
  

Klynger i Næsgaard Mark 

 

Side 1 

 

Klyngemarker 

Generelt På markbladene kan du kopiere behandlinger fra en mark til 

flere andre marker. Men hvorfor gøre det når man kan oprette 

behandlingen på alle marker i samme ombæring? 

Det er egentligt tanken bag klynger. Marker der drives 

sammen kan tilknyttes samme klynge. Så skal vi ikke kopiere 

bagefter, for det håndteres bag om linierne i Næsgaard. 

Men hvorfor så ikke trække tanken et skridt længere ud og 

gøre forudsætningen dynamisk. I stedet for at jeg kikker på 

marker så kikker jeg på afgrøder eller sorter. 

Nu kan jeg lægge en behandling ind på samtlige vinterhvede-

marker på samme tid. Skifte til afgrøde/sort filtrering og 

tilpasse svampestrategien individuelt i de sorter jeg dyrker 

osv. 

Nu kan du samle 200 marker til 25 afgrøder i planlægnings-

fasen eller 50 klyngemarker, hvis mange drives fælles, og 

derved få et bedre overblik over din markplan i planlægnings-

fasen, men din markplan er der stadig og du kan stadig 

registrere på de enkelte marker individuelt. 
 

Angiv klynge-id i markplanen 

  

 

 

 

 

 

 

Du behøver ikke at angive 

klynge-id på alle marker – 

kun de der behandles ens. 

Vi anbefaler, at du navngiver 

klynger på samme måde som 

normale marker 

 

Hvis du har 3 cifrede mark-

numre og ønsker specielle 

klynger af brak, jagt etc. sidst 

skal klyngekoden også være 3 

cifret. 

For at reducere marker i markbladet, kan du i markplanen 

angive et klynge-id for marker, der normalt behandles ens.  

Det kan være marker der arronderingsmæssigt ligger tæt og 

følger hinanden i sædskiftet, men som er adskilt af en vej 

eller å og derfor delt af landbrugsstyrelsen. 

Har du flere bedrifter åbent samtidig, kan du stadig bruge 

samme klynge-id på alle bedrifter for at samle markerne heri. 
 

 

 

Vis behandlinger på klynger 

Vælg Markblad/klynger for 

at se og oprette behandlinger 

på klynger. 
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Fanen klynger viser altid alle 

marker/klynger med den 

samme hovedafgrøde. 

Du kan skifte til andre 

marker/klynger, der tilhører 

en anden afgrøde, ved at 

vælge i rullemenuen eller 

vælge pilene i dialogboksen 

Antal behandlinger viser 

marker knyttet til 

behandlingen når musen 

holdes henover.  

 

Der er også fortsat muligt at 

se ”(Alle)” eller filtrere på 

marker med ”...”  

 

I det tænkte er alle MFO-brak 

samlet i klynge MFO-0. 

Juletræ og pyntegrønt i   

PYNT-0 osv. 

Klynger af marker med 

egentlige afgrøder bør 

navngives på samme måde 

som normale marker. 

 

 

 
 

Klyngetilstande 

Som standard vises klynger 

efter klynge/markkode, men 

der er mulighed for at vælge 

de mere dynamiske tilstande 

som hovedafgrøde/sort. 

Med tiden kan der komme 

flere dynamiske tilstande, i 

takt med behovet 

identificeres. 

 

 

 

 

 

 

 

”Klynge/markkode” vi være 

tilgængelig på mobilen. 

Du kan vise behandlingerne på klynger i 3 klynge tilstande: 

Klynge/markkode (default):  klynger oprettes som en 

kombination af Markkoder og klynge-id's. F.eks. behandlinger 

på marker med et klynge-id og den samme afgrøde vises 

sammen. Behandlinger på maker uden klynge-id vises som 

sædvanlig. 

Hovedafgrøde/sort: behandlinger fra alle områder med 

samme hovedafgrøde/sort er vist sammen. 

Hovedafgrøde: behandlinger fra alle områder med samme 

hovedafgrøde er vist sammen. 

 

Klynge/markkode er en klar optimering af marklisten og den 

tilstand der er tilgængelig på mobilen, så antallet af marker 

reduceres ved at samle marker der drives sammen. 
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Behandlinger vises sammen 

Kolonnen Antal behandl.  

viser, hvor mange marker 

behandlingen tilhører. Når du 

peger med musen på et 

nummer, fortæller tooltip, 

hvilke marker behandlingen 

tilhører. 
 

Behandlinger vises 

sammen, hvis de har 

samme dato, status, 

produkt og dosering 
 

Andre oplysninger til 

behandlingen som person og 

jobnummer vises, hvis de 

også er de samme. Ellers 

vises teksten "(Flere)". 
 

 

Opret og rediger behandlinger på klynger 

Under klynger fungerer de 

eksisterende funktioner som 

på markbladet.  

Forskellen er blot at det sker 

på alle marker tilknyttet 

klyngen. 

Hvis du eks. arbejder i 

hovedafgrødetilstand, kan du 

oprette eller redigere en 

sprøjteplan på alle marker 

med samme afgrøde på en 

gang. 
 

 

Kopier fra standardplan 

Åben ”Klynger” og vælg den 

afgrøde du ønsker at kopiere 

til.  

Standard står den i 

”Klynge/markkode”, dvs 

opdelt på marker og klynger 

af marker i samme afgrøde. 

Mark og klyngespecifikke 

behandlinger tilføjes her. 

 

Skift til klyngemetode: 

”Hovedafgrøde”. 

Behandlinger der skal oprettes 

på alle marker tilhørende 

hovedafgrøden tilføjes her. 
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Skift til klyngemetode: 

”Hovedafgrøde/sort”. 

Sortspecifikke behandlinger 

eks. svampestrategi oprettes 

her. 

Klik genberegn hvis du 

ændrer på sort. 

I menupunkt ”Kopier fra 

standardplan” udvælges 

behandlinger. 

 

Er jobnavnet udfyldt på 

behandlingen kommer det 

med ved kopiering 

 

 

 

 

Ellers kan man rette jobnavn 

og oprette en arbejdsseddel 

eller tilknytte en behandling til 

samme arbejdsseddel. 

 

 

 
 

 

 

 

Filtreringer 

Du kan ændre kriterierne for 

at samle behandlinger via 

Ignorer-funktionen. 

 

Hvis du vælger Ignorer dato, 

vises behandlinger      

sammen, hvis de har samme 

status, produkt og dosering. 

 
 

I takt med arbejdet i marken fragmenteres 

behandlingerne ud i flere behandlinger. Det kan 

være at kun nogle marker er udførte eller behandlingerne blev 

foretaget over flere dage, og det giver flere linier i oversigten. 

 
 

Nøgletal, Afstem gødningslagre, Sammentælling/Rediger 

Du kan stadig bruge fanerne 

Sammentælling/Rediger og 

Afstem gødningslagre i 

bunden af dialogen til at 

ændre alle behandlinger, der 

vises i markbladet. 

 

 

Obs! Nøgletal er slået fra under klynger, da klynger arbejder 

på tværs af bedrifter. 
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Arbejdssedler 

På hver behandling under 

fanen klynger kan du vælge 

jobnummer, eller oprette nyt 

job ved at taste jobnavn. 

 

Klynger på arbejdseddeludskrift 

Arbejdssedler kan også 

udskrives i klyngetilstand. 

Under hver behandling vises 

en liste over marker tilknyttet 

behandlingen. 

 

 

 

Markér afkrydsningsfeltet Vis 

detaljer i Notegruppe på 

udskrift for at få vist en tabel 

med marker i stedet. 

 

Så er det muligt at tilføje 

noter for medarbejderne til 

hver mark i klyngen. 

 
 

 
 

 

 

 

 


