OHJEET VILJAPASSIN TÄYTTÖÖN FAZER MYLLYN TOIMITUKSIIN 1.12.2017
Fazer Myllylle myllyviljaa toimittaessa tulee kuormakirjana olla täytetty Viljapassi. Alla olevasta listauksesta löydät
muutamia selvennyksiä helpottamaan Viljapassin täyttöä.
Viljapassin numero = Fazer Mylly täyttää vastaanottohetkellä
1. TOIMITETTAVAN ERÄN TIEDOT
Viljalaji / öljykasvi / valkuaiskasvi = kevätvehnä, syysvehnä, ruis, suurimokaura, luomukevätvehnä, luomuruis,
luomusuurimokaura
Lajike = esim. Quarna, Reetta, Peppi
Sadonkorjuuvuosi = kalenterivuosi, jolloin sato on korjattu, esim. 2017
Lisäksi luonnonmukaisessa tuotannossa:
Tuotantotapa = tavanomainen, siirtymävaihe vai luomu.
HUOM! Tuote voidaan markkinoida luonnonmukaisena kun peltolohkon siirtymävaihe on kestänyt vähintään 24
kuukautta ennen kasvin KYLVÖÄ.
Viljapassia käyttämällä vakuutat samalla, ettei myytävään erään kohdistu markkinointikieltoa (viranomaisen antamaa
kieltoa myydä erää luomutuotteena) tai epäilyjä, jonka mukaan erä ei täyttäisi luomutuotannon vaatimuksia.
Luomuvalvontaviranomaisen tunnus = Valvovan viranomaisen tunnus (esim. FI-EKO-201)
Erätunnus = myyjän antama tunniste myyntierälle
2. OSTAJA = Kaupanteon toinen osapuoli
Ostaja = Fazer Finland Oy, Fazer Mylly
Sopimusnro/tilausnro = sopimusnumero
3. VASTAANOTTAJA = erän käyttävä/varastoiva yritys tai varasto, jonne erä toimitetaan
Vastaanottopaikka = varaston nimi ja paikkakunta (Esim. Fazer Mylly Lahti tai Suomen Viljava Turenki)
Vastaanottoaika = erän sovittu toimitus- ja vastaanottoajankohta (päivämäärä ja kellonaika)
4. VÄLITYSLIIKE / VILJALIIKE = erän ostaja, joka myy/toimittaa viljan edelleen
Tukkuliike = erän välittävän tukkuliikkeen nimi
Välitysliike/Viljaliike = kaupan tekevän välitys- tai viljaliikkeen nimi
5. VILJELIJÄ = viljelijä tai maatalousyhtymä/-yritys, joka on toimittaa ko. erän.
Nimi, Osoite, Kuorman noutopaikan osoite (jos eri kuin viljelijän osoite)
Lisätiedot erään liittyen (viljelijä täyttää) = tässä kohdassa kysytään lisätietoja erän tuotantoon liittyen Kasvusto on
käsitelty ennen sadonkorjuuta glyfosaatilla: ei, kyllä pvm, valmiste = mikäli kasvusto on käsitelty ennen sadonkorjuuta
glyfosaatilla, mainitaan ajankohta ja käytetty valmiste.
HUOM! Elintarvikeviljan viljelyssä glyfosaatin käyttö kasvustoon on kielletty.
Kasvusto on käsitelty korrensääteellä: ei, kyllä pvm, valmiste = mikäli kasvusto on käsitelty korrensääteellä, mainitaan
käsittelyn ajankohta ja käytetty valmiste.
HUOM! Suurimokauran tuotannossa klormekvattivalmisteiden käyttö on kielletty.
Viljely on tapahtunut ympäristötukijärjestelmän piirissä: kyllä tai ei = onko erä viljelty ympäristötukijärjestelmään
kuuluvalla peltolohkolla (kyllä ei)
Muut erään liittyvät lisätiedot = mahdollisia muita erän tuotantoon liittyviä lisätietoja
6. KULJETUS = erän kuljetukseen liittyviä lisätietoja, kuljettaja/kuljetusyritys täyttää
Ilmoita kuljetuspäivämäärät, tuotteet ja puhdistusmenetelmät ed. lastien jälkeen = kolmen edeltävän lastin
kuljetusajankohdat ja kuljetetut tuotteet. Lisäksi rastittaen täytetään lastitilan puhdistusmenetelmä kunkin kuorman
jälkeen.
7. ALLEKIRJOITUKSET Lomake allekirjoitetaan tulostuksen jälkeen. Kaikki osapuolet vakuuttavat allekirjoituksillaan
antamansa tiedot oikeiksi ja että ne on annettu mahdollisimman täydellisinä. Kuljettaja vahvistaa allekirjoituksellaan,
että on varmistanut ajoneuvon kuormatilan olevan puhdas ja kuiva ennen lastausta.

