
Odlare:                                                                                              

Odlingsplan + Skifteskort

Anlänt till analys

Anlänt till analys

Anlänt till analys

plan gjord plan gjord plan gjord plan gjord

plan gjord plan gjord plan gjord plan gjord

Gödslingsdag om ej samma som sådd

Mängd   kg / ha   (m3 / ha)

Fosfor (t.ex. god)Jordart Mullhalt (t.ex. mr)

Basskiftesnamn

Basskiftessignum

Basuppgifter

Markkarteringsuppgifter 
förnyas vart femte år 

Odlad göda

Odlad sort

Gödselplanering
Kväve tillåten mängd kg/ha    se tabell

Fosfor tillåten mängd kg/ha    se tabell

Skördemålsättning kg/ha

Justering av kväve (N) på basen av 

uppnådd skördenivå kg/ha

Justering av fosfor (P) på basen av 

uppnådd skördenivå kg/ha

Tillåten kvävemängd (N) kg/ha(tot.)

Tillåten fosformängd (P) kg/ha(tot.)

Balans från året innan (P-utjämning)

Slag av Gödselmedel 

Slag av Gödselmedel

N - P  i gödselmedlet

N - P  i gödselmedlet

Mängd   kg / ha   (m
3
 / ha)

Vid fosforöverskridning påbörjas en utjämninsperiod, utjämningsperiod kan också påbörjas med en fosforunderskridning, en 

fosforutjämningsperiod är max 5 år. Årtalet när utjämningsperioden påbörjats och balansen skall antecknas. Om ni alltid gödslar 

inom de tillåtna fosforgivorna så får raden bli tom. Kväve har ingen utjämningsperiod.

Gödslat fosfor kg/ha

Fosforbalans

Fosforutjämning   påbörjad år

Gödslingsdag om ej samma som sådd

Gödslat kväve kg/ha

Gödsling / förverkligad

N - P  i gödselmedlet

Mängd   kg / ha   (m
3
 / ha)

Gödslingsdag om ej samma som sådd

Slag av Gödselmedel

Areal

2019 2020 2021

2019 2020 2022

2022

2021
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2019

2020

2021

2022

Orsak till bekämpning

Orsak till bekämpning

Orsak till bekämpning

Ogräsbekämpning datum

Sort /preparat

Ogräsbekämpning datum

Sort /preparat

Höstbruk

Skördedatum

Uppskattad skörd kg/ha 

Mängd / ha

Övriga bekämp. ändamål? 

Datum

Sort / preparat

Mängd / ha

Flyghavrebek. Datum

Sort /preparat

Mängd / ha

Bekämpningar

Observationer på skiftet under året, ex problemogräs, inställningar på såmaskin

Plöjning datum

Annan bearbetning

Höst-stallgödselspridnings  sort   

(beaktas vid nästa års gödsling)

Mängd   m
3
/ ha   (ton/ ha)

2020

2019 2020 2021 2022

datum  /mängd datum / mängd

2019

datum / mängd datum / mängd

Utsädesmängd kg/ha

Vårbruk

Bearbetning (harvning)

20222021

Övriga bearbetningar (t.ex. slåtter)

Sådatum

Händelser på skiftet

Mängd / ha

Övriga bearbetningar


