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Kemikoll är en tilläggsmodul till Näsgård MOBILE som hjälper 

dig vid användning av växtskyddsmedel så du inte använder 

växtskyddsmedel som det inte är godkänt för.  

 

Detta kontrolleras inte. Uppgifter som styrs av SAM ansökan 
t.ex. när en träda får brytas eller uppgifter som berör när du får 
bryta en vall eller stubb som ingår i grön mark. 
Ibland har firmor och andra organisationer hårdare krav än lag-

krav, inga av dessa krav kontrolleras i Kemikoll.  

 

Kemikoll är rådgivande. Det är alltid etiketten på preparatets för-

packning som bestämmer hur du får använda preparatet.  

GENERELLT 
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TIDPUNKT NÄR ETT PREPARAT FÅR ANVÄNDAS 

Tidpunkt när ett medel är godkänt att användas bygger på dessa uppgifter. 
 
A. Datum för höstsådd eller höstbehandlingar av fleråriga grödor. 
B. Nyår 
C. Datum för vårsådd 
D. Skördedatum  

Om preparatet skall användas innan uppkomst av 
 
E. Höstsådd 
F. Vårsådd  

Under vilken växtsäsong preparatet får användas 
 
G. Växtsäsong höst 
H. Växtsäsong vår 
I. Efter skörd (i stubb)  
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BESKED SOM VISAS 
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ANVÄNDNING AV KEMIKOLL 

Skapa en växtskydds behandling 

1. Var noga med att ange en ungefärlig datum du planerar att 

utföra behandlingen. 

2. Ange aktuella doser 

3. Tryck därefter på den grå ”gubben” 

Nu visas ”gubbar” om användningen är ok eller inte för respek-

tive preparat. 

Genom att peka på gubben på preparatraden öppnas mer in-

formation om preparatet 
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ANVÄNDNING AV KEMIKOLL 

1. Om preparatet är godkänd i grödan 

2. Uppgifter om dosering per behandling och totalmängd på 

skördeåret 

3. Antal dygn mellan behandlingar och till skörd 

4. Besked som visar bedömning med alla parametrar som 

grund 

5. Länk till produktblad eller ettikett 

6. Länk till säkerhetsdatablad 

7. Länk till Kemikalieinspektionens villkor för preparatet 

8. Länk till preparatet på Kemikalieinspektionens hemsida. 
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ANVÄNDNING AV KEMIKOLL 

1. Om du angett fel dos per hektar, datum osv kan du direkt 

ändra detta här. 

2. Du visar föregående preparat i behandlingen med pilen 

3. Visa nästa preparat i behandlingen 
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SÄKERHETSDATABLAD 

Säkerhetsdatablad kan även öppnas under Utskrifter/info 
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SÄKERHETSDATABLAD 

1. välj fliken säkerhetsdatablad 

2. Välj typ av insatsvara 

3. Bocka för produkten som du vill se säkerhetsdatablad för, 

obs endast en åt gången 
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Om du har frågor som berör användandet är programmet är du 

välkommet att ringa till oss på Datalogisk.  

 

Normalt är det Per-Olof Klang som svarar på programfrågor.  

Du når honom på 0708-539174 eller per-olof.klang@datalogisk.se 

 

 
Datalogisk övriga produkter: 

 

♦ Näsgård Mark, växtodlingsprogram 

 

♦ Näsgård Karta, kartprogram 

 

♦ Näsgård TID, tidredovisningsprogram 

 

♦ Wintex, jordprovtagningsutrustning 
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