
Checklista - Integrerat växtskydd
Gör en bedömning av hur du arbetar med de åtgärder som det frågas om nedan. Läs gärna samtidigt mer 
om integrerat växtskydd i vårt övriga informationsmaterial, till exempel en odlingsanvisning för en gröda 
du är intresserad av. Tanken är att det ska ge dig idéer och uppslag om hur du kan utveckla Integrerat 
växtskydd i din odling. Om du gör Greppa Näringens rådgivningsmodul 13 I, Integrerat växtskydd, så kan 
du och din rådgivare använda detta som diskussionsunderlag.
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1. Hur stor areal odlar du?

2. Vad är din huvudsakliga odlingsinriktning?

4. Har du något speciellt växtskyddsproblem som du upplever att du vill ha hjälp att lösa?

5. Hur tror du att du kan minska ditt beroende av kemiska bekämpningsmedel på fem till tio års sikt?

3. Vilka är dina tre viktigaste grödor/kulturer?

Gröda Areal Förfrukt i nuläget Jordbearbetning (i vanliga fall)
1.

2.

3.



a. Jag tar hänsyn till växtföljden när jag planerar odlingen av mina viktigaste grödor
 (1= lite, 5= mycket)

Förebygg

Irrelevant, gäller inte mina grödor

b. Jag har en strategi för min jordbearbetning och etablering för att motverka ogräs och sjukdomar 
 (1= Jag har en enkel strategi som jag håller mig till, 5= Jag har olika strategier i olika grödor)

c. Jag tar hänsyn till sorternas motståndskraft mot skadegörare och hur de konkurrerar mot ogräs 
 (1= sorternas skördepotential är viktigare, 
 5=mottaglighet och konkurrenskraft är viktigt)

d. Jag lägger stor vikt vid kvalitén på utsädet
 (1= tar eget utan analys, 5= köper oftast certifierat utsäde)

e. Jag behovsanpassar mina gödselgivor efter markkarta, sort och årsmån i min 
 växtskyddsstrategi
 (1= Instämmer inte alls 5= Instämmer helt)

f. Jag jobbar med att gynna biologisk mångfald och pollinatörer, till exempel
 fågelinventering, skalbaggsåsar
 (1= lite, 5= mycket)

1 2 3 4

a. Jag och min rådgivare följer vilka ogräsarter som förekommer, och i vilka mängder, på 
 markerna 
 (1= sällan, 5= ofta)

Bevaka

b. Jag inspekterar mina fält under säsongen för att kolla av hur svampsjukdomar och 
 skadeinsekter utvecklas
 (1= sällan, 5= ofta)

c. Jag är med på fältvandringar, läser växtskyddsbrev och veckorapporter från rådgivning
 (1= nej, 5= ofta)

a. Jag ser möjligheter att punktbehandla eller använda precisionsstyrd bekämpning av 
 skadegörare och ogräs
 (1= sällan, 5= ofta)

Behovsanpassa

b. Jag använder direkta bekämpningsmetoder som inte är kemiska
 (1= inga, 5= flera)

c. Jag behovsanpassar alltid mina bekämpningsåtgärder efter trösklar och andra hjälpmedel, t ex 
 dosnyckeln (ogräs) och prognosmodeller
 (1=instämmer inte alls, 5=instämmer helt)

d. Jag tänker på risken att det utvecklas resistens när jag väljer åtgärd/växtskyddsmedel och 
 dos
 (1= nej, 5= ja)

e. Jag har en strategi för att undvika liggsäd och ax/stråbrytning i mina grödor, behovet av 
 retardering i mina kulturer
 (1=instämmer inte alls, 5=instämmer helt)
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a. Jag lämnar obehandlade kontrollrutor som jag följer utvecklingen i 

Följ upp Irrelevant, gäller inte mina grödor

Hur följer du upp dina bekämpningsåtgärder? Ja Nej

b. Jag markerar på en karta var jag har olika problem

c. Jag antecknar i min sprutjournal varför jag bekämpat

d. Jag antecknar (t ex i sprutjournalen) hur bekämpningarna utfallit

e. Jag läser årssammanställningar från försök och rådgivning

6. Är det något under punkt 5 i odlingsanvisningarna ”De vanligaste enskilda ogräsen och skadegörarna” du 
 vill ha mer information om?


