Sprutjournal
Från den 1 februari 2016 gäller nya regler för sprutjournaler. Den nya
föreskriften innebär att visa punkter inte längre är obligatoriska att fylla
i medan andra har fått ett ökat krav. Alla kolumner med en * i vår
sprutjournal är obligatoriska att notera för att uppfylla tvärvillkor. Hur
många meter du har använt i fasta och anpassade skyddsavstånd
(tidigare kallat mark- och vindanpassade skyddsavstånd) ska anges vid
bekämpning utomhus. Det tidigare kravet på att dokumentera
temperatur, vindhastighet och vindriktning är borttaget. Plats för
påfyllning och rengöring behöver inte heller noteras. Tänk på att det
finns krav på att använda Säkert Växtskydds - Hjälpreda i villkoren för
flera växtskyddsmedel och det är en rekommendation att du alltid gör
det. Digital hjälpreda och sprutjournal godkända. Dokumentationen
ska sparas i tre år och både sprutföraren och brukaren ska ha var sin
version. Det är tvärvillkorskrav att fylla i sin sprutjournal samt följa allt
som står på etiketten. Om det saknas uppgifter ex. karenstid så notera
den kolumnen med ett streck. Annars kan det bli ett avdrag vid kontroll.
Det som ska finnas med i en godkänd sprutjournal är som följande:
Fält/område: Skriv på ett sätt som är tydligt för utomstående. Är det
utomhus, ange fältnamn, skiftesnummer eller notering med hänvisning
till en karta. Gäller det inomhus, ange husbeteckning, husnummer eller
liknande.
Datum och klockslag: Närmaste heltimme när du började sprida.
Gröda: Ex. Höstvete, höstraps osv
Växtskyddsmedlets namn: Skriv hela namnet så som det står på
etiketten, till exempel Starane XL. Preparat som säljs i
kombinationsförpackningar kan ha handelsnamn som avviker från
etikettnamnet. Ej krav på att skriva registreringsnummer.
Dos: Anges med samma måttenhet som på etiketten.
Sprutförarens namn: Personen som sprutar.
Används bifarliga preparat: Anges om det finns blommande växter
eller inte. Inklusive ogräs.
Syfte med bekämpningen: Nytt krav sedan 2014 då regelverket med
Integrerat växtskydd infördes. Här har Jordbruksverket lagt sig på en
väldigt grundläggande nivå gällande dokumentation. Det räcker att
skriva t.ex. ogräs, totalbekämpning, svamp, snigel, rapsbaggar,
tillväxtreglering, blastdödning eller groningshämning. För din egen
skulle kan det vara bara att notera mer detaljerat för motivera
preparatvalet. T.ex. tistel, flyghavre eller gulrost så du lättare kan följa
upp resultatet. Denna punkt kontrolleras av kommunen och vid
kontroll kan det även ställas muntliga frågor kring Integrerat
Växtskydd.
Fasta och anpassade skyddsavstånd: Ska anges i meter samt vilka
skyddsobjekten är, exempelvis två meter till dräneringsbrunn. Tidigare
kallades dessa markanpassat och vindanpassat skyddsavstånd. Även
skyddsavstånd mot alla typer av vatten är nu tvärvillkor eftersom de
finns i lagtexten. Nytt är att skyddsavståndet mot dräneringsbrunnar,
dagvattenbrunnar och öppna diken ökat till två meter. Definitionen av
öppet dike är ”diken för dränering som är vattenförande under någon
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del av året och som inte är täckta”. Som tidigare gäller tolv meter till
dricksvattenbrunnar och sex meter till sjöar, kanaler, bäckar med mera,
alltså ytor som större delen av året håller vatten. Skyddsavstånden gäller
både yrkesmässig och privat användning. VäxtRåd rekommenderar att
på kartor rita in de fasta skyddsavstånden t.ex. brunnar eller
skyddszoner för att enkelt kunna hänvisa i sprutjournalen till alla fasta
skyddsavstånden som är samma år efter år.
Karenstid: Dokumentera om du producerar foder eller livsmedel.
Finns det karenstid framgår det av etiketten eller bruksanvisningen.
Karenstid anges alltid som dagar och gäller tid från bekämpning till
skörd alternativt betessläpp. När det finns en karenstid ska du även fylla
i skördedatum. Finns det ingen karenstid, skriv ”saknas” i journalen. Ett
fel som ibland upptäcks vid tillsyn är att de som har sprutjournalen i
datorn inte skriver in det verkliga skördedatumet, utan istället har
programmet räknat fram ett första möjliga skördedatum. Det är inte
godkänt, man måste fylla i det verkliga skördedatumet.
Vädret: Även om dokumentationskravet för temperatur, vindhastighet
och vindriktning är borttaget ska du som använder fältspruta kunna
bestämma dem. Vindhastigheten ska du kunna bestämma med en
noggrannhet på ± 0,5 m/s och då behöver du utrustning till detta.
Uppgifterna behöver du dessutom för att kunna använda Hjälpredan för
att räkna ut det anpassade skyddsavståndet. Även om det inte är ett
lagkrav så kan det vid till exempel en tvist med en granne, eller en
reklamation vara den enda information du har och kan därför vara bra
att anteckna.
Påfyllning av sprutan: Tidigare har det varit en rekommendation att
inte fylla sprutan på genomsläppligt underlag, som en gårdsplan. Detta
är nu lagkrav. Utspädning, blandning och påfyllning av
växtskyddsmedel samt utvändig rengöring av utrustning som används
för spridning av växtskyddsmedel får nu inte göras på: • vägområden,
grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor. • asfalt, betong eller
andra hårdgjorda material där det inte finns möjlighet att samla upp
eventuellt spill. Fyllning i fält, på biobädd eller på tät platta med
uppsamling är de platser som gäller.
Förvaring: Även när det gäller förvaringen har reglerna blivit
tydligare. Växtskyddsmedel ska lagras i ett invallat utrymme eller en
invallad behållare, med möjlighet till uppsamling av läckage och spill.
Förvaras preparatet i en sprutbod ska golvet vara helt tätt utan avlopp.
Anslutningen mellan golv och vägg ska vara så tät att läckage eller spill
inte kan spridas vidare till omgivningen. Minst en tredjedel av den totalt
förvarade volymen eller hela volymen av den enskilt största
förpackningen ska kunna samlas upp i utrymmet vid läckage.
Övrigt: Fyll gärna i munstyckval, vattenmängd m.m. för att följa upp
ditt arbete framöver. Ha gärna en karta i spruttraktorn där du kan notera
ifall du ser kvickrotsruggar m.m. som du kan behöver göra en
uppföljande bekämpning mot i höst. Ett annat tips är att måla in
blåmarkerade vattendrag från topografiska kartan för ha koll och kunna
visa upp vid en kontroll.
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Tänk på att skriva tydligt & läsligt. Om någon ruta inte är aktuell, markera det med ett streck istället för att lämna fältet

Vind- och
väderlek4

Vindriktning

Vindstyrka (m/s)

Temperatur (⁰C)

3
2

Dos/ha*
(som det
anges på
etiketten)

Skördedatum*

Preparatnamn*
(växtskyddsmedlets namn
som står på etiketten)

Karenstid*

Skifte

Kl*
Datum*
(påbörjad
år,månad,dag
behandling)

Utvecklingsstadium

1

Blommande vegetation*

Gröda:

Skyddsavstånd*
Anpassat
skydds-

Fast
skydds-

avstånd5

Syfte*
(t.ex. ogräs,
Avstånd/
svamp,
Objekt tillväxtreglering)

Avstånd/
Objekt

avstånd6

Påfyllning/Rengörning:

Förare*:

Övrigt: Beräkning av anpassat skyddsavstånd, nollruta, sprutteknik (munstycke, vattenmängd och tryck):

*) Obligatoriskt 1) Obligatorisk när medel är särskilt skadliga för pollinerande insekter. 2) Om det anges på etiketten 3) Ange påbörjad skörd om karens finns 4)
är inte längre obligatorsk men bra att notera 5)Tidigare vindanpassat skyddsavstånd. Använd hjälpreda och vindmätningsutrustn ing 6) Tidigare markanpassat
skyddsavstånd, 2 m dike 6 m vattendrag 12 m drickvattenbrunn
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