
Noteringer i Nordic Field Trial System  
 
Med bruken av Nordic Field Trial System (NFT) blir noteringer av feltopplysninger 
og registreringer noe annerledes enn tidligere. For at alle opplysninger enkelt kan 
sammenlignes for de ulike feltene, er det ønskelig at alle opplysningene oppgis på 
lik måte. Vi ønsker derfor at alle benytter seg av følgende oppsett, beskrevet ut fra 
faneinndelingen i NFT:  
 
(Fremgangsmåten for de ulike registreringene er beskrevet i Veiledning i Nordic Field Trial System – 
PC-Feltforsøk) 

 
 

 
 
 
 
Liste over forsøk: 
 
Sett inn feltvert, forsøksgruppe og endre forsøksansvarlig dersom denne er en 
annen enn oppsatt.  
 
 
Generell informasjon:  
 
På dette arket legger dere inn forgrøde, eventuell fangvekst og opplysning om 
kulturen for forsøket (NB! gjelder ikke for forsøk med sorter som en av faktorene).  
 
Kartreferanser er foreløpig ikke aktivert i Norge. Finn kartreferanser f.eks. på 
Norgesglasset eller Norge i bilder når dette blir aktivert.  
http://ngis2.statkart.no/norgesglasset/default.html  
http://www.norgeibilder.no/  
 
 
Grunnbehandlinger: 
 
På dette arket legges alle behandlinger som er likt for hele forsøket inn. Dette 
omfatter sådato, høstedato, jordarbeiding, gjødsling og plantevern.  
 
For forsøk med sorter som faktor, legges sådatoen inn på den enkelte sorten på 
arket Forsøksbehandlinger.  
 
NB! Det er viktig at registreringene oppføres med datoen behandlingen er utført, 
og ikke datoen som den føres inn i NFT. 



 
 
Forsøksdesign:  
 
Her legges lengde og bredde på høsteruta inn. 
 
Forsøksbehandlinger:  
 
På dette arket legges dato for de ulike behandlingene inn, for eksempel sådato 
for sort som faktor.  
 
Måletidspunkt og målinger:  
 
Her foretas innregistreringene av de ulike måleparametrene. Det er viktig at alle 
registreringer som er foretatt blir notert inn, selv om registreringene er 0 for alle 
rutene. (Se veiledningen for tips om hvordan registreringene kan gjøres så enkelt 
som mulig.) 
 
Dersom det er målinger som ikke er utført merkes disse som ”ikke utfør”. 
 
Husk å godkjenne registreringene når de er ferdige!  
 

Opplysning  Dato  Hva skal gjøres  Navn på 
parameter i NFT  

Jordarbeiding  Ca. dato for 
utføring  

Legg inn type 
jordarbeiding  

Pløying, harving 
etc.  

Gjødsling 
(også evt. 
tilleggsgjødsling)  

Dato for gjødsling  Legg inn benyttet 
gjødselslag og mengde  

Div. under fane 
Handelsgjødsel, 
evt. Organisk 
gjødsel  

Vanning  Ca. dato for 
vanning  

Legg inn for hver 
vanning, eller totalt 
for hele sesongen  

Vann eller 
Vanning  

Sådato  Dato for såing  Legg inn dato for såing  Såing  

Plantevern  Dato for 
behandling  

Legg inn benyttet 
plantevernmiddel og 
mengde  

Div. under fane 
Plantevernmidler  

Høstedato  Dato for høsting  Legg inn dato for 
høsting, dersom det er 
flere høstedatoer, 
legges disse inn hver 
for seg, så lages et 
notat på hvilke 
høstinger som er 
foretatt de ulike 
datoene.  

Høste -dato  



Notater:  
 
På arket for notater kan alle opplysninger og notater som ikke naturlig hører 
hjemme på noen av de andre arkene legges inn.  
 
Registreringer som det er ønskelig at legges under notater er jordartsklasse og 
moldinnhold, eventuelle feilbehandlinger, ”dagbok for feltet” og feltvurdering.  
 
Under notatene er det også muligheter for å legge inn bilder av feltet, sykdommer 
og annet som ønskes illustrert. 
 
Ved noteringene bør følgende inndelingen brukes:  
 
Jordartsklasse:  
Grovsand Silt 
Mellomsand Lettleire 
Finsand Siltig lettleire 
Siltig grovsand Mellomleire 
Siltig mellomsand Stiv leire 
Siltig finsand Mineralbl. moldj. 
Sandig silt Organisk jord 
 

Moldinnhold:  
0 - 3 % 
3 - 4,5 % 
4,5 – 12,5 % 
12,5 – 20,5 % 
20,5 – 40,5 % 
40,5 – 75 % 
>75 % godt omdannet 
>75 % lite omdannet 

 
 Feltvurdering:  
Meget godt 
Godt 
Mindre godt 
Dårlig 
 
For feltkvalitetene Mindre godt og Dårlig noteres årsaken i samme notatet. Dersom 
det er lavt avlingsnivå noteres også dette.  
 
Bruk notat siden flittig! 
 
 
Godkjenning av behandlinger:  
 
Når behandlinger og øvrig data er ferdig registrert skal de enkelte 
opplysningsdelene godkjennes. Forsøksdesignet skal være godkjent på forhånd, noe 
som vises med grønn hake på siden Liste over forsøk. Måletidspunkt og målinger blir 
automatisk godkjent når alle enkeltparametrene er godkjent. For de øvrige 
fanearkene må vi inn og godkjenne manuelt (Notater godkjennes ikke) 
 
Manuell godkjenning må foretas for Generell informasjon, Grunnbehandlinger og 
Forsøksbehandlinger. 
 

• Generell informasjon; høyreklikk og velg: Godkjenn grunnopplysninger. 
• Grunnbehandlinger; høyreklikk og velg: Godkjenn grunnbehandlinger. 
• Forsøksbehandlinger; høyreklikk og velg: Bekreft forsøksbehandlinger. 



 
Dersom det mot formodning skal korrigeres noe under de enkelte fanearkene, 
høyreklikk og velg fjern eller slett godkjennelse. Når alt er godkjent vil vi få dette 
bildet på forsiden (Liste over forsøk): 
  

 
 
 
Lykke til! 
 


