Generelt om markblade

Generelt om markblade
Generelt

Dette afsnit omhandler den generelle brug af markbladene.
Fremgangsmåden er den samme uanset om du arbejder
på fanebladet Behandlinger eller fanebladet
gødningsplan.
Formålet er at give dig et overblik over, hvordan du navigerer
rundt på markbladene/gødningsplan for at få overblik over
behandlingerne på markerne.
Det beskrives bl.a. hvordan du vælger mark(er), afgrænser på
emner og vælger forskellige filtre på midler, således at du
lettere kan få overblik over dine data.
Der findes separate afsnit som går i dybden med de øvrige
funktioner på markbladene. Disse afsnit omhandler bl.a.:

Formål med markbladene

•

Opret/rediger behandlinger

•

Kopier behandlinger til andre marker/fra standardplan

•

Sammentælling

Det er på markbladene, at man planlægger behandlinger for
hver mark. Efterhånden som behandlingerne udføres i marken
er det også på markbladene, at man registrerer at de
planlagte behandlinger er udførte.

Vælg marker
Du vælger mellem markerne
via drop down listen foroven i
markbladet.
Brug
eller F4 for at åbne
listen over marker og vælg en
mark med Enter eller ved at
klikke med musen.

Vis alle marker
Foroven i drop down listen
kan du vælge at vise alle
marker på en gang. Dermed
vises alle handlinger for alle
marker.
Dette er en nyttig funktion,
hvis du samtidig afgrænser på
et emne som f.eks. Udsæd. På
denne måde kan du let får et
overblik over alle
behandlinger for et emne på
en gang.
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Få overblik over et emne eller
hvor et middel er brugt

Visning af alle marker på en gang er en nyttig funktion, hvis
du samtidig afgrænser på et emne som f.eks. Udsæd. På
denne måde kan du let får et overblik over alle behandlinger
for et emne på en gang. (Se senere i afsnittet)
Hvis du yderligere anvender funktionen i kombination med at
afgrænse på et/flere midler, så vil du opnå et endnu større
overblik over dine data. (Se senere i afsnittet)

Skift mark i markkode-orden
Du kan bladre mellem
markerne i markkode-orden
ved at anvende pileknapperne
bag drop down listen

Skift mark i afgrøde-orden
Du kan bladre mellem
markerne i afgrøde-orden ved
først at skifte til afgrødeorden
med den sidste knap i rækken
(knappen skifter symbol til
).
Herefter anvendes pileknapperne bag drop down
listen
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Udvælg marker
Hvis du vil arbejde med
behandlingerne for flere
marker på en gang – f.eks.
alle marker med vårbyg, så
skal du bruge filterknappen
der er placeret efter
pileknapperne.

Nemmere planlægning

Ved at filtrere på f.eks. alle marker med en bestemt afgrøde,
er det lettere at planlægge for denne afgrøde. F.eks.
sprøjteplan, gødningsplan osv.

I kolonnen Valgt afkrydses de
marker, som du ønsker at
arbejde med på markbladet.
Du kan vælge markerne en ad
gangen eller du kan anvende
funktionen Vælg ud fra felt.
Peg f.eks. på ”Vårbyg” i
kolonnen Afgrødegruppe og
vælg funktionen Vælg ud fra
felt. Herefter vælger
programmet selv alle marker,
der har ”Vårbyg” i
afgrødegruppekolonne.
Funktionen kan bruges på alle
kolonner og ved at kombinere
den med Vælg alle, Fravælg
alle eller Fravælg ud fra
felt, er det hurtigt at udpege
de marker, som du vil arbejde
med.
Når du har valgt de marker
som du vil arbejde med vil
drop down listen indeholde en
tekst som hedder Udvalgte.
Samtidig vil listen kun
indeholder de marker, som du
har valgt.
Du kan nu vise alle de
udvalgte marker på en gang
(ved at vælge Udvalgte), eller
du kan vise en mark ad
gangen. Du kan bladre
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mellem de udvalgte marker
med
.
Ophæv filter (og vælg det igen)
Når du har udvalgt marker til
et filter kan du ophæve det
igen ved at klikke på
.
Herefter kan du vælge mellem
alle marker igen. Samtidig ser
. Et nyt
knappen således ud
tryk på knappen vil
genindkoble det aktuelle filter
på markerne.

Udvælg behandlinger/midler
Med felterne Status, Periode
og Middel er det muligt at
afgrænse markbladet til at
vise udvalgte
behandlinger/midler.
Hvis markbladet er afgrænset
til kun at vise planlagte
behandlinger, og man skifter
status på en behandling til
Udført, forbliver
behandlingen vist indtil der
f.eks. skiftes mark.
Med knappen
kan du
tvangskøre en gentegning af
markbladet.

Afgræns på status
Hvis du udelukkende ønsker
at se planlagte eller udførte
behandlinger, kan markbladet
afgrænses via listen i feltet
Status
Som standard vises alle
behandlinger
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Afgræns på periode
Ønsker du at se behandlinger
indenfor en bestemt periode
kan markbladet afgrænses via
filterknappen
i feltet
Periode.
Angiv den ønskede periode og
klik på Ok
Med knapperne
kan der
bladres f.eks. 1 måned frem
eller tilbage i forhold til det
viste.

Når periodeafgrænsningen er
aktiv, kan du bladre én
periode frem eller tilbage med
knapperne

Vælg emne / Midler
For at skabe et bedre overblik
over behandlingerne, kan det
være en fordel at afgrænse på
emner eller midler.
Som standard vises alle
emner på en gang. Dvs. at
alle typer behandlinger for
markerne vises i datoorden på
markbladet.
Brug
eller F4 for at åbne
listen over emner og vælg
emne med Enter eller ved at
klikke med musen.
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Vælg middel (sæt filter for midler mv.)
Hvis du vil finde alle
behandlinger med et bestemt
middel, skal du vælge
filterknappen
der er
placeret efter drop down
listen. Her kan du vælge
emne.
Vælg f.eks. handelsgødning i
afsnittet Emner/grupper.
Herefter fremkommer en liste
og tilgængelige grupper og
handelsgødninger.
OBS: Listen viser
udelukkende anvendte midler
i markbladet.

Vælg nu de midler eller
grupper, som du vil have vist.
Klik på midlet/gruppen.
Klik herefter på
for at vælge midlet/grupen.
OBS: Ønsker du at afgrænse
på et middel klikkes på
knappen med teksten Midler.
Ønsker du at afgrænse på en
gruppe klikkes på knappen
med teksten Grupper.
Det udvalgte vises nu i
Udvalgte kolonnen.
Du kan fjerne midler/grupper
fra udvalgte kolonnen igen
ved at anvende
knappen.
Du kan vælge flere midler,
som du vil afgrænse på
samtidig.
Vælg herefter Ok for at
anvende afgrænsningen.
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Markbladet vil nu vise de
midler, som du har afgrænset
på.
Midlerne vises for de marker
som du har valgt i Mark listen.
Du kan nu evt. rette i
doseringer, datoer mv.
På fanen Sammentælling i
bunden af markbladet kan
oplysninger rettes for alle
viste behandlinger på en gang

Vis andre midler i behandlingen
Med knappen
kan du
skifte mellem at vise alle
midler i behandlingerne eller
udelukkende de søgte midler
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