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Välj gröda/grödor på fält 

Välj gröda Grödor anges i växtodlingsplanen. Oavsett vilken flik du 
befinner dig på i växtodlingsplanen, kan du välja, tillfoga, 
ändra eller ta bort gröda på fältet. 

Vi rekommenderar dock att du gör det på fliken 
Grunduppgifter då du också samtidigt kan ange sort samt 
skördenivå  

 

Tillfoga gröda I första hand skall det alltid vara en huvudgröda på fältet. Du 
kan ha flera grödor efter varandra på fältet t.ex. fånggröda 
som eftergröda. Vid dessa tillfällen anges en ny grödtermin 
(läs mer om detta senare i detta avsnitt) 

 

Kopieringsfunktion Ofta har man flera fält med samma gröda. Med en kopierings-
funktion kan du kopiera en gröda från ett fält till flera andra 
fält samtidigt. (läs mer om detta senare i detta avsnitt) 

Välj huvudgröda 

Huvudgröda Den första gröda som du väljer på fältet kommer alltid att 
vara huvudgröda. Det är också denna huvudgröda som gäller 
vid SAM ansökan. 

 

Välj menyn Vo-Plan, Fält och 
Grödor 

Du kan också använda ikonen 

Vo-Plan  
 

 

Välj huvudfliken Fält och 
underfliken 
Grundupplysningar 

 
 

I kolumnen Grödor anger du 
grödan på fältet. Välj grödan i 
rullningslistan som du öppnar 

med  . Du kan också välja 
F4 för att öppna rullnings-
listen. Sök sedan upp grödan i 
listan eller skriv in namnet på 
aktuell gröda. 

Tryck Enter eller klicka direkt 
på grödan med musen. 

 

 

 

 



 

Välj gröda på fälten 
Manual senast ändrad 2013-02-05 

 

Sida 2 

 

I kolumnen Ålder kan du 
ange hur gammal din slåtter-
vall är eller hur många år som 
samma gröda odlats i sträck 
på fältet. Du måste själv 
manuellt skriva in detta varje 
år. Du ser däremot föregå-
ende års uppgifter efter 
förfrukten  

 

Om du inte hittar grödan Om grödan inte finns i rullningslistan skall du öppna registret 
Grödor. Här skall du importera grödan från programmets 
normer. Finns inte grödan i normerna skall du kontakta 
supporten. Du kan inte själv skapa nya grödor i programmet. 
Detta måste göras av Datalogisk, så att grödorna får rätt 
normer när det gäller t.ex. grödkoder i förhållande till 
myndigheter. 

Tillfoga gröda  

Flera grödor på samma skifte Om du har flera grödor efter varandra på samma fält, kan du 
tillfoga grödor. 

Detta gör du typiskt om du har t.ex. fånggröda på fältet eller 
du odlar flera omgångar sallad på fältet 

 

Grödterminer. Du kan ange 
på samma skifte 5 olika 
förgrödor 5 olika huvudgrödor 
och 5 olika eftergrödor. Alla 
dessa olika grödor får var sin 
del i fältkortet, så alla 
behandlingar som tillhör en 
grödtermin är samlad och kan 
sammanställas.  

  
 

Som standard syns inte 
kolumnen Typ där du kan 
välja grödtermin. Höger klicka 
i tabellen och välj kolumnupp-
sättning (1). I bilden som 
öppnas bockar du för Typ av 
grödperiod (2) 

 
 

Grödterminer Du kan ändra en grödtermin till en annan. Detta skall dock 
göras innan du anger gröda eller klickar dig bort från raden. 

Om du har angett fel grödtermin får du först ta bort grödan 
och därefter tillfoga ny gröda.  
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Välj fältet där du vill tillfoga 
en gröda. (klicka någonstans 
på raden med fältet, raden 
skall bli blå). Välj funktionen 
Tillfoga gröda (1) 

Då skapar programmet en ny 
rad (2). Gröd termin föreslås 
automatiskt till eftergröda 
termin 1, d.v.s. du kan ange 
fångröda i kolumnen gröda 
(3) 

 

Ta bort gröda (eftergröda) 

Ta bort gröda Om du inte skall ha en eftergröda på fältet eller du valt fel, 
kan du ha behov av att ta bort eftergrödan. 

 

Välj raden med den gröda du 
vill ta bort. Klicka på raden så 
texten blir markerad blå (1). 

Välj därefter funktionen Ta 
bort gröda (2) 

 
 

Bekräfta att du vill ta bort 
grödan. 

OBS: alla behandlingar 
som är gjorda på denna 
gröda tas också bort 

 
 

Ändra eftergröda Om du skall ändra en eftergröda skall du bara ändra grödan i 
kolumnen gröda, inte först ta bort grödan för att därefter 
tillfoga den igen. 

Behandlingsrader på fältkortet 

När du väljer en gröda 
kommer det automatiskt att 
skapas behandlingar för 
utsäde och skörd på fältkortet 
för den valda grödan. Dessa 
finns i grödans standardplan. 
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Vid byte av gröda får du 
frågan om hur planerade 
behandlingar på fältkorten 
skall hanteras.  

Om du skiftar från en gröda 
till en annan typ av gröda tex 
höstraps till foderkorn bör du 
svara Ja. Alla planerade 
behandlingar kommer då att 
ersättas med de i grödans  
standardplan. Om du ändrar 
tex gröda från Vårkorn foder 
till vårkorn foder m insådd 
svarar du Nej. Inga planerade 
behandlingar tas då bort. 

Utförda behandlingar tas 
aldrig bort. 

 

Välj sort 

Välj sort i rullningslistan som 

öppnas med  . Du kan 
också välja F4 för att öppna 
rullningslisten. Sök sedan upp 
grödan i listan eller skriv in 
namnet på aktuell gröda. 

Tryck Enter eller klicka direkt 
på grödan med musen (1). 

Som standard visas bara 
sorter som tillhör grödan på 
fältet. Genom att välja Visa 
alla (2) kan du se alla sorter 
för alla grödor 

 

 

Om du inte hittar sorten Om sorten inte finns i rullningslistan skall du öppna registret 
Utsäde. Här skall du importera sorten från programmets 
normer. Finns inte sorten i normerna kan du skapa den som 
ett lokalt medel. (ett medel som du själv skapat) 

Insådd 

I kolumnen insådd kan du 
ange att du gjort en insådd av 
t.ex. vallinsådd på fältet till 
nästa skördeår, samt i nästa 
kolumn sorten som sås in.  

OBS. uppgiften kopieras 
inte fram till nästa 
skördeår. 
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Kopiera grödor 

Alla grödor på fältet kopieras. 

OBS: Kopiering av grödor 
bör bara användas i ett 
tidigt skede av planeringen 
av en nytt skördeår. Risk 
finns annars att du skriver 
över en detaljerad insats 
planering  

Om du använder funktionen Kopierar grödor kommer fältets 
alla grödor att kopieras över. Två exempel 

1. Har fältet t.ex en huvudgröda och en eftergröda kommer 
båda att kopieras och ersätta de grödor som finns på fälten du 
kopierar till. 

2. Om du kopierar från ett fält med en gröda till ett fält med 2 
grödor, kommer fältet du kopierar till endast ha en gröda 
(samma som fältet du kopierar ifrån) 

 

Markera det fält du vill kopiera 
ifrån (texten på raden blir blå) 
Välj därefter funktionen 
Kopiera grödor (1) 

 
 

I nästa dialog kan du så välja 
vilka fält som du skall kopiera 
ifrån. Sätt ett kryss i 
kolumnen valda (1) till de fält 
du vill kopiera till. 

OK (2) genomför kopieringen 

 
 

Du får sedan en fråga om hur 
du skall göra med planerade 
behandlingar på fältkortet. 
Svarar du Ja tas alla bort, 
svarar du Nej tas inga bort. 

 

Är du osäker skall du alltid 
svara Nej och därefter se på 
fältkortet och där ev. ta bort 
behandlingar som inte skall 
vara där 

 
 


