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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



Veiledning

– www.feltforsok.no

– Fane: Feltforsøk

– Meny høyre: Nordic Field Trial System

– Generell veiledning…

http://www.feltforsok.no/


Generelt:

Dansk tekst?

Lukk programmet – og start på nytt

Skjer av og til hvis programmet har vært åpent lenge, men ikke i aktiv bruk



– 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…



Forsøksplan, KURS2018

– Bruk denne i dag til å legge inn data…..

– Vi sletter den om noen uker



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 det er 
nye som skal inn



Dere kan sortere feltene etter forsøksansvarlig

For store enheter kan det være lurt å ha en ansvarlig på hvert kontorsted



Legg inn  feltvert – så snart det er avtalt

Høyreklikk



Nye feltverter

Høyreklikk 
– legg til

Legg inn adresse 
og tlf-nummer 
også – så kommer 
det på feltkartene



Skrive ut forsøksplan, og feltkart

– Forsøksplan – gir hele 
forsøksplanen men ikke selve 
feltkartet

– Forsøksdesign – selve feltkartet 
med ruteplasseringene 

– (gå til design, høyreklikk)



Vi jobber med å bli 
enda mer enhetlige



NB! Vedlegg – nederst på forsøksplanen

Se på dem/skriv dem ut

Vedlegg kan også være et feltkart, der vi ikke klarer å få til «riktig» design i NFTS



Feltkartet: Forsøksdesign –
høyreklikk  – skriv ut - skriv ut



Legge inn informasjon

– Klikk på riktig felt

– Velg fane



Generell informasjon
Sort
Forgrøde
Koordinater
Jordart

Feltgodtgjørelse

Jordart håper 
vi å få inn her

Klikk på kartet, 
koordinatene settes inn



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

Jordarbeiding
Gjødsling
Tilleggsgjødsling
Sådato
Plantevern
Evt vanning
Høstedato

Legg inn det som er likt for hele feltet



Høyreklikk – Legg til 
grunnbehandling

Velg Fane
Handelsgjødsel
Organisk gjødsel
Plantevern
Annet

Legg inn data – da 
følger det feltet til 
seinere bruk



Annet:
Jordarbeiding
Sådato
Vanning
……….



Grunnbehandlinger

-Hva skal noteres hvor?

– For de fleste kulturer er følgende behandlinger aktuelle å legge 
inn: 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

Jordarbeiding i normlisten.doc


Grunnbehandlinger
– For potetforsøkene er det enda flere behandlinger som skal registreres under Grunnbehandlinger: 

Opplysning Dato Hva skal gjøres Navn på parameter i NFT

Lysgroing Ca. dato for 

igangsetting

(Legges inn dersom settepotetene er lysgrodd) Lysgroing

Beising Ca. beisedato (Legges inn dersom settepotetene er beiset) Beising

Plast-/duk dekking Ca. dato for dekking (Legges inn dersom duk er benyttet) Plast-dekking (Legg til notat på type 

dekking som er benyttet)

Plast-/duk fjerning Ca. dato for fjerning (Legges inn dersom duk er benyttet) Plastfjerning

Radavstand Settedato Radavstand

Jordarbeiding Ca. dato for utføring Legg inn strenglegging dersom dette er benyttet, 

eventull legg inn tradisjonell jordarbeiding

Steinstrenglegging,

evt. Trad. jordbehand

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

Tørråtesprøyting Dato for sprøyting Legg inn benyttet middel og mengde Div. under fane Plantevernmidler

Sikadesprøyting Dato for sprøyting Legg inn benyttet middel og mengde Div. under fane Plantevernmidler

Settedato Dato for setting Legg inn dato for sprøyting Setting

Nedsviingsdato Dato for nedsviing Legg inn dato for nedsviing Nedsviing

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



Grunndata, og koordinater er viktig for gjenbruk av data til modeller…..



Forsøksbehandlinger

– Her ligger lista over de 
ulike behandlingene, 1 
fane for hver faktor

– Legg inn dato (og 
utviklingstrinn) for 
forsøksbehandling – f.eks
delgjødsling



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



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



Forsøksdesign

Rute Rk1. Rk2.

1 Vern (101) Vern (201)

2 C1 (102) C2 (202)

3 B2 (103) C1 (203)

4 C2 (104) A2 (204)

5 D2 (105) B2 (205)

6 B1 (106) A1 (206)

7 A2 (107) B3 (207)

8 D3 (108) C3 (208)

9 C3 (109) D3 (209)

10 A3 (110) B1 (210)

11 D1 (111) D2 (211)

12 A1 (112) A3 (212)

13 B3 (113) D1 (213)

14 Vern (114) Vern (214)

Hva gjør en hvis to behandlinger blir byttet om ved 
gjødsling eller sprøyting ?

Høyreklikk på ruten, og dra den til den ruten som den 
skal byttes om.

Skriv i notatfeltet at det er gjort!

Det går ikke på alle planer – skriv i notatfeltet hva som 
er byttet om – og at det ikke er rettet opp

Ved to ganger behandling, og bytte skjer ved 2. 
behandling, går det ofte ikke an å rette opp feil. NB! 
rapporter i notatfeltet



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



Ulik størrelse på høsteruter

– Justeringer etter avtale ved feltkontroll

– Skader på enkeltruter, hele gjentak – kan noe reddes?

– Rapporteres ved å regne om til lik rutestørrelse på alle ruter (i excel) før 
innlegging. Skriv i notatfeltet hvilke ruter som har hatt redusert rutelengde, 
og at dette er rettet (+ initialer, så vi vet hvem vi skal kontakte ved 
uklarheter)

– Alternativt – skriv inn i notatfeltet rutelengder på avvikende ruter, og at det 
ikke er rettet. Når vi retter opp skal vi skrive inn i notatfeltet at det er rettet, 
slik at dere vet at vi har fått det med oss.



– 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 Navn/intitialer etter 

notater – så vet 
dere/vi hvem som 
evt. skal kontaktes



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

– Forsøksplan – gir hele forsøksplanen men ikke selve feltkartet

– Forsøksdesign – selve feltkartet med ruteplasseringene 

– (gå til design, høyreklikk)

– Resultater – alt innhold – alle registeringer og beregninger

– Resultater – velge parametere

– Lokal rapport

– Registeringer



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 i Excel



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

1

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



To skilt ved siden av hverandre på liggende A4

– Velg formatet 1x1, og deretter generer utskrift

– Høyreklikk – roter med klokken

– Trykk på printer

– Velg flere

– Velg så 2 sider pr ark

– Måten det gjøres her/menyene 

er avhengig av skriveren. 



Tilsvarende for 
etiketter

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



Feltgodtgjørelse

Landsforsøk oversikt

Mine forsøk

Feltgodtgjørelse

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

Kan kopieres til f.eks Excel



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……


