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                         VILJAPASSI                VILJAPASSIN NUMERO 
            

              Päivämäärä   ______  /______  /  20 ______ 
 

TOIMITETTAVAN ERÄN TIEDOT 

Viljalaji / öljykasvi / 
valkuaiskasvi 

 Lajike 
 

 

Sadonkorjuuvuosi Luomutuotannossa tarkastus- 
viranomaisen tunnus 

 
 

 

OSTAJA                                                                      VASTAANOTTAJA  

Ostaja Vastaanottopaikka  

Vastaanottopaikan  
osoite 

 

Ostajan puh. Vastaanottopaikan puh.  

Sopimus-/ 
tilausnumero 

Vastaanottoaika  
                                    _________/_________/20________klo__________ 

Muut erän vastaanottoon  
liittyvät lisätiedot 

 

VÄLITYSLIIKE/VILJALIIKE 

Tukkuliike   

Välitysliike / 
Viljaliike 

Välitysliikkeen / 
viljaliikkeen puh.  

Lähettävän  
varaston nimi 

Varastosiilon nro / nrot 
tai muu lisätieto 

 

VILJELIJÄ 

Nimi Osoite   

Kuorman noutopaikan osoite 
(jos eri kuin viljelijän osoite) 

 

Y-tunnus  Puhelinnumero Varastosiilon  
nro / nrot  

Sopimus-/ 
asiakasnumero 

Lisätiedot erään liittyen (viljelijä täyttää) 

Kasvusto on käsitelty ennen sadonkorjuuta glyfosaatilla          EI          KYLLÄ  pvm, valmiste  

Kasvusto on käsitelty korrensääteellä                                      EI           KYLLÄ  pvm, valmiste  

Viljely on tapahtunut ympäristötukijärjestelmän piirissä     KYLLÄ                EI   

Muut erään  
liittyvät lisätiedot 

 

KULJETUS 

Kuljetusliike Auton  
rekisterinumero 

Kuljettajan puh. 
Vetoauto                        Perävaunu    

Kuljetusliikkeen viitenumero / 
kuorman numero 

Lähetyspaino (kg) 

Lastaus alkoi 
                        _________/_________/20________ klo 

Lastaus päättyi 
                           _________/_________/20________ klo 

Ilmoita kuljetuspäivämäärät, tuotteet ja puhdistusmenetelmät ed. lastien jälkeen (kuljettaja täyttää, rastita lastitilan puhdistusmenetelmä) 

 Päivä- 
määrä 

Tuote 
Kuormatila 

puhdas 
Kuiva- 

puhdistus 

Puhdistus 
vedellä tai 
höyryllä 

Puhdistus 
vedellä ja 

pesuaineella 

Puhdistus ja 
desinfiointi 

Edellinen kuorma        

2. ed. kuorma        

3. ed. kuorma        

 

ALLEKIRJOITUKSET   
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. 

Viljelijä 

Kuljettaja 

Vastaanottaja 
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