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Litt om NFTS

• Nordic Field Trial System

• Forsøkshåndteringssystem 
– Kapasitetsutnyttelse og størst mulig utbytte af markforsøgene
– Lagre data
– Opprettholde data

• NFTS ejes af Seges i Danmark



Litt om NFTS

• Udvikling og drift af NFTS varetages af en fælles nordisk styregruppe, med 
repræsentanter for: 

– Danmark (Teknologisk Institut og Seges): Thomas Nitschke, Julie Jungberg Grouleff, Nicolai 
Fog Hansen, Jon Birger Pedersen 

– Sverige (SLU & HUSH): Anneli Lundkvist, Sven-Åke Rydell, Johannes Forkman, Anne-
Charlotte Tuoremaa 

– Norge (Nibio): Torfinn Torp, Chloé Grieu, Aina Lundon Russenes, Pia Heltoft
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Litt om NFTS

• Øvrige brugere af NFTS accepteres såfremt der kan ses en fordel for NFTS eller 
styregruppen, og disse ikke konkurrerer med de respektive landes forsøgsopgaver.

• Teknologisk Institut er ansvarlig for drift og vedligehold af NFTS, og kan, på vegne af 
Seges, udbyde NFTS til andre aktører under ovenstående forudsætninger. 
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Litt om NFTS

• Styregruppemøte fire ganger i året
• Vi går gjennom årets arbeide

– Ny plan for neste år 
– Utviklingsmatrix som Teknologisk Institutt jobber ut ifra
– Alle kommer løpende med ønsker om utvikling

• Antall felt forsøk i NFTS 
– DK: 1000
– SV: 650
– NO: 250 (korn, potet, grovfor, plantehelse)
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Hvor finner jeg NFTS? https://feltforsok.nlr.no/forsoksarbeid/nfts

https://feltforsok.nlr.no/forsoksarbeid/nfts


NFTS – kommunikasjon og datalagring

• Enhetlig lagring – enklere å «ta over data», gjenbruk av data
• Gode backup-rutiner
• Kan lettere samarbeide om data på nordisk nivå

• Enhetlig lagring også i NLR, ikke avhengig av kollegaers arkivsystem



• PC- feltforsøk
– Forsøksplan, innlegging av data, 

resultater, notater

• Forsøksplanlegging
– (forsøksledd, forsøksdesign, 

beskrivelse… - det ordner vi)

• Administrasjon av forsøk 
– (for bestilling…. Det ordner vi)

• Landsforsøk oversikt
– Feltgodtgjørelse, skilt, eksport av data…



PC feltforsøk

Vi legger inn en 
foreløpig 
forsøksansvarlig, 
rett det til riktig person

Da vet vi hvem vi 
skal henvende oss til

Gi beskjed om der 
er nye som skal ha 
tilgang til NFTS/ 
flytter til annen 
enhet



Dere kan sortere feltene etter forsøksansvarlig



Generell informasjon
Sort
Forgrøde
Koordinater
Jordart

Feltgodtgjørelse

Jordart håper 
vi å få inn her



Høyreklikk under Dato
Legg til grunnbehandling
Velg: Gjødsel, Plantevernmidler, Annet



• Klikk på måleparameter
• Legg inn dato for når 

målingen ble gjort (ikke 
dagens)

• Legg inn stadium (for 
notater ..)

• NB! det er forskjell på 0 og 
tom rute

- 0 er et tall og blir regnet 
inn i gjennomsnittet

- Blank = verdi mangler, 
verdien blir estimert



• Det er viktig at alle feil rapporteres i notatfelt – da følger det forsøket videre i 
prosessen – og til seinere bruk

• Unngår at prøver fra flere gjentak blir slått sammen feil ved analysering
• Vi retter opp slik at resultatene som ligger i NFTS er korrekt!

Bruk notatfeltet !



Bruk notatfeltet !

Hvis det er informasjon dere ikke finner ut hvor skal rapporteres, legg det inn under notater

• Til alt som kan være viktig for oss ved vurdering av resultatene (evt kjørespor, 
ugras, dårlig vekst (og hvorfor)….. Dere slipper mange e-poster med spørsmål

• Legg gjerne inn bilder

• Vi bruker/bør bruke feltet til tilbakemeldinger som hører til feltet
• Feltkontroll
• Rettinger vi gjør, outliere, hvorfor vi har gjort det
• Feltkvalitet  - positive og negative meldinger



Fra excel til NFTS:

Korn 2017      Mirakel

Kopier kolonnen med tall i excel
Klikk på måleparameteren i NFTS, legg inn dato
Høyreklikk i NFTS øverst i kolonnen der tallene skal legges inn
Velg: Sett inn fra utklippstavle, OK
Hvis data skal fjernes fra NFTS igjen: Fjern haken for godkjent
Høyreklikk på parameteren på venstre side: Tøm måleparameter



Måleparametere – kan 
opprettes

Høyreklikk på fornuftig måletidspunkt,
velg opprett måleparameter

Tilsvarende for 
måletidspunkt + 
måleparametere



Velg område, klikk på parameter, 
velg rute for rutevise 
observasjoner og deretter legg til



Skriv ut – Fil – skriv ut, eller printer….



Litt forskjell (?) på Filer - Skriv ut 

og «printeren»

Ellers – høyreklikk……



Skriv ut – Fil – skriv ut, eller skrivemaskin….

• Forsøksplan – gir hele forsøksplanen men ikke selve 
feltkartet

• Forsøksdesign – selve feltkartet med ruteplasseringene 
– (gå til fanen forsøksdesign, høyreklikk)

• Resultater – alt innhold – alle registeringer og 
beregninger

• Resultater – velge parametere
• Lokal rapport
• Registeringer

Komprimert 
dokumentasjon  og 
forsøksplan med 
behandlingstekst



Skriv ut resultater
– velg parametere



Skriv ut lokal rapport



Kan også klippes inn i Word 
eller Excel 
– men må nok redigeres noe



Kan også skrive ut fra Landsforsøk oversikt

• Resultater til Excel

• Får utlisting av resultatene fra de forsøkene i serien som ligger i enheten



Designvisning -utskrift med behandlingstekst

Resultat > alt innhold
Klikk på ‘forsøksdesign og randomiseringsplan’



• Velg ‘Vis beh. tekster’
Designvisning -utskrift med behandlingstekst

Det går ikke å velge både rutenummer og 
behandlingstekst, da må designes kopieres og bearbeides 
videre



Skriv ut, 
registeringer

Nyttig til flere ting

• Gjennomsnittsverdier av 
registeringene – kan f.eks brukes på 
markdager

• CV – viser variasjon innen ledd
• Feilpunching?
• Stor forskjell mellom gjentak?

• Rå avling kg/daa – fin for kontroll –
men bør brukes med forsiktighet!

Alle registrerte data – sortert etter 
ledd listes opp



Skilt, etiketter….

• Landsforsøk oversikt
• login (helt øverst)

• Materialbestilling
• Bestill skjemaer, skilt
og lapper
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2 Generer skilt



Fjern en del haker, last opp egen logo, generer skilt

Velg format, evt. rediger tekst, lagre og generer utskrift



Det lages en pdf



En enklere versjon – prøv dere fram 
med hva dere vil ha med



Tilsvarende for 
etiketter

Er tilpasset standard 
etikett ark. Det kan væ  
innstillinger på printer 
som gjør at margen ikk  
passer.



Feltgodtgjørelse
Landsforsøk oversikt
Mine forsøk
Feltgodtgjørelse

Forsøk
Feltgodtgjørelse
Evt. trekk/tillegg
Begrunnelse for trekk/tillegg
SUM



Ta ut igjen bilder som er lagt inn under notater

• Stå på forsøket der det er lagt inn bilder
• Trykk på notater
• Kolonnen helt til høyre heter Bilde/dokument
• Trykk på bildet
• Høyreklikk på bilde som kommer opp – og velg lagre bilde/send bilde(skriv ut 

bilde……



Alternativt: Ta ut igjen bilder som er lagt inn under notater
• Trykk på Skriv ut resultater alt innhold
• Nederst under notater – trykk på vis bilde
• Høyreklikk på bilde – og velg lagre bilde/send bilde(skriv ut bilde……



Elektronisk notering i felt, 
NFTS Webtrial



Elektronisk notering i felt, NFTS Webtrial

WebTrial er testet på og optimeret til: 
• Internet Explorer på tablet med Windows 8.1
• Safari på iPad
• Internet Explorer, Chrome eller Firefox på PC

Webtrial kan desuden anvendes på Android-enheder, iPhones og Windows Phone, men 
her kan der være brugsmæssige problemer. Data håndteres dog sikkert.
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Link finnes etter login på nfts.dk



Forside Webtrial

https://webtrial.dlbr.dk/

• Logg inn først
• Klikk deretter på ”indberett 

forsøksdata”
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https://webtrial.dlbr.dk/


• Velg forsøksenhet
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• Velg evt. forsøksansvarlig og det 
forsøk det skal registreres i – og 
klikk neste
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• Velg måletidspunkt
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• Her velges hva der skal 
registreres

• Det er mulig å slette
• Det er mulig å opprette egne 

måleparametre
• Etter valg trykk neste
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Opprett måleparameter
• Det er mulig å opprette 

måleparametre
• Søk i relevant gruppe
• Trykk ‘Ok’
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Dato og stadium velges før registrering
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• P03 var st. 55
• Bruk vekstskala til korn hvis 

tvil om stadie



• Grønn farge markerer 
at der er tastet data

• Gul er den aktuelle rute
• Skifter til neste rute 

(=neste rute) ved trykk 
på ‘enter’

• Kan navigere rundt i 
feltet ved å trykke på 
ruten

• Når ferdig klikk ‘Avslutt 
og godkjenn’
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• Valider registreringer
• Data vises
• Trykk ‘Næste’
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Notater

• Det er mulig å oprette notat 
under registrering

• Vedrørende: Klikk på fanen og 
få en rekke valg

• Forhåndsutfyllt opplysninger for 
eksempel hvilket ledd og hvilken 
rute du står i.

• Det er mulig å ta bilder. IPAD vil 
kalde fram kamera
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• Bruk kamera til Ipad
• Eller bruk bilde fra 

bildebibliotek
• Trykk ‘Ok’
• Notatet er lagret
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NIBIO_no

NIBIO_no

NIBIO.no

www.nibio.no

Lykke til med NFTS og webtrial
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