FELTRYCK OCH INFORMATION GÄLLANDE
IP-STANDARDENS REGELHANDBÖCKER 2016
FELTRYCK IP SIGILL GRIS VERSION 2016:1

NUMMER

16.10

BEFINTLIG
KONTROLLPUNKT

NY KONTROLLPUNKT

KOMMENTAR

Kontrollpunkt: Påfyllning av
växtskyddsmedel samt utoch invändig rengöring av
sprutan ska ske på ett säkert
sätt.* (ska noteras i journal
enligt regel 22.2)

Kontrollpunkt: Påfyllning av
växtskyddsmedel samt utoch invändig rengöring av
sprutan ska ske på ett säkert
sätt.* (ska noteras i journal
enligt regel 21.2)

Hänvisning justeras.

FELTRYCK IP SIGILL FRUKT & GRÖNT VERSION 2016:1
Regel 2.4.9 och 2.4.10 är snarlika i kontrollpunkt och verifieringskrav. Det är regel 2.4.10 som
gäller.
NUMMER

BEFINTLIG
VERIFIERINGSKRAV

NYTT
VERIFIERINGSKRAV

2.2.1

Företaget ska avstå från
spridning av avloppsslam
i växtföljd med certifierade
grödor. För mark som
tidigare gödslats med
avloppsslam gäller en
karenstid på fem
odlingssäsonger utan
tillförsel av slam innan den
kan brukas för certifierad
produktion.

Företaget ska avstå från
spridning av avloppsslam
i växtföljd med certifierade
grödor. För mark som
tidigare gödslats med
avloppsslam gäller en
karenstid på tre
odlingssäsonger utan
tillförsel av slam innan den
kan brukas för certifierad
produktion.

2.10.8
Gäller
endast
växthus

Företaget ska vid varje
bekämpningstillfälle kunna
motivera insatser med
växtskyddsmedel; kemiska

Företaget ska kunna
redogöra för vilka rutiner som
gäller för rengöring mellan

KOMMENTAR
Karenstid justeras
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Verifieringskrav
justeras.

eller biotekniska organismer,
och notera detta i journal för
växtskyddsbehandling. Motiv
för behandling kan styrkas
med hjälp av t.ex.
växtskyddsbrev, rådgivning
eller egna observationer
gällande förekomst av
skadedjur, nyttoinsekter,
sjukdomar och ogräs.

kulturer, men även vad som
gäller fortlöpande under
kulturtiden. Det ska också
finnas rutiner för att hålla
ogräsfritt i och omedelbart
utanför växthus

FELTRYCK IP SIGILL MJÖLK 2016:1
Nummer
6.7 e

Befintlig kontrollpunkt
Grovfodrets näringsinnehåll
och hygieniska kvalitet ska
analyseras årligen.

Ny kontrollpunkt
Grovfodrets näringsinnehåll ska
analyseras årligen. Vid behov ska
hygienisk analys genomföras.
För att få representativa analyser
bör man ta prov på alla skördar.

Kommentar
Verifieringskrav
justeras

ÄNDRINGAR I IP SIGILL NÖT OCH IP SIGILL MJÖLK 2016:1
NUMMER

BEFINTLIG
VERIFIERINGSKRAV

NYTT
VERIFIERINGSKRAV

7.1
c) Kastrering och andra
operativa ingrepp ska ske
under bedövning/smärtlindring och utföras av
veterinär. T

c) Kastrering och andra
operativa ingrepp ska ske
under bedövning och utföras
av veterinär. T

d) Avhorning ska ske under
bedövning/smärtlindring och
utföras av veterinär eller
person som veterinär utser.

d) Avhorning ska ske under
bedövning och utföras av
veterinär eller person som
veterinären utser. T
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KOMMENTAR

ÄNDRINGAR I IP NÖT GRUNDCERTIFIERING OCH IP MJÖLK GRUNDCERTIFIERING 2015:1
NUMMER

BEFINTLIG
VERIFIERINGSKRAV

NYTT
VERIFIERINGSKRAV

KOMMENTAR

6.1
c) Kastrering och andra
operativa ingrepp ska ske
under bedövning/smärtlindring och utföras av
veterinär. T

c) Kastrering och andra
operativa ingrepp ska ske
under bedövning och utföras
av veterinär. T

d) Avhorning ska ske under
bedövning/smärtlindring och
utföras av veterinär eller
person som veterinär utser.

d) Avhorning ska ske under
bedövning och utföras av
veterinär eller person som
veterinären utser. T

INFORMATION OM SKYDDSAVSTÅND TILL DRÄNERINGSBRUNNAR/STENFICKOR OCH
MINDRE DIKEN
Enligt Naturvårdverkets föreskrift NFS 2015:2 gäller 2 m skyddsavstånd till
dräneringsbrunnar/stenfickor och mindre diken. I regelhandböckerna nedan anges 1 m:
IP Sigill Frukt & Grönt version 2016:1, regel 2.9.1
IP Sigill Spannmål & oljeväxter utgåva 2011:1, regel 9.1
IP Sigill Prydnadsväxter & plantskola utgåva 2012:2, regel 9.1
IP Sigill Nöt version 2016:1, regel 14.9
IP Sigill Gris 2016:1, regel 16.9
IP Sigill Lamm 2016:1, regel 14.9
IP Sigill Mjölk 2016:1, regel 15.9
IP Sigill Kyckling utgåva 2011:1, regel 9.1
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