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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 oavsett vilken avgränsning du väljer för 

fältkortet. 

Avsnittet beskriver bl.a. hur du väljer fält, avgränsar på ämne 

samt använder olika filter. 

Se också separat manualer för de olika funktionerna i 

fältkortet.  
 

Fältkortets används till att: Det är på fältkortet du planerar dina insatser på de olika 

fälten, både för kostnads- och intäktsinsatser. 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 en av följande: 

• Behandlingar 

• Kluster 

• Gödselplan 

• Växtskydd 

 

 
 

Du kan också välja ikonen för 

1. Behandlingar 

2. Gödselplan 

 
 

Oavsett vilket du väljer att 

öppna, kan du direkt skifta 

mellan de olika typerna av 

flikar när fältkortet är öppnad. 
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De olika fältkortstyperna och dess avgränsningar 

Fältkortet kan öppnas i fyra 

olika lägen. Beroende på 

vilken du väljer kan du se och 

lägga in olika insatser.   

 

Behandlingar  

Om du väljer behandlingar… 

 
 

Ser du alla typer av insatser 

på ett enskilt fält eller utvalda 

fält.  

Alla typer av insatser går att 

skapa under behandlingar. 

 
 

Överst på fliken finns olika 

avgränsnings möjligheter för 

vilka uppgifter som skall visas 

i fältkortet. 

 
 

Genom att trycka på pilen till 

höger om fältnumret, öppnas 

en lista där du kan välja att 

visa ett annat fälts insatser. 

Längst upp i listan kan du 

välja att visa alla fälts insatser 

samtidigt, genom att klicka på 

(Alla). 
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När knappen till höger visas 

1-0, kan du gå till fältet med 

numret före eller efter det fält 

du står på genom att klicka på 

pilen till vänster eller höger 

 
 

När knappen till höger visas 

ett ax, kan du gå till fältet 

med samma gröda före eller 

efter det fält du står på 

genom att klicka på pilen till 

vänster eller höger 

 
 

Du kan även välja att visa 

uppgifter för flera fält 

samtidigt genom att välja 

knappen med 3 prickar 

 
 

En lista över dina fält visas 

där du kan: 

1. Manuellt i kolumnen 

Valda bocka för de fält 

du vill visa. 

2. Om du t.ex. vill se alla 

fält med en gröda, 

klickar du på grödan i 

kolumnen… 

3. Och därefter på Välj ut 

från fält… 

4. Alla fält med samma 

valda förutsättning blir 

automatiskt markerade 

5. Godkänn med OK 

 

 

Nu visas alla fält med samma 

valda förutsättning i fältkortet. 

Genom att klicka på bocken  

Stängs urvalet.  
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Som standard visas både 

planerade och utförda 

behandlingar. Du kan välja att 

visa behandlingar utifrån 

status genom att.  

1. Klicka på pilen 

2. Och välj planerat eller 

utfört   

 

 

Du kan också välja att visa 

insatser för en specifik 

tidsperiod, t.ex. för att 

prisuppdatera insatser som är 

gjorda efter nyår. 

1. Klicka på de 3 

prickarna 

2. Sedan på pilen nedåt. 

3. Och därefter en period 

 

 
 

För att välja en startdatum för 

perioden 

4. Klicka på pilen  

5. Och välj datum i 

kalendern 

Om du valt en valfri period 

skall du även ange en slut-

datum. Godkänn med OK. 

 
 

När en period är vald kan du 

med pilarna skifta en period 

framåt eller bakåt 
 

 

Klickar du på bocken stängs 

periodavgränsningen.  

Klickar du en gång till så åter 

upptas den senast valda 

periodavgränsningen. 
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Som standard visas alla insats 

typer samtidigt på fältkortet. 

För att få bättre överblick kan 

det vara fördela att bara visa 

en insatstyp  

1. Klicka på pilen 

2. Och välj en typ i listan  
 

3. Som standard visas 

även andra typer 

insatsvaror som ingår i 

behandlingen förutom 

det avgränsade typen 

4. Men genom att klicka 

på knappen en gång så 

visas bara den valda 

typen  

 

 

5. Klickar du på knappen 

igen så visas alla typer 

i behandlingen igen 

 
 

Du kan även söka och visa en 

specifik insatsvara i fältkortet. 

Klicka på knappen med 3 

punkter. 
 

 

I bilden som öppnas väljer du 

1. Typ av insatsvara. 

2. Grupp som den insats 

vara som du vill söka 

finns i. 

3. Markera insatsvaran, 

du kan välja flera.  

4. Tryck på pilen för 

medel.  

5. De valda insatsvarorna 

visas nu i högra 

kolumnen 

6. Vill du söka efter alla 

insatsvaror i gruppen 

istället väljer du 

grupper. 

7. Du kan ta bort 

sökningen för en insats 

vara genom att klicka 

på den i högra 

kolumnen och välja 

pilen till vänster. 

8. När du gjort urvalet 

väljer du OK  
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Nu visas alla behandlingar 

som innehåller den valda 

insatsvaran. Även andra 

insatsvaror visas i 

behandlingen. Du kan gömma 

dessa genom att klicka på 

knappen för att visa/gömma 

andra insatsvaror i 

behandlingen  

 

 

 

Klickar du på bocken avslutas 

urvalet och alla insatsvaror 

visas igen 

 

Kluster 

Om du väljer Kluster… 

 
 

Ser du alla typer av insatser 

för alla fält med samma 

gröda.  

Alla typer av insatser går att 

skapa under kluster. 
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Genom att trycka på pilen till 

höger om grödan, öppnas en 

lista där du kan välja att visa 

en annan grödas insatser. 

Längst upp i listan kan du 

välja att visa alla grödors 

insatser samtidigt, genom att 

klicka på (Alla). 

 
 

Du kan också välja att gå till 

grödan före eller efter den 

gröda du står på genom att 

klicka på pilen till vänster eller 

höger 

 
 

Som standard visas både 

planerade och utförda 

behandlingar. Du kan välja att 

visa behandlingar utifrån 

status genom att.  

1. Klicka på pilen 

2. Och välj planerat eller 

utfört   

 

 

Du kan också välja att visa 

insatser för en specifik 

tidsperiod. 

Funktionen är samma som i 

fliken behandlingar. Läs mer 

om funktionen under 

behandlingar. 
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Som standard visas alla insats 

typer samtidigt för klustret. 

För att få bättre överblick kan 

det vara fördela att bara visa 

en insatstyp. 

Funktionen är samma som i 

fliken behandlingar. Läs mer 

om funktionen under 

behandlingar.  

 
 

Olika klustervisning 

Under Klustervisning kan du 

välj hur uppgifterna för 

grödan skall presenteras. 

Som standard sammanfattar 

klusterinsatserna per gröda. 
 

 

Väljer du huvudgröda visas 

alla behandlingar i grödan. 

 

Om du skapar ny behandling 

så infogas den på alla fält med 

grödan. Ändras en befintlig 

behandling, ändras det för alla 

fält med grödan. 

 
 

Väljer du huvudgröda och 

sort visas behandlingar 

uppdelade efter 

utsädessorten. 

 

Om du skapar en ny 

behandling så infogas den på 

alla fält med samma sort. 

Ändras en befintlig 

behandling, ändras det för alla 

fält med sorten. 
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Väljer du Fält- och 

klusterkod visas utifrån den 

egna inställningen för kluster 

(görs i vo-planen).  

 

 
 

Det finns flera olika sätt att 

jobba med denna inställning. 

I detta exempel har vi 

1. Lagt samman 2 fält 

som alltid körs 

tillsammans. När en 

behandling läggs in här 

kommer den 

automatisk att på båda 

fälten. 

2. Samlat alla fält med 

trädor respektive 

betesmarker så dessa 

hamnar sist i tabellen, 

så jag slipper bläddra 

förbi dessa. 

 

Behandlingar kan skapas / 

redigeras separat på 

respektive fält. 

 

 

Om jag visar samma uppgifter 

i behandlings fliken så ser 

man skillnaden med alla fält 

med trädor och betesmarker 

som skall bläddras förbi 
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För att en insats i kluster på 

olika fält skall visas 

tillsammans skall följande 

vara samma. 

1. Datum 

2. Insatsvaror 

3. Mängder 

Annars visas de på olika rader 

 

 

Det går dock att visa insatser 

tillsammans genom att 

ignorera olika status och 

datum  

 
 

Till exempel om du väljer att 

ignorera status 

 

 
 

Grupperas alla lika insatser 

tillsammans oavsett om de är 

planerade eller utförda  

 

Väljer du ignorera datum 

 

 

 

Grupperas alla lika insatser 

tillsammans oavsett datum 

 
 

Väljer du ignorera status och 

datum 

 

 

 

Grupperas alla lika insatser tillsammans oavsett datum och 

status 
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Gödselplan 

Om du väljer Gödselplan…  

 
 

Visas fältkortet avgränsat så 

du endast ser växtnärings 

insatser, samt växtnärings- 

behov, tillförd växtnäring 

samt skillnad mellan behov 

och tillförd växtnäring.  

 

 
 

Det går endast att lägga till 

insatser med handels- och 

organiskgödsel 

 
 

Avgränsningar vad som visas 

kan göras på samma sätt som 

under behandlingar, förutom 

avgränsning på insatstyp som 

endast kan avgränsas på 

handels- eller organiskgödsel 

eller båda typer 
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Växtskydd 

Om du väljer Växtskydd… 

 
 

Endast växtskydd och 

information om växtskydd 

visas på fältkortet. 

 
 

Samma avgränsningar som 

för behandlingar går att göra 

för fält, status och period 

 

 

Som standard visas alla typer 

av växtskyddsinsatser, men 

under val för medel går det 

att avgränsa så endast en typ 

av växtskydd visas 

 
 

Det går att välja att se utsäde 

samtidigt med växtskydd  

 
 

Speciellt om du använder 

Kemikoll och får röd smiley för 

användning, kan du enkelt se 

om behandlingen ligger för 

långt efter så datum, när 

preparatet endast får 

användas innan uppkomst 

 

 

Det går även att välja att se 

skörd samtidigt med 

växtskydd 
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Om du använder Kemikoll och 

får röd smiley för användning, 

kan du enkelt se om 

skördedag ligger för nära 

behandlingsdag så 

karenstiden inte uppnås. 

 

 

Som standard visas bara de 

valda insatstyper, men genom 

att klicka på knappen 

 
 

Visas även andra typer i 

behandlingarna som t.e.x 

maskintaxor. 

Klicka du på knappen igen så 

göms dessa igen 
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Kolumner i fältkort 

Generellt Som standard visas ett antal kolumner i fältkortets tabell. Du 

kan själv välja vilka kolumner du skall visa, bredden för varje 

kolumn och i vilken ordning du vill visa dessa. Denna 

inställning gäller för den dator som du arbetar i, så är ni flera 

som arbetar i programmet inom samma licens så kan varje 

användare ha sin egen visning av kolumner. 
 

Kan vara olika på olika flikar 

av fältkortet 

Du kan för varje enskild flik på fältkortet bestämma vilka 

kolumner som skall visas. 

Anpassa kolumner  

Som standard visas t.ex. inte 

kolumnen för fältnamn och 

kolumn för jobbnamn (till 

arbetsorder) i tabellen. 

Om du vill se dina fältnamn 

och gömma kolumnen för 

jobbnamn gör du så här… 

 
 

Högerklicka någonstans i 

tabellen 

1. I rutan som öppnas 

väljer du kolumn-

uppsättning. 

2. I nästa ruta som 

öppnas bockar du för 

det du vill se i tabellen. 

3. Och ta bort marke-

ringen för det du inte 

vill se. 
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Vill du ha kolumnerna i en 

annan ordning så gör du så 

här 

4. Markera raden du vill 

flytta 

5. Välj flytta upp eller ned 

knappen. Varje gång 

du klickar på knappen 

flyttas raden ett steg. 

6. Du kan alltid välja att 

återgå till standard-

inställningen. 

7. Godkänn med OK  

 
 

Om du inte ser texterna i 

kolumnerna kan du 

högerklicka i tabellen och 

välja 

1. Anpassa kolumn-

bredden, anpassar så 

hela den längsta texten 

visas, bara i den 

kolumn du höger 

klickade i 

2. Anpassa kolumn-

bredden (alla 

kolumner) anpassar så 

hela den längsta texten 

visas för alla kolumner  

Hjälptexter i fältkort 

Om du håller markören över 

en rubrik visas en förklarings-

text som beskriver kolumns 

funktion. Texten  

 
 

Texten kan också innehålla 

information hur du tyder och 

jobbar med uppgifterna i 

kolumnen 

 

 
 


