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Grundkrav för MobiWisu

• Kräver en MM Wisu odlingsplan som botten
• Se odlingsplanen on-line
• Gör odlingsanteckningar
• Inga odlingsplaneringsegenskaper, du kan inte ex. 

Byta växt

• MobiWisu är webbaserat – Inga installationer
krävs

• Ny teknik
• Fungerar på alla nya mobiler och med de flesta

allmänna operativsystem.
• Rekommenderas att använda de nyaste

webbläsarversionerna. 
• Ett föråldrat operativsystem kan hindra den nyaste

webbläsarversionen från att laddas ner



Nya Hem-skärmen

• Hem-skärmen grupperar skiftena enligt dina odlingsväxter, eller enligt dina grupper, om du skapat sådana. 
Med ’visa mer’ knappen, får du fler grupper visade på skärmen



Nya Hem-skärmen

• Genom att klicka på ”Vårvete 9” lådan, kommer du rakt till en skifteslista av alla dessa skiften.
• Enligt samma logik kommer du till en lista på alla skiften som hör till gruppen Harvs genomatt klicka på

’Harvs’ lådan.



Skiften

• Det är lätt att utföra de planerade åtgärderna via växtlistorna
• Genom att klicka på ex Mosabacka 1-B – kommer du till skifteslistan
• Du kan kvittera odlingsåtgärder gjorda via den gröna ’markera’ knappen



Skiften

• Genom att klicka på ”W” raden kan du redigera växtsorten – 205 kg/ha utsädesmängden.
• Med svarta + knappen lägger du till nya åtgärder – med de tidigare använda sorterna som alternativ



Flerskiftesinmatnig

• I fall de planerade sådd och gödslings åtgärderna är samma för flera skiften kan man använda sig av 
flerskiftesinmatningens Markera som gjort- funktionen



Bearbetning
• Bearbetningen är lättast att fylla i via +Bearbetning-knappen



Karta

• Via kartan kan man göra samma funktioner som man kan göra på skifteslistan
• Man kan även placera observationer, antekningar och foton, som är kopplade till en viss plats, på

kartan



Skördeuppgifter, spannmål
• Val av skiften har gjorts via kartan
• Man kan lägg till skördeuppgiften via flerskiftesinmatning, då får alla valda skiften samma medel skörd
• Mängden kan fyllas i som kg/ha eller kg/areal
• Produkterna kan man, enligt eget tycke, lägga till i antingen ett produkt specifikt lager eller i en 

”fysisk” silo



Skördeuppgifter, vall
• Man kan lägg till skördeuppgiften via flerskiftesinmatning, då får alla valda skiften samma medelskörd
• Mängden kan fyllas i som färskvikt eller torrsubstans per kg, du kan även kalkylera skörden utgående

från bal- eller lastmängderna



Skriftliga anteckningar och foton
• Alla odlingsåtgärder kan man kompletera med skriftliga anteckningar och foton 
• Anteckningen/fotot kan placeras på kartan med hjälp av GPS koordinater



Nya Hem-skärmen

• De 3 senaste anteckningarna syns på Hem-skärmen – Visa mera öppnar de alla 
• Gemet berättar att anteckningen innehåller ett foto



Nya Hem-skärmen sammanställer anteckningarna och fotona

• Anteckningen i redigerings vyn
• Man kan klicka det sparade fotot större



Markkartering

• Markkarteringsproven matas in på Hem-skärmen
• Man kan göra en ny provuppsättning, där de nya proven klickas in på kartan (med Skapa ny… knappen) 
• Provet kopplas till rätt skifte med hjälp av kartans geodata
• För de nya proven bildas löpande provnummer



Markkartering

• Den insamlade provuppsättningen sparas i MobiWisu
• -> kan skickas som E-beställning till Eurofins via Min Gård Wisun
• Kommer att komma en uppdatering, i ett senare skede, där det kommer att vara möjligt att planera prov

platserna i förväg



Nya Hem-skärmen, väder och prognoser

• Värme- och nederbördssumma
• Vallens D-värde och spannmålens tillväxt- och skördetidsprognos



WisuPrognos

• Wisu - Startsida
• Vallens D-värde och spannmålens tillväxt- och skördetidsprognos




