuasetuksen 2092/91 mukaiseen valvontaan ja tultava vuosittain
hyväksytyksi. Poikkeuksena tuotteet, jotka eivät sisälly asetukseen 2092/91. Niiden tuotannosta hakija
esittää tuotantoprosessikuvauksen, jota Luomuliitto valvoo sopimuskautena pistokokein
kaikki suoraan ihmisravinnoksi tuotettaville kasveille, kuten perunalle, avomaan ja kasvihuonetuotannolle
sekä marjoille ja hedelmille tarkoitettu lanta ja muu orgaaninen lannoitusaines on huolellisesti
kompostoitava ennen lannoite- tai kasvinsuojelukäyttöä
tuotteen kotimaisuus: alkutuotteissa 100% ja jalosteissa 75% (pääraaka-aineissa 100%)

Suositus
-

luomukotieläinrehujen tulee olla suomalaista alkuperää

3. Vapaaehtoiset lisävaatimukset
I RYHMÄ
Kaikille tuotantomuodoille yhteiset vaatimukset.
a. Suojaetäisyys tavanomaisesti viljellystä kasvustosta on vähintään 3 metriä. Suojaetäisyys junaradoista ja
vilkasliikenteisistä teistä (yli 3000 ajoneuvoa/vrk) vähintään 25 metriä. Lehtivihanneksia ja marjoja
viljeltäessä suojaetäisyys on vähintään 50 metriä.
b. Lannoituksen kokonaismäärä ei saa ylittää 135 kg N/ha/vuosi keskimäärin viljelykierrossa. Tavanomaisesta
tuotannosta peräisin olevan täydennyslannoituksen osuus saa olla enintään 70 kg N/ha/vuosi tasattuna
viljelykierron ajalle.
c. Rikkakasveja torjutaan ja rikkakasviongelmat tunnistetaan ajoissa. Kasvinsuojelusuunnitelma on oltava
ajan tasalla. Torjuntamenetelmät valitaan torjuntatarpeen mukaan.
d. Pyydys- ja aluskasvien käyttö
Kotieläintuotannon yleiset vaatimukset
e. Käytettävien rehujen tulee olla suomalaisia, poikkeuksena kivennäisrehut.
f. Tilan rehuomavaraisuuden tulee olla vähintään 50 prosenttia.
g. Naudat: eläimellä tulee olla mahdollisuus poikia poikimiskarsinassa. Emällä ja vasikalla tulee olla
mahdollisuus vierihoitoon vähintään kahden päivän ajan.
h. Tavoitteena on vuosittaisen keskituotoksen sijasta hyvän elinikäistuotoksen saavuttaminen
II RYHMÄ
Valinnaiset vaatimukset kasvintuotannossa
i. Tilan kasvintuotannon tulee kokonaisuudessaan olla viljelty Leppäkerttu- tuotanto-ohjeiden mukaisesti.
j. Turkiseläinlannan käyttö on kielletty.
k. Pellon pientareiden, suojakaistojen ja niittyjen yms. hoidossa otetaan huomioon monimuotoisuus ja
biologisen torjunnan mahdollisuudet. Suunnitelma laatukäsikirjan liitteenä.
l. Kiellettyjen torjunta- ja lannoiteaineiden luettelo:
o Guano, kaliumkloridi, kaliumsulfaatti ym. kaliumin liukoiset suolat, kalsiumkloridi
o Di-ammoniumfosfaatti, kuparisuolat, lesitiini ja metaldehydi
m. Maatiaislajikkeiden ja paikallisten kantojen käyttö
Valinnaiset vaatimukset eläintuotannossa
n. Alkuperäisrotujen suosiminen
Keruutuotannossa ja jatkojalostuksessa merkin käytön edellytykseksi riittää neuvoston asetuksen 2092/91
vaatimusten täyttyminen. Jalosteissa on käytettävä Leppäkerttu-tuotannossa hyväksyttyjä raaka-aineita.
4. Sopimusrikkomusten ratkaiseminen
Merkin väärinkäytöstä sanktioidaan merkin käyttökiellon lisäksi seuraavasti:
- vakavia puutteita laatujärjestelmässä:
o 1. auditointikerta
huomautus
o seuraavat auditoinnit
1000 € sakko
- merkin käyttö tavanomaisesti tuotetun tuotteen yhteydessä
1500 € sakko
- jatkuva merkin väärinkäyttö
5000 € sakko
Huomautuksen ja sakkomaksumääräyksen Luomuliitto toimittaa sopimuksen rikkojalle kirjatulla kirjeellä.

