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 journal 



1. Skifte 
Ange till exempel 
beteckning på EU-karta.  
 
2. Gröda
 
3. Datum  
År, månad, dag. 
 
4. Tid 
Klockslag på dygnet då 

behandlingen påbörjades. 
 
5. Sprutförare 
Den som utför bekämpningen.
 
6. Syfte med bekämpningen
Exempelvis ogräs, svamp, 

tillväxtreglering.

7. Preparatnamn  
Det som står på etiketten.

 
8. Dos 
Anges i g, kg, eller liter/ha. 
 
9. Fast skyddsavstånd 

Objekt och avstånd i meter, 

exempelvis brunnar. 

10. Anpassat 
skyddsavstånd  
Objekt och avstånd i meter, 

exempelvis ekologiska odlingar, 

vattendrag och bostadstomter.

11. Blommande vegetation  
Ska anges om preparatet klassas som 

gifitgt för pollinatörer. Gäller även om 

det är ogräs i skiftet som blommar. 

12. Karenstid till skörd 
Karenstid till skörd skall 

antecknas om det anges 

på preparatets etikett.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

13. Skördedatum  
Anges vid skörd för preparat 

som har krav på karenstid.

Sprutjournalen ska föras per skifte, löpande vid start av 
bekämpning. För att underlätta dokumentationen är det 
lämpligt att utgå från EU-kartan eller annan motsvarande 
karta. Markera på kartan de områden vika kräver olika for-
mer av skyddsavstånd för att undvika vind- och marktrans-
port. Kartan bör alltid medföras i traktorn. Sprutjournalen 
ska sparas i tre år och kunna uppvisas vid kontroll.

Så här fyller du 
i sprutjournalen 

Följande information ska dokumenteras 

För mer information, besök Säkert Växtskydds hemsida på  
www.sakertvaxtskydd.se eller maila info@sakertvaxtskydd.se
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Bra att anteckna för uppföljning av effekt är temperatur samt vind vid 

spridningstillfället. Detta är dock inte ett krav för godkänd sprutjournal. 

För uppgifter om preparaten såsom antal tillåtna behandlingar, regnfasthet 

och tillåten utvecklingsstadie på grödan se preparatets etikett.

 
Fasta skyddsavstånd som gäller mot ytavrinning och marktransport:

• 2 m till öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar

• 6 m till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för hög- 

vattenyta eller strandbrinkens överkant

• 12 m till dricksvattenbrunnar 

 

Använd alltid Hjälpredan från Säkert Växtskydd vid all sprutning. 

Denna finns som app till IOS (Apple)- och Androidtelefoner eller 

som tryckt version, se www.sakertvaxtskydd.se. Vissa preparat har 

särskilda krav på t.ex. vindavdrift för att få nyttjas.

Fast och anpassat skyddsavstånd

Om någon ruta inte 
är aktuell, markera 
detta med ett streck 
istället för att lämna 
fältet tomt



Skifte

Gröda

Utsäde 

EU

Sådatum Sort Partinr Tkv Grobarhet

Datum Utvecklingsstadie (DC) Stallgödsel/kalk/mineralgödsel  

Gödsling och Kalk 

Skörd 

Datum Förväntad 
skörd kg/ha

Skörd  
kg/ha

Vh % Rymdvikt 
sockerhalt 

ts

Falltal 
Oljehalt 

Proteinhalt

Areal

Förfrukt

År

antal grobara kärnor/m  2 Kg/ha Övrigt 

Kg/ha Utförd av 

Proteinhalt 
Stärkelsehalt 

Kg/ha torkat 
Ren vikt kg/ha

ha

Behov kg/ha 

N P K Övrigt 

pH

P-AL

K-AL

Mg-AL

B

Cu-HCL

lerhalt %

Sa + mo % 

mullhalt % 

övrigt 

Markkartering
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Plats för spridning (Skifte, växthusnr) Gröda (t.ex. havre, potatis)  

Övriga noteringar (t.ex. temperatur, vindhastighet, vindriktning, påfyllningsplats, nollruta, sprutteknik 
med munstycke och tryck för uppföljning av effekter):

Datum 
(år, månad, 

dag)  

Tid Syfte med 
bekämpningen 

(t.ex. ogräs, svamp, 

tillväxtreglering)  

Sprutförare 
(den som utför 

bekämpningen)  

Preparatnamn 
(namnet på 

etiketten)  

Dos 
(t.ex. g/ha,  

l/ha, kg/ha)  

Fast  
skyddsavstånd 

(objekt och 

avstånd i meter)   

Anpassat 
skyddsavstånd 

(objekt och

avstånd i meter)  

Blommande  
vegetation  

(om preparatet är 

giftigt för polliner-

ande insekter)  

Karenstid  
(om det anges 

på etiketten, 

annars skriv 

saknas) 

Skördedatum 
(anges vid skörd 

om karenstid 

finns) 
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Skifte

Gröda

Utsäde 

EU

Sådatum Sort Partinr Tkv Grobarhet

Datum Stallgödsel/kalk/mineralgödsel  

Gödsling och Kalk 

Skörd 

Datum Förväntad 
skörd kg/ha

Skörd  
kg/ha

Vh % Rymdvikt 
sockerhalt 

ts

Falltal 
Oljehalt 

Proteinhalt

Areal

Förfrukt

År

Ant. grobara kärnor/m2 Kg/ha Övrigt 

Kg/ha Utförd av 

Proteinhalt 
Stärkelsehalt 

Kg/ha torkat 
Ren vikt kg/ha

ha

Behov kg/ha 

N P K Övrigt 

pH

P-AL

K-AL

Mg-AL

B

Cu-HCL

lerhalt %

Sa + mo % 

mullhalt % 

övrigt 

Markkartering

Utvecklingsstadie (DC)
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Plats för spridning (Skifte, växthusnr) Gröda (t.ex. havre, potatis)  

Datum 
(år, månad, 

dag)  

Tid Syfte med 
bekämpningen 

(t.ex. ogräs, svamp, 

tillväxtreglering)  

Sprutförare 
(den som utför 

bekämpningen)  

Preparatnamn 
(namnet på 

etiketten)  

Fast  
skyddsavstånd 

(objekt och 

avstånd i meter)   

Anpassat 
skyddsavstånd 

(objekt och

avstånd i meter)  

Blommande  
vegetation  

(om preparatet är 

giftigt för polliner-

ande insekter)  

Karenstid  
(om det anges 

på etiketten, 

annars skriv 

saknas) 

Skördedatum 
(anges vid skörd 

om karenstid 

finns) 

Övriga noteringar (t.ex. temperatur, vindhastighet, vindriktning, påfyllningsplats, nollruta, sprutteknik 
med munstycke och tryck för uppföljning av effekter):

Dos 
(t.ex. g/ha,  

l/ha, kg/ha)  
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Skifte

Gröda

Utsäde 

EU

Sådatum Sort Partinr Tkv Grobarhet

Datum Stallgödsel/kalk/mineralgödsel  

Gödsling och Kalk 

Skörd 

Datum Förväntad 
skörd kg/ha

Skörd  
kg/ha

Vh % Rymdvikt 
sockerhalt 

ts

Falltal 
Oljehalt 

Proteinhalt

Areal

Förfrukt

År

Ant. grobara kärnor/m2 Kg/ha Övrigt 

Kg/ha Utförd av 

Proteinhalt 
Stärkelsehalt 

Kg/ha torkat 
Ren vikt kg/ha

ha

Behov kg/ha 

N P K Övrigt 

pH

P-AL

K-AL

Mg-AL

B

Cu-HCL

lerhalt %

Sa + mo % 

mullhalt % 

övrigt 

Markkartering

Utvecklingsstadie (DC)
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Plats för spridning (Skifte, växthusnr) Gröda (t.ex. havre, potatis)  

Datum 
(år, månad, 

dag)  

Tid Syfte med 
bekämpningen 

(t.ex. ogräs, svamp, 

tillväxtreglering)  

Sprutförare 
(den som utför 

bekämpningen)  

Preparatnamn 
(namnet på 

etiketten)  

Fast  
skyddsavstånd 

(objekt och 

avstånd i meter)   

Anpassat 
skyddsavstånd 

(objekt och

avstånd i meter)  

Blommande  
vegetation  

(om preparatet är 

giftigt för polliner-

ande insekter)  

Karenstid  
(om det anges 

på etiketten, 

annars skriv 

saknas) 

Skördedatum 
(anges vid skörd 

om karenstid 

finns) 

Övriga noteringar (t.ex. temperatur, vindhastighet, vindriktning, påfyllningsplats, nollruta, sprutteknik 
med munstycke och tryck för uppföljning av effekter):

Dos 
(t.ex. g/ha,  

l/ha, kg/ha)  
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Skifte

Gröda

Utsäde 

EU

Sådatum Sort Partinr Tkv Grobarhet

Datum Stallgödsel/kalk/mineralgödsel  

Gödsling och Kalk 

Skörd 

Datum Förväntad 
skörd kg/ha

Skörd 
kg/ha

Vh % Rymdvikt 
sockerhalt 

ts

Falltal 
Oljehalt 

Proteinhalt

Areal

Förfrukt

År

Ant. grobara kärnor/m2 Kg/ha Övrigt 

Kg/ha Utförd av 

Proteinhalt 
Stärkelsehalt 

Kg/ha torkat 
Ren vikt kg/ha

ha

Behov kg/ha 

N P K Övrigt 

pH

P-AL

K-AL

Mg-AL

B

Cu-HCL

lerhalt %

Sa + mo % 

mullhalt % 

övrigt 

Markkartering

Utvecklingsstadie (DC)
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Plats för spridning (Skifte, växthusnr) Gröda (t.ex. havre, potatis)  

Datum 
(år, månad, 

dag)  

Tid Syfte med 
bekämpningen 

(t.ex. ogräs, svamp, 

tillväxtreglering)  

Sprutförare 
(den som utför 

bekämpningen)  

Preparatnamn 
(namnet på 

etiketten)  

Fast  
skyddsavstånd 

(objekt och 

avstånd i meter)   

Anpassat 
skyddsavstånd 

(objekt och

avstånd i meter)  

Blommande  
vegetation  

(om preparatet är 

giftigt för polliner-

ande insekter)  

Karenstid  
(om det anges 

på etiketten, 

annars skriv 

saknas) 

Skördedatum 
(anges vid skörd 

om karenstid 

finns) 

Övriga noteringar (t.ex. temperatur, vindhastighet, vindriktning, påfyllningsplats, nollruta, sprutteknik 
med munstycke och tryck för uppföljning av effekter):

Dos 
(t.ex. g/ha,  

l/ha, kg/ha)  
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Skifte

Gröda

Utsäde 

EU

Sådatum Sort Partinr Tkv Grobarhet

Datum Stallgödsel/kalk/mineralgödsel  

Gödsling och Kalk 

Skörd 

Datum Förväntad 
skörd kg/ha

Skörd  
kg/ha

Vh % Rymdvikt 
sockerhalt 

ts

Falltal 
Oljehalt 

Proteinhalt

Areal

Förfrukt

År

Ant. grobara kärnor/m2 Kg/ha Övrigt 

Kg/ha Utförd av 

Proteinhalt 
Stärkelsehalt 

Kg/ha torkat 
Ren vikt kg/ha

ha

Behov kg/ha 

N P K Övrigt 

pH

P-AL

K-AL

Mg-AL

B

Cu-HCL

lerhalt %

Sa + mo % 

mullhalt % 

övrigt 

Markkartering

Utvecklingsstadie (DC)



Vår skyddsutrustning 
Vårt sortiment av skyddsutrustning kan beställas tillsammans med växt- 
skyddsmedel från Lantmännen Lantbruk. Produkterna finns även  
tillgängliga i Lantmännen Maskins butiker.

Huvudställning med skruvjustering i nacken
och reglerbar hjässhöjd. Levereras med 1 styck 
klart polykarbonatvisir, bredd 400 mm och höjd 
200 mm. Visiret försett med 
aluminiumlist för enkel tillpassning.

Huvudställning med visir
Filter SR 510 P3 R är ett mekaniskt 
partikelfilter med extremt lågt andning-
smotstånd. SR 510 skyddar mot alla typer 
av partiklar (damm, rök, dimma, spray, 
asbest), även bakterier, virus och radioak-
tivt nedfall.

Partikelfilter SR 510 

Flergångshandske 
• Längd 33 cm, tjocklek 0,38 mm
• Bomullsflockad insida
• Oljebeständiga
• Nitril – skyddar mot många kemikalier
• Mycket slitstarka och bra grepp
• Finns i storlekarna S-XXL

Flergångshandske 
Filter SR 218 A2 skyddar mot organiska 
föreningar med en kokpunkt över 65ºC. 
Gasfilter som kan användas i kombination 
med partikelfilter som då trycks fast utan-
på gasfiltret.

Korttidshandske 
• Lätt att ta av och på och har
utmärkt grepp i vått och torrt
• Texturerade fingertoppar
• Puderfri
• Finns i storlekarna S-XL

Partikelfilter SR 510 
Förfilter bör alltid användas med par-
tikelfilter gasfilter och kombinationsfilter. 
Förfiltret skyddar huvudfiltret mot för 
tidig igensättning av större partiklar. 
• 5 st per förpackning

Filtrerande 
halvmask 

Helmask 
SR 200

Förkläde med 
hel överdel 

Halvmask SR 100 

Korttidsoverall 
Microgard 2000 

3M™ Filtrerande andningsskydd 8822BF. 5 
stycken per förpackning. Den unika ventilen 
och det formbeständiga skalet ger säkert och 
bekvämt skydd – särskilt i varm och fuktig 
miljö.
• Komfort: Traditionell konvex form, med 
näsbygel
och två band samt låg vikt och bekväm form
• Säkerhet: Tillförlitligt och effektivt skydd mot 
fina
partiklar samt tåligt och formbeständigt inner-
skal
• 3M™ Cool Flow™ Utandningsventil: Avlägsnar
värme (ger svalare och bekvämare användning)
och utandningsluft (minimerar risken för im-
bildning på glasögon)

Helmask SR 200 är avsedd att användas
när man behöver maximal säkerhet och 
god
andningskomfort. Tillverkad i silikon med 
en
unik luftgenomströmning som minimerar 
in och utandningsmotstånd.
• Material och färgpigment i maskstommen
är FDA och BGA, godkända för livsmedel
• Sfärisk siktskiva med mycket stort synfält
• Integrerad innermask för enkel rengöring

Förkläde med hel överdel och
resår i ärmslut, dubbel front
för extra slitstyrka. Snabblås
och resår baktill.
•  Finns i storlekarna S – 2XL
•  100 % PVC-belagd polyester
330 g/m²

Skyddar mot organiska föreningar med en 
kokpunkt över 65º, oorganiska föreningar 
och sura gaser/ångor samt mot ammoniak 
och mot alla typer av partiklar (damm, rök, 
dimma, spray, asbest), även bakterier, virus 
och radioaktivt nedfall.
 

Den nya “Premium Plus Pack” innehåller:
•   1 st halvmask SR 100 M/L
•   1 st partikelfilter SR 510 P3 R
•   1 st gasfilter SR 297 ABEK1
•   5 st förfilter SR 221
•   1 st provningsrondell
•   1 st förfilterhållare
•   1 st rengöringsservett och bruksan-
visning  med skötselråd

Microgard 2000 standardtyp 
5,6
dräkt, av PE-laminerat material.
Lämpar sig utmärkt för använd-
ning inom sprutlackering, livs-
medels-, kemikalie-, elektronik-, 
kärnkraftsindustri, lantbruk, 
veterinärstationer och renrum.
 

• Finns i storlekarna S–2XL
• Huvan är tredelad, för optimal
anpassning för helmask
• Med resår runt handled, midja,
anklar, huva och med tumresår
• Dräkten är antistatisk, silikon-
fri, ång- och vätsketät
• Med förstärkning i grenen 
och under armarna
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Plats för spridning (Skifte, växthusnr) Gröda (t.ex. havre, potatis)  

Datum 
(år, månad, 

dag)  

Tid Syfte med 
bekämpningen 

(t.ex. ogräs, svamp, 

tillväxtreglering)  

Sprutförare 
(den som utför 

bekämpningen)  

Preparatnamn 
(namnet på 

etiketten)  

Fast  
skyddsavstånd 

(objekt och 

avstånd i meter)   

Anpassat 
skyddsavstånd 

(objekt och

avstånd i meter)  

Blommande  
vegetation  

(om preparatet är 

giftigt för polliner-

ande insekter)  

Karenstid  
(om det anges 

på etiketten, 

annars skriv 

saknas) 

Skördedatum 
(anges vid skörd 

om karenstid 

finns) 

Övriga noteringar (t.ex. temperatur, vindhastighet, vindriktning, påfyllningsplats, nollruta, sprutteknik 
med munstycke och tryck för uppföljning av effekter):

Dos 
(t.ex. g/ha,  

l/ha, kg/ha)  
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Skifte

Gröda

Utsäde 

EU

Sådatum Sort Partinr Tkv Grobarhet

Datum Stallgödsel/kalk/mineralgödsel  

Gödsling och Kalk 

Skörd 

Datum Förväntad 
skörd kg/ha

Skörd  
kg/ha

Vh % Rymdvikt 
sockerhalt 

ts

Falltal 
Oljehalt 

Proteinhalt

Areal

Förfrukt

År

Ant. grobara kärnor/m2 Kg/ha Övrigt 

Kg/ha Utförd av 

Proteinhalt 
Stärkelsehalt 

Kg/ha torkat 
Ren vikt kg/ha

ha

Behov kg/ha 

N P K Övrigt 

pH

P-AL

K-AL

Mg-AL

B

Cu-HCL

lerhalt %

Sa + mo % 

mullhalt % 

övrigt 

Markkartering

Utvecklingsstadie (DC)
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Plats för spridning (Skifte, växthusnr) Gröda (t.ex. havre, potatis)  

Datum 
(år, månad, 

dag)  

Tid Syfte med 
bekämpningen 

(t.ex. ogräs, svamp, 

tillväxtreglering)  

Sprutförare 
(den som utför 

bekämpningen)  

Preparatnamn 
(namnet på 

etiketten)  

Fast  
skyddsavstånd 

(objekt och 

avstånd i meter)   

Anpassat 
skyddsavstånd 

(objekt och

avstånd i meter)  

Blommande  
vegetation  

(om preparatet är 

giftigt för polliner-

ande insekter)  

Karenstid  
(om det anges 

på etiketten, 

annars skriv 

saknas) 

Skördedatum 
(anges vid skörd 

om karenstid 

finns) 

Övriga noteringar (t.ex. temperatur, vindhastighet, vindriktning, påfyllningsplats, nollruta, sprutteknik 
med munstycke och tryck för uppföljning av effekter):

Dos 
(t.ex. g/ha,  

l/ha, kg/ha)  
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Skifte

Gröda

Utsäde 

EU

Sådatum Sort Partinr Tkv Grobarhet

Datum Stallgödsel/kalk/mineralgödsel  

Gödsling och Kalk 

Skörd 

Datum Förväntad 
skörd kg/ha

Skörd  
kg/ha

Vh % Rymdvikt 
sockerhalt 

ts

Falltal 
Oljehalt 

Proteinhalt

Areal

Förfrukt

År

Ant. grobara kärnor/m2 Kg/ha Övrigt 

Kg/ha Utförd av 

Proteinhalt 
Stärkelsehalt 

Kg/ha torkat 
Ren vikt kg/ha

ha

Behov kg/ha 

N P K Övrigt 

pH

P-AL

K-AL

Mg-AL

B

Cu-HCL

lerhalt %

Sa + mo % 

mullhalt % 

övrigt 

Markkartering

Utvecklingsstadie (DC)
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Plats för spridning (Skifte, växthusnr) Gröda (t.ex. havre, potatis)  

Datum 
(år, månad, 

dag)  

Tid Syfte med 
bekämpningen 

(t.ex. ogräs, svamp, 

tillväxtreglering)  

Sprutförare 
(den som utför 

bekämpningen)  

Preparatnamn 
(namnet på 

etiketten)  

Fast  
skyddsavstånd 

(objekt och 

avstånd i meter)   

Anpassat 
skyddsavstånd 

(objekt och

avstånd i meter)  

Blommande  
vegetation  

(om preparatet är 

giftigt för polliner-

ande insekter)  

Karenstid  
(om det anges 

på etiketten, 

annars skriv 

saknas) 

Skördedatum 
(anges vid skörd 

om karenstid 

finns) 

Övriga noteringar (t.ex. temperatur, vindhastighet, vindriktning, påfyllningsplats, nollruta, sprutteknik 
med munstycke och tryck för uppföljning av effekter):

Dos 
(t.ex. g/ha,  

l/ha, kg/ha)  



Lagstiftning om växtskyddsmedel 
 
 
 
 
 

EU:s direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel och
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel gör att de statliga
myndigheterna har arbetat om sina föreskrifter. Naturvårdsverket har 
tagit fram en föreskrift om spridning av bekämpningsmedel och Jord-
bruksverket har uppdaterat föreskrifterna om behörighet att använda 
växtskyddsmedel samt dokumentationskrav för yrkesmässiga användare 
av växtskyddsmedel. 

Integrerat växtskydd 
 
 
 
 
 

Alla användare av växtskyddsmedel är 
skyldiga att tillämpa integrerat växtskydd. 
Avsikten med integrerat växtskydd är att 
minska beroendet av kemiska växtskyddsme-
del. Detta genom att i första hand arbeta för 
att förebygga växtskyddsproblem och endast 
använda kemisk bekämpning vid ett konstat-
erat behov. Du kan läsa mer om integrerat 
växtskydd på www.jordbruksverket.se.

Säkert växtskydd 
 
 
 
 
 

Informationskampanjen Säkert växtskydd syftar till att förbättra hanterin-
gen av växtskyddsmedel i det svenska jordbruket. Projektet representeras 
av både myndigheter och näringsliv med koppling till jordbruk och växt-
skyddsmedel. Informationskampanjen riktar sig till dig som använder och 
hanterar växtskyddsmedel. Genom Säkert växtskydd får du råd om han-
tering av växtskyddsmedel och hur du ska göra för att minimera miljö- och 
hälsoriskerna. Besök www.sakertvaxtskydd.se för att läsa mer.

Fö
re

bygg
Bevaka

Behovsanpas
sa

Följ upp

INTEGRERAT
VÄXTSKYDD

Blandningstabeller  
och preparatuppgifter  
i mobilen
I den digitala versionen av Odla hittar du bland annat blandning-
stabeller och preparatuppgifter. Där hittar du också Lantmännens 
odlingsstrategier som hjälper dig vid val av växtskyddsstrategi. Det 
digitala formatet tillåter en enklare användning av de ibland mycket 
omfångsrika tryckta tabellerna som finns i Odla. Testa de digitala 
blandningstabellerna och du kommer inte kunna vara utan dem!

Du har väl inte missat att du i Dataväxt 
digitala sprutjournal enkelt fyller i din 
sprutjournal direkt i mobilappen? Du 
kan också skicka en sammanställning 
via mail eller skriva ut den på datorn.
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Skifte

Gröda

Utsäde 

EU

Sådatum Sort Partinr Tkv Grobarhet

Datum Stallgödsel/kalk/mineralgödsel  

Gödsling och Kalk 

Skörd 

Datum Förväntad 
skörd kg/ha

Skörd  
kg/ha

Vh % Rymdvikt 
sockerhalt 

ts

Falltal 
Oljehalt 

Proteinhalt

Areal

Förfrukt

År

Ant. grobara kärnor/m2 Kg/ha Övrigt 

Kg/ha Utförd av 

Proteinhalt 
Stärkelsehalt 

Kg/ha torkat 
Ren vikt kg/ha

ha

Behov kg/ha 

N P K Övrigt 

pH

P-AL

K-AL

Mg-AL

B

Cu-HCL

lerhalt %

Sa + mo % 

mullhalt % 

övrigt 

Markkartering

Utvecklingsstadie (DC)
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Plats för spridning (Skifte, växthusnr) Gröda (t.ex. havre, potatis)  

Datum 
(år, månad, 

dag)  

Tid Syfte med 
bekämpningen 

(t.ex. ogräs, svamp, 

tillväxtreglering)  

Sprutförare 
(den som utför 

bekämpningen)  

Preparatnamn 
(namnet på 

etiketten)  

Fast  
skyddsavstånd 

(objekt och 

avstånd i meter)   

Anpassat 
skyddsavstånd 

(objekt och

avstånd i meter)  

Blommande  
vegetation  

(om preparatet är 

giftigt för polliner-

ande insekter)  

Karenstid  
(om det anges 

på etiketten, 

annars skriv 

saknas) 

Skördedatum 
(anges vid skörd 

om karenstid 

finns) 

Övriga noteringar (t.ex. temperatur, vindhastighet, vindriktning, påfyllningsplats, nollruta, sprutteknik 
med munstycke och tryck för uppföljning av effekter):

Dos 
(t.ex. g/ha,  

l/ha, kg/ha)  



40 41

Skifte

Gröda

Utsäde 

EU

Sådatum Sort Partinr Tkv Grobarhet

Datum Stallgödsel/kalk/mineralgödsel  

Gödsling och Kalk 

Skörd 

Datum Förväntad 
skörd kg/ha

Skörd  
kg/ha

Vh % Rymdvikt 
sockerhalt 

ts

Falltal 
Oljehalt 

Proteinhalt

Areal

Förfrukt

År

Ant. grobara kärnor/m2 Kg/ha Övrigt 

Kg/ha Utförd av 

Proteinhalt 
Stärkelsehalt 

Kg/ha torkat 
Ren vikt kg/ha

ha

Behov kg/ha 

N P K Övrigt 

pH

P-AL

K-AL

Mg-AL

B

Cu-HCL

lerhalt %

Sa + mo % 

mullhalt % 

övrigt 

Markkartering

Utvecklingsstadie (DC)
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Plats för spridning (Skifte, växthusnr) Gröda (t.ex. havre, potatis)  

Datum 
(år, månad, 

dag)  

Tid Syfte med 
bekämpningen 

(t.ex. ogräs, svamp, 

tillväxtreglering)  

Sprutförare 
(den som utför 

bekämpningen)  

Preparatnamn 
(namnet på 

etiketten)  

Fast  
skyddsavstånd 

(objekt och 

avstånd i meter)   

Anpassat 
skyddsavstånd 

(objekt och

avstånd i meter)  

Blommande  
vegetation  

(om preparatet är 

giftigt för polliner-

ande insekter)  

Karenstid  
(om det anges 

på etiketten, 

annars skriv 

saknas) 

Skördedatum 
(anges vid skörd 

om karenstid 

finns) 

Övriga noteringar (t.ex. temperatur, vindhastighet, vindriktning, påfyllningsplats, nollruta, sprutteknik 
med munstycke och tryck för uppföljning av effekter):

Dos 
(t.ex. g/ha,  

l/ha, kg/ha)  
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Skifte

Gröda

Utsäde 

EU

Sådatum Sort Partinr Tkv Grobarhet

Datum Stallgödsel/kalk/mineralgödsel  

Gödsling och Kalk 

Skörd 

Datum Förväntad 
skörd kg/ha

Skörd  
kg/ha

Vh % Rymdvikt 
sockerhalt 

ts

Falltal 
Oljehalt 

Proteinhalt

Areal

Förfrukt

År

Ant. grobara kärnor/m2 Kg/ha Övrigt 

Kg/ha Utförd av 

Proteinhalt 
Stärkelsehalt 

Kg/ha torkat 
Ren vikt kg/ha

ha

Behov kg/ha 

N P K Övrigt 

pH

P-AL

K-AL

Mg-AL

B

Cu-HCL

lerhalt %

Sa + mo % 

mullhalt % 

övrigt 

Markkartering

Utvecklingsstadie (DC)



Utvecklingsstadier
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00 05   09  10-13      21       25       29       30         31        32       37        39       45     49-51     61        65     70-92    00   07           10              11                31                  32-39              51                     60                   71                 79

Groning              Bestockning                                 Stråskjutning                          Axets                Axgång          Mognad
vidgning         Blomning

Stråsäd Ärter 

KnoppstadiumBlastutvecklingUppkomstGroning Blomning Frukt-
utveckling

Mognad Nedvissning

Utvecklingsstadier - Potatis

   0     10              18    30         33       51      55           57       61               63     65             69      81    83   85  87     89       00        09     10-12   21-29   31-39          51-59            60-69             70-79               81-89             92-99

Gro-     Blad-         Plantsträckning     Knoppstadium       Blomning                                                    Frömognad Gro-        Upp-     Blastutveckling         Knoppstadium  Blomning         Frukt-              Mognad    Nedvissning
ning     utveckling ning        komst                                                                                                          utveckling                            Skal bildat

Oljeväxter Potatis 



Egna anteckningar 
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Egna anteckningar 
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Vill du veta mer, kontakta din säljare eller  
ring vår kundtjänst på 0771-111 222  

www.lantmannenlantbrukmaskin.se 

J8
1

9

Du hittar säkerhetsdatablad för 
växtskydd via LM2.   

lm2.lantmannen.com


