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Forklaringer 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plantevernjournal 

År: 
 

Produsent: 
 

 

Kryss av for det som er aktuelt for deg: 

Jeg har kunnskap om integrert plantevern og har anvendt følgende prinsipp: 
  Forebygget problem for eksempel gjennom vekstskifte, resistente sorter, god 

dyrkingsteknikk, bevaring av nytteorganismer og godt reinhold. 

Kjennskap til skadegjørere og/eller søkt råd hos rådgiver. 

Brukt varsling, prognoser og skadeterskler (om det finnes). 

Anvendt ikke-kjemiske metoder når de er tilstrekkelig effektive. 

Anvendt de beste og mest skånsomme plantevernmidlene for helse 
og miljø. 

Tilpassa dosen etter behovet. 

Motvirket utvikling av resistens ved å ikke bruk samme middel 
år etter år. 

Sjekka om tiltakene har virket tilfredsstillende. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dersom sprøytinga er gjort i nærheten av vann har jeg gjort tiltak for å hindre forurensing: 

  Ikke spredd plantevernmidler nærmere enn 3 m 
fra overflatevann 

Ikke spredd plantevernmidler nærmere enn 50 m 
fra drikkevannbasseng 

Fulgt avstandskrav på etiketten 

Ikke brukt sprøytas pumpe til fylling av vann fra vassdrag, og har plass for fylling og 
vasking med minst mulig fare for vannforurensing 

Vurdert spredningsteknikker som gir minst mulig avdrift 

 

 

 

 

 
 

Kolonne Forklaring / eksempel på noteringer 

Er tiltak mot bekk/vann 
nødvendig? (ja/nei) 

Hvis ja, før vannjournal 
Skriv nei hvis det er over 50m til bekk/vann   

Spesifiser skadegjører hvilken skadegjører, antall/angrepsgrad/størrelse på ugras 

Begrunnelse 
etter varsel, anbefalt, observert/grad av angrep, frodig vekst, stort 
ugras, resistensbryter, mekanisk tiltak ikke tilstrekkelig etc. 

Effekt av behandling Grad av virkning, god, middels, dårlig 

Utviklingsstadie kan være aktuelt for stadie på korn, stadie aktuelt ugras 

Vind: 1= stille, 2 = lite, 3 = mye 

Nedbør: antall timer etter sprøyting 

Sol: 1 = klart, 2 = halvskyet, 3= skyet 

Jordfukt: 1 = tørt, 2 = fuktig, 3 = vått 

Luftfukt: 1 = tørt, 2 = normalt, 3 = fuktig 

Vekst siste uke: 1 = god, 2 = normal, 3 = dårlig 
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Sprøytejournal Tilleggsdokumentasjon 

Dato Skifte 

Tiltak mot 
bekk/vann 

nødvendig? 
ja/nei 

Kultur 
Preparat Dose 

Høste 
dato 

Spesifiser 
skadegjører 

Begrunnelse 
Effekt av 

behandling 
Væske-
mengde 

Annet 
Navn på utfører 

Behandl.-
frist Art og 

sort 

Utv.- 
stadie 

Klokke-
slett  

Vind Nedbør Sol Jord-
fukt 

Luft-
fukt 

Vekst-
forhold       
siste uke 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 Viser informasjon som må være med i journalen når det er benyttet yrkespreparater 
 Viser andre opplysninger som vil være svært nyttige for egen vurdering om sprøyting har virket som tenkt 
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Vannjournal må føres dersom det i sprøytejournalen er konkludert med at det er overflatevann nærmere enn 50m      

 Viser informasjon som må være med i vannjournalen 
 Må føres dersom en bruker avdriftsreduserende utstyr og har benyttet seg av redusert avstandskrav  

 

Vannjournal 

Dato 

Skifte 

Preparatnavn 

Preparatets krav til: Gjennomførring av sprøyting 

Skiftenavn 

 
Avstand 
til vann 

m 

Helling < 2%? 
ja/nei 

Avstand til 
drikkevanns-

brønn/basseng, 
m 

Vegetert 
buffersone? ja/nei 

(evt. lengde og 
plassering) 

Vegetert 
buffersone 

10m 

Avstand til 
ofl.vann, m 

Avdrift-
reduksjon 

% 

Max kjøre-
hastighet 

km/t 

Brukt 
trykk, 
bar 

Dyse-
høyde 

cm 

Dyse- 
fabrikat 
/ navn 

Avstand til 
overflatevann 

usprøytet og evt 
andre 

innstillinger 

Jordbærbom/ 
skjerm 

Andre aktuelle tiltak 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                                  

                 

                 

                 


