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Integrerat växtskydd
Ett integrerat växtskydd minskar ditt beroende av  kemiska 
 bekämpningsmedel utan att riskera ekonomin. Strategier för 
 alternativa bekämpningsmetoder och för användningen av 
bekämpningsmedel motverkar uppkomst av resistens hos 
 skadegörare och ogräs. 

Att jobba med ett integrerat växtskydd innebär att du sätter in dina växtskydds
åtgärder i ett större sammanhang. Du ska minska ditt beroende av kemiska växt
skyddsmedel och minska deras påverkan på hälsa och miljö. Genom att du tillämpar 
integrerat växtskydd bidrar du också till att de växtskyddmedel som finns behåller 
sin effekt längre. 

Slentrianmässiga behandlingar eller akutlösningar bör undvikas. Resultatet av det 
kan bli att preparaten används fel och i onödigt höga doser. Du och miljön riskerar 
att påverkas i onödan. Därför är övervaknings och uppföljningsmetoder en del av 
denna rådgivning

Rådgivaren letar tillsammans med dig efter lönsamma åtgärder som på både kort 
och lång sikt kan påverka behovet av att använda bekämpningsmedel och öka 
 variationen i odlingslandskapet. Ni går tillsammans igenom valet av bekämpnings
medel för att motverka uppkomst av resistens. Slutresultatet av rådgivningen ska bli 
en åtgärdslista där du som odlare fått hjälp att bedöma och värdera åtgärder som du 
är intresserad av att genomföra på din gård. Viktiga ledord i arbetet är; förebygg, 
bevaka, behovsanpassa och följ upp.

GÅRDSNYTTA

 Minskar ditt beroende av 
 kemiska bekämpningsmedel. 

 Bibehållen eller ökad 
 lönsamhet.

 Ökad mångfald av växter, 
insekter, fåglar och djur.

 Ett varierat växtskydd anpassat 
till dina behov. 

MILJÖNYTTA

 Större variation i odlingen och 
en mer återhållsam användning 
av bekämpningsmedel ger förut-
sättningar för en större variation i 
flora och fauna.

 Du bidrar till att nå det svenska 
miljömålet ”Giftfri miljö”.

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och  miljön  
tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker  
användning av växtskyddsmedel. Du når oss på: tel 0771-573 456, www.greppa.nu


