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Med kluster införs ett nytt sett att visa och registrera uppgifter i Näsgård. 
I Näsgård MOBILE kan nu behandlingarna visas och redigeras på 4 olika sätt 
vilket du väljer på programmets förstasida.   
 

Fält  

Är den klassiska visningen i  Näsgård MOBILE, alla fält med respektive behand-
lingar visas i tabellen. 
 

Kluster 



3 

 

Kluster 

Gröda 

Med gröda grupperas alla behandlingar som är gjorda under respektive gröda. 
1. Du ser här hur många fält som har just denna behandling 

2. Ändrar du status ändras det för behandlingen på alla fält  
3. Även ändringar av medel och mängder ändras på alla fälts behandlingar  
4. Läggs noter in så registreras även detta på alla fält 
 

Skapar du en ny behandling läggs denna automatisk på alla fält med denna 
gröda. 
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Kluster 

Grödor/Sort 

Med grödor och sort grupperas alla fälts behandlingar efter utsädessorten. 
Det går att redigera och skapa behandlingar på samma vis som för grödor, men 
det sker på fält med vald utsädessort. 
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Kluster 

Med Kluster kan valfria grupperingar göras. OBS dessa måste göras i Näsgård 
MARK. I exemplet nedan har fält med betesmarker, trädor och skyddszoner 
samlats i kluster. Därmed behöver du inte bläddra förbi dessa i fältlistan. 

Kluster 
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Kluster i kartan 

Om du klickar på en kluster gruppering 

Och väljer Visa karta 

 

 

 

 

 

Kommer endast de fält som ingår i Klustret att visas på kartan 

 



7 

 

 

Att skapa en behandling för ett Kluster fungera på samma sätt som att skapa för 
ett enskilt fält. Klicka på raden med Klustergrupperingen. Du ser till höger totala-
realen 

Välj Skapa behandling 

och behandlingstyp och 

medel som skall ingå i 
behandlingen. 
 

I behandlingen ser du hur många fält som det registrerat behandlingen i. 

Du kan nu se under Fält att alla fält inom kluster grupperingen fått samma be-
handling 

Skapa/registrera behandling i Kluster 
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Om du har frågor som berör användandet är programmet är du 
välkommet att ringa till oss på Datalogisk.  
 

Normalt är det Per-Olof Klang som svarar på programfrågor.  
Du når honom på 0708-539174 eller per-olof.klang@datalogisk.se 

 

 

 

Datalogisk övriga produkter: 
 

♦ Näsgård Mark, växtodlingsprogram 

 

♦ Näsgård Karta, kartprogram 

 

♦ Näsgård TID, tidredovisningsprogram 

 

♦ Wintex, jordprovtagningsutrustning 
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