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Skifta gröda på fält 

Allmänt I vissa tillfällen måste en planerad gröda på ett fält skiftas 
mot en annan gröda, detta kan t.ex. vara: 

• Planerad gröda ersätts av annan pga. ändrade 
avsättnings möjlighet eller kontrakts ändring  

• Utvintrad grödan, hela fältet ersätts med annan gröda 

• Utvintrad gröda, fält delas och får 2 olika grödor 

• Utvintrad gröda, hjälpsådd av annan gröda  
 

Tänk på att När du skiftar gröda ändras också gödselbehovet, samt 
grödkod till SAM ansökan. 

Hur du skall hantera de insatser som redan är gjorda till 
tidigare planerad gröda, med tanke på tvärvillkor och 
miljöskyddsåtgärder. 

Här under följer några exempel 

Hela fältet ersätts med annan gröda, Inga utförda insatser finns 

Förutsättningar Du har planerat Vårkorn malt på ett fält, men ändrar denna 
gröda till Havre foder.  

Inga planerade insatser är gjorda på fältkortet 
 

I växtodlingsplanen skiftar du 
gröda i kolumnen Gröda 

 
 

I dialogen som visas väljer du 
Ja. Eftersom programmet 
automatiskt lägger in planerat 
utsäde och skörd på fältkortet 
kommer den nya grödans 
förutsättningar att skriva över 
det som fanns innan 
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Hela fältet ersätts med annan gröda, utförda insatser finns 

Förutsättningar Du ersätter utvintrad höstraps med Maltkorn på hela fältet. 
Det finns utförda insatser på fältkortet. Det finns även 
planerade insatser för höstrapsen.  

 

På fältkortet finns både 
utförda och planerade insatser 
för höstrapsen 

 
 

I växtodlingsplanen skiftar du 
gröda i kolumnen Gröda 

 
 

I dialogen som visas väljer du 
Ja.  

 
 

På fältkortet finns alla de 
utförda behandlingarna kvar 
som blivit gjorda till 
höstrapsen, däremot så har 
alla planerade insatser för 
höstrapsen raderats och 
planerad utsäde och skörd 
kopierats in för maltkornet.  

 
 

Observera Alla kostnader för insatser till den utvintrade 
höstrapsen på detta fält, kommer att belasta 
täckningsbidraget för maltkornet på detta fält och för 
grödan maltkorn detta år. 
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Fältet delas i 2 separata fält, utförda insatser finns 

Förutsättningar Ett fält med höstraps delas i 2 fält där en del fortfarande har 
grödan höstraps och den andra delen maltkorn. Det finns 
utförda behandlingar till höstrapsen på fältet 

 

Ett nytt fält skapas i vo-
planen. Arealen ändras på 
ursprungsfältet, samt på det 
nya fältet väljs förfruktsfält 

 
 

På ursprungsfältet finns nu 
både planerade och utförda 
behandlingar för rapsen.  

Observera att behandlad areal 
på utförda behandlingar är 
samma som fältets totala 
storlek var från början, 
däremot har planerade 
behandlingar ändrats till 
fältets nuvarande storlek. 

 

För att gödselplaner, 
sprutjournaler (tvärvillkor) 
och annan dokumentation 
skall bli rätt skall du göra 
följande: 

 

1. Ändra behandlad areal på 
utförda behandlingar till 
fältets storlek 

 

 

2. Kopiera utförda 
behandlingar till den andra 
fälthalvan.  

Markera alla utförda 
behandlingar(1), välj kopiera 
behandling (2). Välj Tillfoga 
behandling (3) och markera 
därefter fältet som skall 
kopieras till (4)  

 
 

Observera Alla kostnader för insatser till den utvintrade 
höstrapsen på detta fält, kommer att belasta 
täckningsbidraget för maltkornet på detta fält och för 
grödan maltkorn detta år. 
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Hjälpsådd sker i befintlig gröda 

Förutsättningar I befintlig gröda sker hjälpsådd på en del av arealen t.ex 
insådd av vårryps i höstraps    

 

Infoga behandling i fältkortet. 
I kolumnen behandlad areal 
anger du den areal som du 
hjälp sått. Eftersom det i 
medel kolumnen bara visas 
utsädes sorter för grödan på 
fältet, väljer du (visa alla)  

 

 

Alla utsädes sorter för alla 
grödor visas som du har i ditt 
utsädesregister, välj utsädes 
sort 

 
 

 


