
SKIFTESKORT år _____________ 

För skiftesvisa anteckningar i ekologisk produktion 

programperioden 2014 – 2020 

 

Basskiftets namn:_________________________________ 

Basskiftets signum:________________________________ Areal:_______________________ 

På skiftet tillämpas fosforutjämning med början från år ___________ 

Sista året i fosforutjämningsperioden __________   

 

 Jordbruksskifte ______ Jordbruksskifte ______ Jordbruksskifte ______ 

Jordart     

Odlad gröda (växtart)    

Handelsgödselslag 
(namn) 

   

 - mängd kg/ha    

 - spridningsdatum    

Organiska gödselmedel 
(slag) 

   

 -  spridits m
3
/hektar    

 - tillförts totalkväve 
kg/hektar  

   

 - spridningstidpunkt    

 - nedmyllningstidpunkt 
(om ej vid spridning) 

   

Tillförts totalt      

 - lösligt kväve kg/hektar    

 - fosfor kg/hektar    

Datum för skörd, slåtter 
eller betesgång 

   

- skördenivå kg/hektar    



Vidtagna växtskyddsåtgärder  

Anteckningsskyldigheten ingår i de allmänna principerna för integrerad bekämpning 

Växtskyddsmedlets 
fullständiga namn 

   

Dosering /hektar    

Användningstidpunkt    

Användningsändamål 

 

   

Konstaterade sjukdomar 
och skadegörare 

 

   

Orsak till användningen 

 

   

Övriga vidtagna 
växtskyddsåtgärder 

 

   

 

Tilläggsuppgifter angående frivilliga komplement  

Förbättrad användning av stallgödsel 

 - Utrustning som använts för spridning av stallgödsel:  

Odling av markförbättrande växter 

 - Sådatum för fånggrödan som sås efter huvudgrödan: 

 - Gröda som använts som fånggröda: 

 

Egna anteckningar 
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