kopier behandlinger

Kopier behandlinger
Generelt

På markbladene kan du kopiere behandlinger fra en mark til
flere andre marker. Dette gør det hurtigt at planlægge og
registrere.

Kopier fra standardplan

Du kan også kopiere behandlinger fra en standardplan
(kræver at du har anskaffet modulet).

(Se separat vejledning)

Kopiering fra standardplan er nyttigt, hvis du f.eks. er
rådgiver og udarbejder planer for mange bedrifter. Se separat
vejledning omkring kopiering fra standardplan.
Vælg behandling(er)
For at kopiere behandlinger,
skal du først vælge hvad der
skal kopieres.
Klik et sted på linien i en
behandling for at vælge den.
(teksten i linien bliver blå)
Vil du vælge flere
behandlinger, skal du holde
Ctrl-tasten nede samtidig med
at du klikker på de ønskede
behandlinger. (farves de
valgte linier.
En linie pr. behandling er nok

Det er nok at vælge en linie i de behandlinger, som du vil
kopiere. Det er ligegyldigt hvilken linie du vælger. Ligeledes
betyder det ikke noget om du vælger flere linier i
behandlingen. Programmet vil under alle omstændigheder
kopiere hele behandlingen. Dette gælder også selvom du har
filtreret på et emne/middel og ikke viser alle linier i
behandlingen.

Vælg funktionen Kopier
behandlinger

Side 1

kopier behandlinger

Vælg Tilføj behandlinger
eller Erstat planlagte
behandlinger af samme
type og klik Ok.

Vælger du Tilføj
behandlinger…

så vil behandlingerne blive tilføjet til de behandlinger, der
eventuelt i forvejen er på de marker, som du kopierer til.

Vælger du Erstat planlagte
behandlinger af samme
type….

Så vil behandlinger, der indeholder samme type emner som
den der kopieres fra (f.eks. planteværn), erstattes (slettes).

PAS PÅ: Brug kun Erstat
afkrydsningen, når du er
sikker på hvordan den virker.
Hvis du har blandede typer i
samme behandling risikerer
du nemt at få slettet nogle
forkerte behandlinger.
Brug Tilføj behandlinger

Du bør altid bruge Tilføj behandlinger, når du f.eks. kopierer
en sprøjteplan fra en mark til andre marker. Især hvis der er
maskinomkostninger i behandlingen.
Det kan være en god idé først at slette behandlingerne på de
marker, som der kopieres til. Dette gør du let ved at afgrænse
på udvalgte marker og vælge emnet planteværn. Markér alle
behandlinger med Ctrl+A og vælg funktionen Slet
behandlinger.
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Vælg marker
Vælg de marker du vil kopiere
til ved at krydse dem af i
kolonnen Valgt.
Du kan vælge markerne en ad
gangen eller du kan anvende
funktionen Vælg ud fra felt.
Peg f.eks. på ”vinterhvede” i
kolonnen Afgrødegruppe og
vælg funktionen Vælg ud fra
felt. Herefter vælger
programmet selv alle marker,
der har ”vinterhvede” 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 vælger Ok, vil de
valgte gødninger blive
kopieret til de valgte marker.
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