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Miljö- och byggnadsförvaltningen

Bilaga A 
Ta med de åtgärder som kan bli aktuella för en 
gröda under hela året. Ange planerad växtföljd. 
Använd en blankett för varje skifte, kopiera vid behov denna sida!

Gröda och åtgärd 
Bekämpning utförs mot: Ogräs/ 
Insekter/ Svamp

Tidpunkt
 
År/månad

Preparat
 
          Namn                    Reg nr        Aktiv substans

Dos  
antal kilo aktiv sub-
stans per hektar (Ha1)

Antal spridningar Miljöförvaltningens anteckningar

Fastighetsbeteckning Skiftesbeteckning/Blocknummer

Markförhållande
Jordart Lerhalt (%) Mullhalt (%) pH

Växtföljd
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