Fyll i sprutjournalen så här
Sprutjournalen kan föras per skifte eller löpande efter utförd
bekämpning under säsongen. Välj det som passar dina rutiner
bäst. För att underlätta dokumentationen är det lämpligt att utgå
från EU-kartan eller annan motsvarande karta. Markera på
kartan de områden vilka kräver olika former av skyddsavstånd
för att undvika vind- och marktransport. Kartan bör alltid
medföras i traktorn.

Följande information ska dokumenteras
1. Skifte anges till exempel enligt
beteckning på EU-karta. Ange
även antal hektar.
2. Datum/tidpunkt (klocka) på
dagen då sprutning påbörjats
3. Syfte med bekämpning (t ex
mot vilka/vilket skadegörare/
ogräs, tillväxtreglering, nedvissning, etc.
Från den 1 januari 2015 är det krav
på att syftet med en bekämpning
ska antecknas. Varför gjorde du en
bekämpning? Ange vilken
skadegörare/vilka ogräs som låg
till grund till bekämpningen eller i
vilket annat syfte som bekämpningen gjordes, t ex tillväxtreglering.
4. Utvecklingsstadiet
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5. Preparat anges lämpligen som
försäljningsnamn
6. Dos anges i kg/ha eller liter/ha
7. Tvärvillkoren kräver notering
av karenstid.
8. Temperatur anges i grader
Celsius
9. Vindstyrka anges i m/s
10. Vindriktning anges som till
exempel syd, sydväst, sydost,
nord, nordväst, nordöst, öst, väst
11. Skyddsavstånd till skydd
mot marktransport anges som
avstånd som hålls till känsliga
objekt beroende på risken för
marktransport. Rita in alla
känsliga objekt i den närmaste
omgivningen runt/eller inom

spridningsområdet på kartan
redan innan sprutsäsongen
börjar. Exempel på känsliga
objekt är sjöar och vattendrag,
diken, bostadstomter, andra
odlingar, åkerholmar mm inom
och runt spridningsområdet. För
att ange var skyddsavstånd hålls
kan områdesgränserna anges
med en siffer- eller bokstavsbeteckning på kartan. Fyll därefter i
vid bekämpning de skyddsavstånd som hålls. Anteckna till
exempel ”A3-6 m” för ett tillfälle
då du anser att ett skyddsavstånd
till skydd mot marktransport på 6
meter till områdesgränsen ”A3” är
nödvändigt. Ett annat exempel är
att ange ”ingen spridning närmare
än 1 meter intill dike Y” då 1
meters skyddsavstånd hålls till
diket.
11. Skyddsavstånd till skydd mot
vinavdrift anges som avstånd som
hålls till känsliga objekt beroende
på vindriktning och styrka. Dessa
kan på liknande sätt som
skyddsavstånd mot marktransport
anges med hänvisning till kartan.
Du bör också anteckna på kartan
avståndet mellan skiftesgränsen
och de olika objekten. Det
underlättar vid de tillfällen då du
behöver bestämma skyddsavstånd mot vindavdrift.

12. Påfyllning - ange plats, till
exempel ”På biobädd på gården”
eller ”I fält från separat tankvagn”.
13. Rengöring - anges som till
exempel ”Grovrengöring i fält,
därefter på biobädd” eller ”På
spolplatta kopplad till separat
uppsamlingskärl”.
14. Bekämpning utförd av
- ange till exempel sprutförare
och behörighetsbevis.
15. Bekämpning beslutad av.
16. Anledningen till bekämpning anges under motiv/orsak.
17. Blommande växter - ange
om grödan eller annan växtlighet
blommar och i vilken omfattning.
Utvidgad anteckningsskyldighet
angående förekomst av blommande växter gäller vid användning av medel som är särskilt
skadliga för pollinerande insekter.
Övriga noteringar - här kan
antecknas om något utöver det
vanliga inträffade, till exempel
enbart punktbehandling, att
sprutning fick avbrytas på grund
av regn eller ökande vindhastigheter, när bekämpning skett eller
behandlingens effekt.
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Skifte

EU
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ha

År

Förfrukt
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N

P
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K

Utförd av

övrigt

Markkartering

Skörd
datum
			

övrigt

Behov kg/ha

Gödsling och Kalk
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ant. grobara kärnor

Förväntad
skörd kg/ha

råskörd
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falltal
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proteinhalt
stärkelsehalt
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Cu-HCL

P-AL
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K-AL
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Mg-AL
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B

övrigt
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Sprutjournal för skifte		
ha
år
				
				
datum/
kl.

Syfte med
bekämpning

preparat

dos/ha

vind- och väderleksförhållanden

karens- temp. vind- vindtid*		
styrka riktning

skyddsavstånd meter
vindavdrift
avstånd
och objekt

Notera om			
gröda/sort/person
avdriftsremarktransp. ducerande utv beslutad blom påfyllning/ skörde
avstånd
utrustning std.
/utförd växter rengöring datum
och objekt har använts		
av
plats

Övriga noteringar:
Fullständigt ifylld sprutjournal måste alltid kunna uppvisas. Saknas information om karenstid på preparatets
etikett, ange sista behandlingsstadium/behandlingstidpunkt.
*) Obligatorisk uppgift om du producerar livsmedel eller foder (tvärvillkor enligt växtskyddsdirektivet).
Ett preparats karenstid ska tydligt framgå av etiketten. Om detta inte är fallet antecka ”saknas”, så vet du att du
har letat. Om karenstid finns måste skördedatum anges.
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