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Sammanställning på fältkorten 

Allmänt Sammanställning på fältkortet visar uppgifter från de valda 
behandlingar som visas på fältkortet. Funktionen kan 
användas till att bl.a:  

• Se aktuella mängder på ett eller flera valda fält eller 
vald gröda. 

• Se total kostnad/intäkt för insatsmedel, från en eller 
flera behandlingar samtidigt 

• Skifta ut ett insatsmedel för flera behandlingar 
samtidigt.  

• Ändra insatsmängden per hektar för ett insatsmedel 

• Ändra totalmängder för ett insatsmedel, på en eller 
flera behandlingar samtidigt 

• Ändra pris för ett insatsmedel, på en eller flera 
behandlingar samtidigt 

• Prisuppdatera med registerpriser för flera insatsmedel, 
på en eller flera behandlingar samtidigt 

• Ändra status och datum för flera behandlingar 
samtidigt. 

 

Sammanställningen visas i 
nedre delen av fältkortet. 

 

Genom att dra i linjen, kan 
mer eller mindre visas av 
sammanställningen  

 

Vad visar sammanställningen 

Sammanställningen räknar 
samman och presenterar de 
uppgifter som visas uppe i 
tabellen i Fältkortet 
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Genom att använda filter 
funktionen i fältkortet kan du 
visa bara vissa uppgifter från 
fältkortet t.ex. planerad 
handelsgödsel på alla fält med 
höstvete. 

Läs mer om hur du avgränsar 
i avsnittet Generellt om 
Fältblad 

 

 

Utifrån sorteringen visas 
insats Typ och Medel. Areal 
visar behandlad areal för den 
aktuella insatstypen. 

Behandlingarnas genomsnitts 
giva per hektar av insats-
medlet i kolumnen Mgd/ha. 
Total mängd av insatsmedlet i 
Total kolumn. 
Genomsnittspriset på insats-
medlet på behandlingarna i 
Pris kolumnen. Priserna som 
finns i Registret visas i kolumn 
Registerpris. Total pris 
summa för behandlingarna 
med insatsen visas i Pris 
Totalt 

Uppdatera Insatser via sammanställning 

Allmänt En eller flera behandlingar kan uppdateras via samman-
ställningen. Dessa behandlingar skall visas i fältkortstabellen. 
För att välja ut behandlingar används filtreringsfunktionen. 

 

Observera Var noga med att du filtrerat och visar rätt 
behandlingar när du skall uppdatera uppgifter via 
sammanställnings funktion  

Uppdatera Relativt eller Absolut 

Allmänt En relativ uppdatering ändrar uppgifter i förhållande till 
tidigare värde. T.ex. ger en ökad totalmängd att hektargivan 
blir högre på en insats med en hög giva, än en insats med låg 
giva från  början. 

Ett Absolut värde ger samma mängd på alla insatser oavsett 
tidigare värde 

 

Vad kan uppdateras Relativt 
eller Absolut 

Areal, Mängd per hektar och Total mängd kan redigeras både 
Relativt och absolut.  

Övriga uppgifter uppdateras endast Absolut oavsett om 
Relativt eller Absolut är valt  
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Valet görs i rullningslistan, 
som standard är Relativt 
förvalt 

  
Skifta insatsmedel 

I kolumnen medel kan ett 
annat insatsmedel väljas och 
därmed skifta ut det tidigare 
insatsmedlet. Du godkänner i 
följande besked  

 
Ändra behandlad areal 

I kolumnen Areal kan den 
faktiska behandlade arealen 
för behandlingarna skrivas in, 
dvs. areal inklusive överlapp 
och dubbelbehandling. 

Du godkänner i följande 
besked 

  
 

Observera Ändringen kan både utföras Relativt och Absolut. 

I regel är dock endast Relativ uppdatering aktuell, då 
absolut ger samma hektar angivelse på alla 
behandlingar 

Ändra mängd per hektar 

I kolumnen mängd per hektar 
kan hektargivan ändras. 

Du godkänner i följande 
besked 

 
 

Observera Denna ändring är mest användbar för att ändra 
planerade insatser och då Absolut, så hektargivan blir 
samma i alla behandlingar. För utförda insatser är det 
bättre att ändra i Total kolumnen. 
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Ändra Totalmängder 

I kolumnen Totalt kan den 
totala mängden insatsmedel 
anges, som åtgått i 
behandlingarna. 

Du godkänner i följande 
besked 

 
 

Observera Denna ändring är mest användbar för att ändra utförda 
insatser och då Relativt, då hektargivan ökar eller 
minskar i förhållande till planerad mängd på alla 
behandlingar.  

Uppdatera pris, enskilt medel 

I kolumnen pris kan ett pris 
anges för insatsmedlet. Priset 
uppdateras alltid absolut, blir 
samma pris på alla behand-
lingar med insatsmedlet. 

Du godkänner i följande 
besked 

 
Uppdatera pris ifrån registerpris 

Genom att välja Prisupp-
datera kommer insats-
priserna på behandlingarna 
att uppdateras med register 
priserna. Detta sker för ALLA 
insatsmedel som visas i 
sammanställningen  

 

En dialog visar hur många 
insatsmedel av varje typ som 
uppdateras med nya priser.  

 

Du har också möjlighet att 
ange en procentuell höjning 
av priserna på fältkortet i 
förhållande till registerpriset. 
Markera och ange ett önskat 
procenttal 

 

Godkänn med Ja 
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Observera Innan du gör ändringen, skall du tänka på om: 

1. Visar sammanställningen de uppgifter du vill 
prisuppdatera, har du filtrerat rätt? 

2. Är dina registerpriser rätt för de insatsmedel du 
vill prisuppdatera på fältkortet? 

Ändra registerpris 

Genom att ändra priset i 
kolumnen Registerpris 
kommer priset i registret att 
uppdateras. 

Du godkänner i följande 
besked 

 
Se total pris för insatser 

I kolumn Pris totalt kan du se 
totala summan för de valda 
insatserna. Denna summa går 
inte att ändra direkt i 
kolumnen 

Ändra datum för flera behandlingar 

Du kan ändra datumen för alla 
visade behandlingar till 
samma datum genom att 
välja en datum i kalenderna. 

Du godkänner i följande 
besked 

 

 
Ändra status för flera behandlingar 

Du kan ändra datumen för alla 
visade behandlingar till 
samma datum genom att 
ändra i rullningslisten. 

Du godkänner i följande 
besked 
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Observera Att ändra datum och status i sammanställningen skall 
ske med försiktighet.  

I princip är det bara användbart när det endast visas 
behandlingar i fältkortet som är utförda samma dag. 

Funktionen används också i samband med arbetsorder 
 

 


