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Karenstid växtskydd 

Allmänt Karenstid för ett växtskyddsmedel hämtas automatiskt från 
Näsgårds register och visas på gjord registrering 

 

För att det skall fungera, skall 
växtskyddsmedlen vara av 
typen norm medel. Att dom är 
detta ser du i registret i 
kolumnen Norm. Här skall 
finnas en bock framför 
medlet.  

 
 

Du har ansvaret Funktionen skall ses som ett hjälpmedel för att underlätta din 
registrering. Det är alltid du som användare som slutligen har 
ansvaret för att karensdagarna är angivna rätt på dina 
registreringar. 

 

Du kan ändra I Näsgårds register finns karenstid angivet för alla grödor i 
programmet. Du har möjlighet att ändra dessa karenstider.  

Normalt ändrar vi löpande Näsgårds normer med ändrade 
karenstider. Du kan också ange karenstider direkt på 
behandlingen i fältkortet. 

 

Karenstid på Näsgård gröda 
behöver inte betyda att 
växtskyddsmedlet får 
användas i grödan 

Exempel: Ett växtskyddsmedel har 7 dagars karens innan 
betesdjur får släppas på fältet. Vi har valt att lägga in denna 
karenstid på alla grödor som finns i gruppen slåttervall/bete, 
eftersom djur kan beta dessa grödor. 

Men här ställer även firmor krav (tex mejerier) på att 
växtskydd inte får ske på slåtter och betesvallar   

 

Var uppmärksam När du skiftar gröda på fält där du redan tillfogat växtskydds 
behandlingar skall du vara uppmärksam så att karenstiden 
ändras. Detta gäller även när du kopierar insatser från 
tidigare år eller om karenstiden ändras av andra skäl. 

Visas vid registrering 

När du i en behandling 
tillfogar ett växtskyddsmedel 
kommer karenstid (dagar) att 
infogas i kolumnen 
Karenstid.  

Du kan även själv manuellt 
ändra eller ange en karenstid i 
kolumnen. 

Dessa uppgifter visas i 
utskrifter som sprutjournaler 
och odlingsrapporter.     
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Om du skiftar gröda eller karenstid ändras 

Om du skiftar gröda skall du 
kontrollera att karenstiden 
anpassas till den nya grödan. 
Karenstiden kan även ändras 
efter att din registrering är 
gjord. I kolumnen Register 
karenstid kan du se den 
aktuella karenstiden för 
preparatet i aktuell gröda.  

 

Genom att välja Uppdatera 
karenstider kommer de 
uppgifter i kolumnen 
Karenstid att uppdateras med 
uppgifterna från registret. 

Du kan också manuellt skriva i 
kolumnen karenstid. 

 

Nyckeltal för karenstid 

Under nyckeltal Karenstid 
visas dels uppgifter som berör 
behandlingar på enskilt fält, 
samt alla fält i växtodlings-
planen  
 

Om du har flera grödor på 
samma fält är det den grödan 
som är markerad i fältkortet 
som det visas karenstid i 
nyckeltalet 

 
 

Tidigaste skördedag för 
grödan på fältet visas 
beräknat både utifrån 
planerade och utförda 
växtskyddsbehandlingar   
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I högra kolumnen visas med 
hjälp av smilies om 
karenstiden uppfylls 

 = skördetidpunkt är för nära behandling, karenstid 
uppfylls inte 

 = Tid mellan behandling och skörd är längre än karensen. 
Karentiden är uppfylld 

 

Överst visas utifrån planerat 
och utfört växtskydd om 
karenstiden är OK utifrån den 
planerade skördedagen för 
grödan på aktuellt fält. 

 

 

Nederst visas utifrån utfört 
växtskydd om karenstiden är 
OK utifrån den utförda 
skördedagen för grödan på 
aktuellt fält. 

 

 

Överst visas utifrån planerat 
och utfört växtskydd om 
karenstiden är OK utifrån 
planerade skördedagar för 
alla grödor på alla fält. 

 

 

Nederst visas utifrån utfört 
växtskydd om karenstiden är 
OK utifrån utförda 
skördedagar för alla grödor 
på alla fält.  

 

Se/ändra karenstider i registret 

Du kan se/ändra karenstider 
genom att markera ett 
preparat. Välj därefter 
Karenstid  

 
 

En tabell visas med 
karenstider för olika grödor. 

OBS. Det är endast 
karenstider för de grödor 
du har i ditt grödregister 
som visas  
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Genom att bocka i rutan Ange 
karenstid kan du därefter 
ändra karenstiden för en 
gröda genom att ange ett 
annat antal dagar direkt i 
kolumnen karenstid.  

Du kan också ange 
karenstider i andra grödor, 
genom att välja Tillfoga 
gröda. En tom rad infogas 
där du väljer gröda samt 
anger antal karensdagar. 

Genom att markera en gröda 
och välja Ta bort gröda 
kommer ingen karenstid att 
infogas på behandlingar för 
detta preparat och denna 
gröda.   

OBS. Om du angett egna 
Karenstider och vi 
uppdaterar normerna med 
nya ändrade karenstider, 
kommer dessa nya 
karenstider inte att 
importeras till ditt register 
på de medel som är för- 
bockade i Ange karenstid. 
För att detta skall ske 
måste du ta bort 
markeringen 

 

 

Om du tar bort bocken i Ange 
karenstid kommer alla egna 
angivna värde och grödor att 
tas bort och ersättas med 
programmets standardnormer 
för just detta växtskydds-
medel i registret. (OBS inga 
uppgifter tas bort på 
registreringar som är gjorda 
på fältkortet med tidigare 
värde) 

Ett besked visas som du skall 
godkänna. 
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Hur ser man om en karenstid har ändrats 

Allmänt De karenstider som angetts i programmet kan ändras av 
myndigheter och firmor. Därför bör du kontrollera dessa på 
etiketten på förpakningen, hos leverantören av preparatet 
eller KEMI:s hemsida     

 

I växtskyddsregistret finns för 
varje växtskyddsmedel 2 
externa länkar 

 
 

Väljer du  öppnas 
ombudets hemsida, här kan 
du sedan leta upp växtskydds-
medlet och få mer info. 

(Hämta säkerhetsblad och 
produktinformation) 

 
 

Väljer du  öppnas  

Kemikalieinspektionens 
hemsida och 
preparatinformationen för just 
detta växtskyddsmedel   
 

 
 


