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Generellt om fältkort 

Generellt Detta avsnitt handlar om hur du kan navigera på och 
angränsa fältkortet så du får bra överblick över dina data. Det 
är samma funktioner både på fältkortet som på gödselplanen. 

Avsnittet beskriver bl.a. hur du väljer fält, avgränsar på ämne 
samt använder olika filter. 

Separata avsnitt finns som visar. 

• Skapa/ändra behandlingar 

• Kopiera behandlingar 

• Sammanställningar  
 

Fältkortets uppgift Det är på fältkortet du planerar dina insatser på de olika 
fälten. Efterhand som insatserna utförs ändrar du status på 
behandlingen till utfört, samt ändrar mängder och datum. 

Självklart kan du även skapa ett utfört arbete direkt på 
fältkortet. 

 

Öppna fältkort 

Du öppnar fältkortet genom 
att i menyn välja Fältkort och 
därefter Behandlingar eller 
Gödselplan. 

Du kan också välja ikonen 

Fältkort  eller 

gödselplan  

 

 

Välj fält 

Du väljer fält i rullningslisten 
överst i fältkortet. 

Välj  eller F4 för att öppna 
en lista med alla fält. Välj fält 
genom att klicka med musen 
på ett fält eller markera och 
välj enter 
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Visa alla fält 

Överst i rullningslisten kan du 
välja att visa alla fält 
samtidigt. Därmed visas alla 
behandlingar för alla fält 
samtidigt.  

Detta är användbart när du 
samtidigt kan avgränsa på ett 
ämne t.ex. utsäde. 

Du får snabbt överblick över 
insatserna för ett ämne på 
alla fält samtidigt. 

 
 

Skifta fält i nummerordning 

Du kan skifta mellan fälten i 
nummerordning, genom att 
använda pilknapparna  

 

 
 

Skifta fält efter gröda 

Du kan skifta mellan fält med 
samma gröda genom att först 
skifta till grödsortering. Detta 
gör du med den sista knappen 
i raden. Knappen skiftar då 

symbol till  

Därefter kan du skifta fält 

med pilknapparna  

 
 

Välj ut flera fält 

Om du vill arbeta med flera 
fält samtidigt som t.ex. har 
samma gröda, kan du 
använda filterknappen  
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Här väljer du fliken Välj fält 

Därefter kan du markera de 
fält du vill arbeta med genom 
att markera i kolumnen Valt 

 

Du kan också välja ut alla fält 
utifrån värdet i enskilda celler 
i tabellen. Om du t.ex. vill 
bara se alla fält med höstraps, 
då klickar du först på höstvete 
i kolumnen gröda. 

Därefter klickar du på + Välj 
utifrån fält, markering sätt 
därefter automatiskt i 
kolumnen Valt för dessa fält. 

Funktionen kan användas på 
alla kolumner och kombineras 
med – från välj utifrån fält, 
välj alla och Välj bort alla  

 

 

Du kan nu arbeta med de fält 
du valt ut. Rullningslistan 
heter nu utvalda och 
innehåller nu de valda fälten. 

Du kan visa alla valda fält 
samtidigt eller skifta mellan 
dessa med  

 

 
 

Du kan upphäva filtreringen 
genom att trycka på knappen 

.  

Genom detta kan du välja 
mellan alla fält igen. 

Knappen ser nu också ut 
såhär. 

 
Ett nytt tryck på knappen 
kommer att återgå till den 
tidigare filtreringen. 

Inställningarna för filtrering 
försvinner när fältkortet 
stängs. 
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Välj behandlingar/insatser 

Med fälten status, period och 
medel kan du avgränsa 
fältkortet på utvalda 
behandlingar och medel. 

 
 

Avgränsa på status 

Om du vill se bara utförda 
eller bara planerade 
behandlingar, väljer du det via 
status. 

Som standard visas alla 
behandlingar. 

 

Avgränsa på period 

Om du vill se behandlingarna 
för en viss period, kan 
fältkortet avgränsas via 
period och filternappen  

  
Ange den önskade perioden 
och välj OK  

Med piltangenterna 

  
Kan du bläddra fram och 
tillbaka i perioderna  
 

När periodavgränsningen är 
aktiv kan du bläddra fram och 
tillbaka i perioderna med  
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Du kan upphäva filtreringen 
genom att trycka på knappen 

.  

Genom detta kan du välja 
mellan alla fält igen. 

Knappen ser nu också ut 
såhär. 

 
Ett nytt tryck på knappen 
kommer att återgå till den 
tidigare filtreringen. 

Inställningarna för filtrering 
försvinner när fältkortet 
stängs. 

 

 

Avgränsa på ämnesgrupper 

Som standard visas alla ämne 
samtidigt på fältkortet. För att 
få bättre överblick kan det 
vara fördela att bara visa 
vissa ämnesgrupper. 

Välj  eller F4 för att öppna 
en lista med alla ämnen. Välj 
ämnen genom att klicka med 
musen på ett ämne eller 
markera och välj Enter 

 

 

Avgränsa på enskilda ämnen 

Om du vill avgränsa och hitta 
ett bestämt insatsmedel, 
använder du filtrerings-
knappen  

 

 



 

Fältkort generellt 
Manual senast ändrad 2011-07-20 

 

Sida 6 

 

Välj sedan t.ex handelsgödsel, 
därmed visas en lista med 
tillgängliga grupper och 
gödsningssorter. 

OBS: listan visar bara 
ämnen som är använda på 
fältkortet 

 
 

Välj sedan den grupp eller 
medel du vill se. 

Klicka därefter på pilen 

  
För att välja ett enskilt medel 
väljer du pilen vid medel. 

För att välja en grupp, pilen 
vid grupper. 

De valda visas i kolumnen 
utvalda.  

Du kan välja bort med pilen 

   
 
 

På fältkortet visas nu de 
medel som du avgränsat på. 

 

På fliken sammanställning 
visas alla sammanställningar 
för de valda insatsmedlen. De 
kan här ändras och rättas 
samtidigt för alla behandlingar 

 
 

Du kan skifta mellan att se de 
utvalda medlen eller alla 
medel med knappen 

   

 


