Indberet data
Registreringer i marken kan indberettes på pc i PC-Markforsøg eller i marken med Webtrial.
Registreringer i marken er høstudbytte, samt øvrige bedømmelser fx lejesæd, ukrudt og
sygdomsforekomst, samt resultater af analyser. Det der bedømmes/måles betegnes en måleparameter
og det tidspunkt bedømmelsen foretages på betegnes en måletid.
I OnFarm Forsøg skal der som minimum registreres et høstudbytte pr. parcel, og i tilknytning hertil er det
en fordel, hvis der foretages en bestemmelse af vandindhold i korn og raps. Øvrige relevante
måleparametre afhænger af hvad der undersøges i forsøget. I standardskabelonerne er relevante
måleparametre oprettet. I nedenstående er vist de mest gængse måleparametre udover høstudbytte.
Hvad undersøges i forsøget

Relevante måleparametre

Sorter

Fremspiring
Vækst
Lejesæd
Sygdomme

Gødskning - kvælstof

Lejesæd

Gødskning – startgødskning,
biostimulanter o.l.

Fremspiring

Ukrudtsbekæmpelse

Ukrudtsbestand

Vækst efter fremspiring
Ukrudtsplanter (art og antal)

Sygdomsbekæmpelse

Sygdomsforekomst
Sygdomsdækning (art og omfang)

Vækstregulering

Lejesæd
Plantehøjde

Indberet i marken vha. WebTrial
Står man ude i marken og laver bedømmelser i sine forsøg, kan ens bedømmelser indtastes direkte i
WebTrial, hvis du har internetadgang.
WebTrial er testet på og optimeret til Internet Explorer på tablet med Windows 8.1, Safari på iPad 2 eller
3 eller Internet Explorer, Chrome eller Firefox på PC, men kan også anvendes på Android-enheder,
iPhones og Windows Phone, hvor der kan være brugsmæssige problemer, data skulle dog fortsat
håndteres sikkert.
WebTrial
Du indberetter i WebTrial på følgende måde:
1. Åbn WebTrial og login
2. Vælg Indberet forsøgsdata i blå menubjælke øverst
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3. Vælg det forsøg du ønsker at indberette i, og tryk Næste. Gruppen kan hjælpe dig med at finde
det rigtige, gruppe/undertitlen kan påføres i PC-Markforsøg

4. Vælg hvilken måletid der ønskes oprettet. Nye måletider kan kun tilføjes i PC-Markforsøg
5. Vælg hvilken måleparameter der skal indberettes, der kan vælges flere hvis det ønskes. Der er
også mulighed for at vælge nye måleparametre. Tryk derefter Næste
6. Indtast registreringsdato og evt. et stadium på afgrøden. Tryk Næste
7. Gul farve angiver hvilken parcel, der skal indberettes. Indtast værdien, og tryk Næste parcel

8. Efter indberetning af alle parceller trykkes Afslut og godkend. Derefter ses værdierne
organiseret pr. led og med enkelte statistiske parametre.
9. Tryk Næste, godkend og vælg Udfør

Oprettelse ekstra måletid og måleparameter i WebTrial
Der kan IKKE oprettes nye måletider i WebTrial. Ønsker du at foretage en registrering på et tidspunkt,
som ikke allerede findes på planen, skal måletiden først oprettes i PC-Markforsøg, se længere nede.
Du kan tilføje andre registreringer/måleparametre på i WebTrial på denne måde:

1. Efter valgt måletid vælges Opret måleparameter

2. Vælg gruppe. Derefter er det muligt at søge i søgefelt eller at scrolle med mus for at finde
måleparameteren

Indberet på pc i PC-Markforsøg
Hvis data indberettes vha. PC-Markforsøg, så er det fanebladet Måletider og målinger der skal bruges.
Fanebladet Måletider og målinger
Indberetning af data i PC-Markforsøg foregår på fanebladet Måletider og målinger. Bemærk! Det er
ikke muligt at indtaste data i et forsøg, hvor designet ikke er godkendt (se vejledningen ”Tilpas
forsøget”).

Start indberetning
Du aktiverer en måleparameter og indberetter data på denne måde:
1.
2.
3.
4.

Dobbeltklik på måleparameteren
Anfør registreringsdato og evt. stadium og måleflade
Indtast værdier i cellerne i vinduet til højre
Efter indtastning udføres kontrol. Højreklik i vinduet og vælg Udskriv, hvorved du kan se
værdierne organiseret pr. led og med enkelte statistiske parametre.

5. Godkend værdierne ved at sætte flueben i Godkend.
Oprettelse af ekstra måletid og måleparameter i PC-Markforsøg
Hvis du ønsker at foretage en registrering på et tidspunkt, som ikke allerede findes på planen kan du
oprette en ekstra måletid:
1. Højreklik i vinduet til venstre og vælg Opret måletid.
2. Udfyld tidspunkt ved at udfylde felterne i vinduet Planlagt tidspunkt. Tidspunktet bruges til at
planlægge aktiviteterne i marken, så det er ikke nødvendigt at udfylde alle felter.

3. Efter klik på OK kan du se din egen måletid. Den har betegnelsen C og står øverst i listen af
måletider.
Herefter skal du tilføje en eller flere måleparametre til måletiden
Oprettelse af ekstra måleparameter
Du kan oprette ekstra måleparametre på egne eller eksisterende måletider:
1. Højreklik på måletiden og vælg Opret måleparameter. Herved åbnes Tilføj måleparameter
vinduet:

Herefter ser du måletider og måleparametre ud som vist nedenfor.

Forklaring til statusikonerne:

Udskriv skemaer til registreringer
Ved at klikke på pil-ned til højre for printer-ikonet i værktøjsbjælken kan du udskrive skemaer til at
registrere data i marken, hvorfor nedenstående vindue kommer op. Vælg de skemaer du vil have skrevet
ud.

