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Kopiera behandling 

Generellt På fältkortet kan du kopiera behandlingar från ett fält till ett 
eller flera andra fält. Detta gör att du snabbt kan planlägga 
och registrera behandlingar 

 

Val av behandlingar 

För att kunna kopiera 
behandlingar, skall dessa först 
väljas. 

För att välja en behandling, 
klickar du på raden med 
behandling, texten blir då blå. 

 

För att välja flera 
behandlingar samtidigt, håller 
du ned Ctrl knappen samtidigt 
som du klickar på de önskade 
behandlingarna, linjerna 
färgas. 

 
 

Allt i behandlingen kopieras Det räcker att du markerar en rad i den behandling du vill 
kopiera. Det har ingen betydelse vilken rad i behandlingen 
som du klickar på eller om du klickar på flera rader i 
behandlingen. Programmet kommer alltid att kopiera hela 
behandlingen inklusive noter. Detta gäller också om du har 
avgränsat och inte visar alla medel i behandlingen.  

 

Välj därefter funktionen 
Kopiera behandlingar 

 
 

Du bestämmer sedan om du 
vill: 

Tillfoga behandlingar 

Eller  

Ersätt planerade 
behandlingar av samma 
typ 
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Tillfoga behandlingar Väljer du tillfoga behandlingar kommer de kopierade 
behandlingarna att läggas till på de fältkort de kopieras till 
och inga behandlingar ersätts. 

Vårt råd: du bör använda Tillfoga behandlingar då du 
får mer kontroll över uppgifterna på fältkorten  

 

Ersätt planerade 
behandlingar av samma 
typ 

På de fältkort du kopiera till kommer alla planerade 
behandlingar, av samma typ som de du valt kopiera, att tas 
bort och ersättas. 

OBS: du bör bara använda denna funktion om du är helt 
säker på hur den fungerar. Har du blandade typer i en 
behandling kan detta även ta bort andra behandlingar 
som du inte vill. 

Ett exempel: 

Du har planerat konventionell sådd. Du ersätter detta med 
kombisådd med både utsäde och handelsgödsel. Vid kopiering 
till andra fält använder du ”Ersätt planerade behandlingar av 
samma typ”. Då kommer inte bara det tidigare planerade 
utsädet att ersättas utan även ALLA planerade behandlingar 
med handelsgödsel.  

 

Val av fält 

För att välja de fält du vill 
kopiera till kan du markera 
fältet i kolumnen Valt 

 

Du kan också välja flera fält 
samtidigt såsom alla fält med 
samma gröda, sort, grupp 
osv. 

Om du t.ex. vill kopiera till 
alla fält med samma gröda, 
klickar du i kolumnen gröda 
på den aktuella grödan. 

Därefter väljer du funktionen 

+ Välj ut ifrån fält 

Kryss sätts nu i kolumnen Valt 
för alla fält med den grödan. 

På samma sätt kan du 
använda funktionerna Välj 
alla, välj bort alla och Välj 
bort utifrån fält 

När du väljer OK kommer 
behandlingarna att kopieras 
till de valda fälten 

 

 


