ÄNDRINGAR I IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING 2017
Lagstiftningen kring vad som ska journalföras i vid användning av växtskyddsmedel ändrades 1
februari 2016. Enligt lagstiftningen ska du ska fortfarande anteckna vilka fasta och anpassade
skyddsavstånd som hålls vid sprutning, men det finns inte längre några krav på att anteckna uppgifter
om temperatur, vindhastighet och vindriktning vid spruttillfället eller plats för påfyllnad och rengöring av
sprutan. Regel 2.23 i IP Frukt & Grönt grundcertifiering anpassas till den nya lagstiftningen och
anteckningskraven för temperatur, vindriktning och vindhastighet samt plats för påfyllnad och
rengöring av sprutan tas bort.
Tänk dock på att dessa uppgifter kan vara bra att anteckna för din egen skull och att avläsning av
temperatur och vindförhållanden vid spruttillfället måste göras vid användning av Hjälpredan.
Påfyllning och rengöring av sprutan ska fortfarande ske på ett säkert sätt även om anteckningskravet
på plats tas bort och regel 2.21 i IP Frukt & Grönt grundcertifiering måste fortfarande följas.

Ändring av regel 2.23 i IP Frukt & Grönt grundcertifiering
Nr

Tidigare lydelse

Ny lydelse från 2017-01-01

Regel. nr
2.23

Journal för utförd växtskyddsbehandling ska
innehålla uppgifter som bekräftar att hänsyn
tagits till miljö och livsmedelssäkerhet.

Journal för utförd växtskyddsbehandling ska
innehålla uppgifter som bekräftar att hänsyn
tagits till miljö och livsmedelssäkerhet.

a) Den som utfört växtskyddsbehandlingen ska i
journalen notera obligatoriska uppgifter om;
- preparat; handelsnamn eller aktiv substans
- dos
- tidpunkt; datum och klockslag
- plats
- vem som utfört bekämpningen
- motiv till behandlingen
- karenstid
- skördedatum (se också punkt 3.1 för detaljer)

a) Den som utfört växtskyddsbehandlingen ska i
journalen notera obligatoriska uppgifter om;
- preparat; handelsnamn eller aktiv substans
- dos
- tidpunkt; datum och klockslag
- plats
- vem som utfört bekämpningen
- motiv till behandlingen
- karenstid
- skördedatum (se också punkt 3.1 för detaljer)

Se fortsättning nästa sida
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OBS! Uppgifter om karenstid och skördedatum
kan alternativt föras i skördejournal el.likn. under
förutsättning att plats och tidpunkt för
växtskyddsbehandling kan spåras till
sprutjournalen.
b) Om bigiftiga preparat används ska journalen
kompletteras med uppgifter avseende;
- förekomst av blommande vegetation (gröda
eller ogräs).
- val av tidpunkt för behandling med hänsyn till
pollinerande insekter.
c) Har behandling med växtskyddsmedel gjorts
utomhus tillkommer följande uppgifter
- temperatur- och vindförhållanden
- skyddsobjekt
- skyddsavstånd till skyddsobjekt
- försiktighetsmått som iakttagits till skydd mot
miljöpåverkan vid påfyllning och rengöring

OBS! Uppgifter om karenstid och
skördedatum kan alternativt föras i
skördejournal el.likn. under förutsättning att
plats och tidpunkt för
växtskyddsbehandling kan spåras till
sprutjournalen.
b) Om bigiftiga preparat används ska
journalen
kompletteras med uppgifter avseende;
- förekomst av blommande vegetation
(gröda eller ogräs).
- val av tidpunkt för behandling med
hänsyn till pollinerande insekter.
c) Har behandling med växtskyddsmedel
gjorts
utomhus tillkommer följande uppgifter
- temperatur- och vindförhållanden
- skyddsobjekt
- skyddsavstånd till skyddsobjekt
- försiktighetsmått som iakttagits till skydd
mot
miljöpåverkan vid påfyllning och rengöring

Har ni frågor kring IP Frukt & Grönt grundcertifiering kontakta Helena Allard, helena.allard@sigill.se
tel: 08-787 51 80

Med vänliga hälsningar
Sigill Kvalitetssystem AB
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