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Noter 

Generellt En not är olika kommentarer som kan göras antingen som fri 
text eller i speciella noteringsfält. Det finns 3 typer av 
fältnoter och en driftsenhets not 

1. Behandlingsnot, kommentarer som rör hela 
behandlingen 

2. Produktnot, kommentar som rör enskilt 
insatsmedel 

3. Fältnot, kommentarer som rör fältet, för 
aktuellt skördeår eller på tvärs av skördeår 

4. Driftsenhetsnot, är kommentarer som berör 
hela driftsenheten, finns både per skördeår och 
på tvärs av skördeåren 

I detta avsnitt beskrivs de noter som berör fältkortet 

Val av noter 

Noterna på fältkortet 
öppnas/stäng med funktionen 
Noter 

Var annan gång som du 
klickar direkt på noter så 
öppnas noterna, varann gång 
stängs dom. 

 
 

Som standard visas noterna 
till höger i fältkortet, fastlåsta 
dvs. dom visas på skärmen 
hela tiden. 

 
 

Genom att klicka på 
Häftstiftet så det läggs ned, 
kommer noterna att döljas när 
dom inte används. Rubrikerna 
visas dock. 

Genom att sätta markören 
över en rubrik, visas aktuell 
not igen     
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Du kan alltid återgå till 
programmet standard, genom 
att klicka på pilen vid noter. 

I undermenyn väljer du här 
standard 

 

Behandlingsnoter 

Välj först behandlingsnot 
fliken i botten av noterna (1) 

Om det finns en behandlings-
not visas genom att det i 
kolummen B syns en penna. 

Därefter klickar du på den 
behandling du vill skapa/se 
noten på. 

Notfält visas. Beroende på typ 
av information kan du 
antingen välja uppgifter från 
rullningslistor, skriva in tal 
eller fri text.  

Du kan också skriva in egen 
text i rutan behandlings-
kommentar. 
 

Du kan också avgränsa så du 
bara visar notfält för vissa 
typer av uppgifter. 

Välj pilen  så visas en 
rullningslista med olika 
avgränsningar, t.ex. 
sprutjournal lag som visar de 
uppgifter du enligt lag (och 
tvärvillkor) måste registrera 
vid sprutning. 

OBS; avgränsningen som 
heter växtskydd innehåller 
uppgifter som berör både 
kemiskt och mekaniskt 
växtskydd och innehåller 
därför fler uppgifter än de 
som behövs i en sprutjournal. 
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Produktnoter 

Välj först produktnot fliken i 
botten av noterna (2) 

Om det finns en produktnot 
för ett medel, visas genom att 
det i kolumnen P syns en 
penna på raden.  

Klicka därefter på den rad 
med insatsmedlet som du vill 
skapa/se noten för. 

Notfälten visas. Observera att 
olika fält visas beroende på 
produkt typ. Beroende på typ 
av information kan du 
antingen välja uppgifter från 
rullningslistor, skriva in tal 
eller fri text.  

Du kan också skriva in egen 
text i rutan produkt-
kommentarer 

 

 

 

Flera produktnoter på samma 
behandling 

Eftersom man kan ange en produktnot för varje insatsmedel 
kan det finnas flera produktnoter i samma behandling 

Fältnoter 

Fältnoten kan visas/redigeras  

I växtodlingsplanen genom att 
välja funktionen noter och 
fliken Fältnot 

 

När det finns en fältnot för 
fältet visas en penna i 
kolumnen M 

 
 

Du kan också se fältnoten på 
fältkortet. Välj fliken Fält 
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Du kan skapa 3 olika typer av 
fältnoter. 

 

1. En allmän notering om 
fältet aktuellt skördeår 

 

 

 

 

2. En kommentar som rör 
gödslingen för det 
aktuella året 

 

 

3. En generell kommentar 
som kan visas på tvärs 
av skördeår. Genom 
att markera rutan för 
Använd senaste år 
hämtas noten från 
föregående år. Med 
soptunne ikonen tar du 
bort noten 

 
 

 

 


