Introduktion til PC-Markforsøg
PC-Markforsøg er et program til tilpasning af forsøget og indberetning af registreringer af data fra
marken. Denne vejledning giver en kort introduktion til PC-Markforsøg. Derudover er der 2 vejledninger
som er aktuelle for OnFarm Forsøg:
1. Tilpas forsøgsplanen
2. Indberet data fra marken
TIPS!
•
•

PC-Markforsøg gemmer selv de data du har indtastet, så snart du går til næste felt.
Du får adgang til de fleste relevante funktioner ved at højreklikke i vinduet/feltet.

PC-Markforsøgs faneblade
Åbn PC-Markforsøg:
1. Åbn Nordic Field Trial System PC-Markforsøg (Start>Nordic Field Trial)
2. Login med dine brugeroplysninger
3. Åbn PC-Markforsøg ved at dobbeltklikke på ikonet
PC-Markforsøgs startside er vist nedenfor og i de følgende afsnit beskrives, hvad de enkelte faneblade
bruges til.

Liste over forsøg

Her ses en samlet oversigt over de forsøg man har i PC-Markforsøg.
Desuden er det muligt at tilføje:
•
•

Grundoplysninger

En forsøgsvært, så man kan se ved hvilken landmand forsøget er
anlagt.
En forsøgsgruppe (gør det lettere at se hvilke forsøg der er hvad).

I denne fane er det muligt at:
•
•
•
•

Ændre afgrøde f.eks. fra vinterhvede til vårbyg.
Oplysning om sort anvendt i forsøget.
Krydse af om forsøget må offentliggøres eller skal holdes
konfidentielt.
Vise hvor forsøget er placeret i Google Maps, således at GPS og
UTM koordinater kommer ind på forsøget.

Læs mere under Tilpas dit forsøg.
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Grundbehandlinger

Her indberettes grundbehandlinger i forsøget. Altså alle de behandlinger
der bliver udført på hele forsøgsarealet, og som ikke har med
forsøgsbehandlingerne at gøre. Det kan f.eks. være
ukrudtsbehandlinger i et gødningsforsøg.
Grundbehandlinger tilføjes ved at højreklikke og vælge Tilføj
grundbehandling.

Forsøgsdesign

Her oprettes forsøgsdesignet.
Det er muligt at ændre på:
•
•
•

Antal af led/behandlinger der skal være i forsøget. Default er der 2
led i forsøget.
Antal af gentagelser. Default er der 4 gentagelser i forsøget.
Antal rækker. Default er der parcellerne placeret i 1 række.

Læs mere under Tilpas dit forsøg.
Forsøgsbehandlinger

Her tilrettes de behandlinger der er udført i forsøget. Er det f.eks. 2
planteværnsmidler der ønsket testet, så ændres Ubehandlet og
Behandlet til de 2 midler man ønsker at teste, og dosis indtastes.
Læs mere under Tilpas dit forsøg.

Måletider og målinger

Denne fane indeholder alle registreringer og målinger i forsøget. Der er
som default indtastet registreringer ved høst, men der kan tilføjes alle
dem der ønskes.
Læs mere under Indberet data.

Notater

Denne fane indeholder alle kommentarer/notater der er skrevet til
forsøget. Der kan oprettes nye kommentarer, både på denne fane, og
alle de andre faner. Desuden kan der redigeres i alle tidligere skrevne
notater.
Højreklik og vælg Skriv notat.

Ugeplan

I denne fane kan man få overblik over de aktiviteter der er I forsøget
og alle ens andre forsøg.
Anvendes ikke i OnFarm Forsøg, da der mangler angivelse af datoer og
stadier på mange ting.

Værktøjsbjælken

Udskriv

Der er en række muligheder for udskrifter:
Klik på knappen Udskriv: Viser udskrift fra den fane man er placeret i.
Klik på pil til højre for printer, vælg en af følgende emner:

Registreringer: Viser alt hvad man har indtastet på forsøget.
Registreringsskemaer: Viser udskrift for skemaer mm. til at
registrere målinger i marken, forsøgs- og grundbehandlinger mv.
Resultat: Viser alle registrerede data og beregninger på forsøget på en
webside.
Print forsøgsplan: Viser hvordan skabelonen til forsøgsplanen ser ud.
Forsøgsvært

Er du et firma der har forsøg placeret hos flere landmænd, kan det
være en fordel at kunne se ved hvilke landmænd de forskellige forsøg
er placeret. Du kan selv oprette dine forsøgsværter i vinduet
Forsøgsværter.
1. Klik på knappen Forsøgsvært. Herved åbnes vinduet
Forsøgsværter.
2. Højreklik i vinduet og vælg Tilføj.
3. Udfyld felterne i den nyoprettede linje.
Forsøgsværten kan nu tilknyttes forsøget i forsøgslisten i PCMarkforsøgs startvindue.

Forsøgsgrupper

Hvis du har mange OnFarm Forsøg med samme titel og
forsøgsnummer, kan det være svært at skelne forsøgene fra hinanden.
Det kan gøres mere overskueligt ved at angive en forsøgsgruppe til
forsøget.
Forsøgsgrupper oprettes på denne måde:
1. Klik på Filer, Forsøgsgrupper i menulinjen. Herved åbnes
vinduet Forsøgsgrupper.
2. Højreklik i vinduet og vælg Tilføj
3. Angiv navnet på forsøgsgruppen i feltet i den nye linje
Forsøgsgruppen kan nu tilknyttes et forsøg i forsøgslisten i PCMarkforsøgs startvindue.

