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Analysvärde 

Generellt Analysvärdena används bland annat i programmets gödsel-
behovsberäkning, samt visas i olika rapporter. 

Analyserna är kopplat till det enskilda skördeåret, så läggs 
nya analysvärde in så ändras inte dessa på tidigare år. 

Däremot kopieras årets analysvärde över till nästa skördeår 
när fält kopieras till nästa skördeår.  

 

Analyserna visas genom att i 
menyn välja VO-plan, Fält och 
Analyser. 

Har du VO-planen öppen 
väljer du fliken Analyser 

 

Analystyper 

Som standard visas de 
vanligaste analystyper 

 
 

Men genom att högerklicka i 
tabellen och välja kolumn-
uppsättning, visas en tabell 
där du kan bocka för i 
kolumnen Visa fler analys-
typer som du vill se.  

 
 

Håller du markören över 
kolumnrubriken visas en 
förklarande text, t.ex. klass- 
indelning för P-AL    
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Datum för analyser 

I datumkolumnen kan olika 
datum visas beroende på hur 
analyserna lagts in. 

1: 1982-01-01 är datum som 
visas när inga egna analys-
värde finns, utan standard-
värde motsvarande klass 3 
används. 

2: Om ett årtal (förutom 
1982) följt av 01-01 visas, är 
medelvärde överförda från 
kartprogrammet och alla 
analyser är tagna samtidigt. 

3: Om ett årtal visas med ett 
datum som inte är 01-01 är 
analysvärdena inlagda 
manuellt i tabellen och alla 
analyser är tagna samtidigt 

 

 

4: om datum kolumnen är 
tom finns det olika datum för 
när provtagningen utförts för 
olika analyser. Genom att 
högerklicka och välja kolumn-
uppsättning, kan du visa 
datum för alla typer av 
analyser och därmed se och 
ange datum för varje 
analystyp. 

 
 

 

Vanligaste orsak till att datum 
är olika för analysvärde 

När datum avviker beror det ofta på att medeltal är överförda 
från kartan av en tidigare markkartering där t.ex. lerhalt är 
provtagits.  Om en senare markkarterings analysvärde 
överförs från kartan, kommer inte de värde som det inte finns 
nya värde för att skrivas över. 

 


