
BrukareÅr Skifte* Gröda

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Landsbygdsavdelningen
403 40 Göteborg

Tel 010-224 40 00
www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling: Europa 
investerar i landsbygdsområden

Re
vi

de
ra

d 
de

ce
m

be
r 2

01
9

 

Sprutjournal 

År 

Företag 

Brukare 

Journalen måste sparas i tre år! 



BrukareÅr Skifte* Gröda

Ex
em

pe
l p

å 
ify

lld
 sp

ru
tjo

ur
na

l

Brukare

2) Obligatorisk uppgift för växtskyddsmedel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter. Ange om det 
finns blommande växter eller inte.
3) Beräknas med hjälp av Hjälpredan.
4) Till exempel ogräs, totalbekämpning, svamp, snigel, insekter, tillväxtreglering eller blastdödning.
*) Hänvisning kan göras till karta.

Fast skydds-
avstånd,
avstånd och 
objekt *
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användningen 4)
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påfyllningsplats, effekt
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A. Bondesson
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i söder,
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tomt

Bladlöss

P. Bondesson

200 l/ha
Hardi MD Duo 03
50% avdr red
DC 31, 5 löss/strå
Använt  hjälpredan
Beräknat på ¼ dos

      

   
 

 

  

Färgade rubriker är obligatoriska uppgifter 
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Datum och Preparat och dos/ha Karenstid 1a) och Blommande Vind- och väderleks-
klockslag skördedatum 1b) vegetation 2) förhållanden 

gröda eller ogräs Tem- Vind- Vind-
pera- styrka rikt-
tur, oC m/s ning 

14 juni 
19.00 

Mavrik 

0,075 l 

30 dagar, 
skörde-
datum 
15 augusti 

------- 19 1,5 V 

Dokumentationen måste alltid finnas på gården även om du inte utfört besprutningen själv. 
1a) Obligatorisk uppgift om du producerar livsmedel eller foder. Ett preparats karenstid framgår av etiketten eller 
bruksanvisningen. Om det inte finns karenstid för preparatet antecknas ”saknas” i rutan. 
1b) Skördedatum är en frivillig uppgift när preparatet saknar karenstid. 
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Dokumentationen måste alltid finnas på gården även om du inte utfört besprutningen själv. 
1a) Obligatorisk uppgift om du producerar livsmedel eller foder. Ett preparats karenstid framgår av etiketten eller 
bruksanvisningen. Om det inte finns karenstid för preparatet antecknas ”saknas” i rutan.
1b) Skördedatum är en frivillig uppgift när preparatet saknar karenstid.
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Färgade rubriker är obligatoriska uppgifter
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2) Obligatorisk uppgift för växtskyddsmedel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter. Ange om det 
finns blommande växter eller inte. 
3) Beräknas med hjälp av Hjälpredan. 
4) Till exempel ogräs, totalbekämpning, svamp, snigel, insekter, tillväxtreglering eller blastdödning. 
*) Hänvisning kan göras till karta. 
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Dokumentationen måste alltid finnas på gården även om du inte utfört besprutningen själv. 
1a) Obligatorisk uppgift om du producerar livsmedel eller foder. Ett preparats karenstid framgår av etiketten eller 
bruksanvisningen. Om det inte finns karenstid för preparatet antecknas ”saknas” i rutan.
1b) Skördedatum är en frivillig uppgift när preparatet saknar karenstid.

2) Obligatorisk uppgift för växtskyddsmedel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter. Ange om det 
finns blommande växter eller inte.
3) Beräknas med hjälp av Hjälpredan.
4) Till exempel ogräs, totalbekämpning, svamp, snigel, insekter, tillväxtreglering eller blastdödning.
*) Hänvisning kan göras till karta.
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Färgade rubriker är obligatoriska uppgifter 

Datum och Preparat och dos/ha Karenstid 1a) och Blommande Vind- och väderleks-
klockslag skördedatum 1b) vegetation 2) 

gröda eller ogräs 
förhållanden 

Tem- Vind- Vind-
pera- styrka rikt-
tur, oC m/s ning 
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