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Manual för POS-kalkylen 2.0  

Den här manualen ska användas för beräkningsverktyget POS-kalkylen.   

Import av gårdens markkarteringsfil 

1. Starta upp POSkalkyl 2.0. 

2. Gå till fliken ”Import”  

3. Importera valfri Excel eller Textfil om det är ifrån Eurofins eller andra företag. Har du en 

markkartering ifrån Hushållningssällskapet kan du använda den blå knappen som finns längst 

till vänster som heter ”Importera markkartering. Notera att det…”. OBS! Kolla först att dess 

kolumnordning är rätt. 

 
 

4. För att kunna jobba med flera fält och för att se vad växtföljd på gården kan bidra med börjar 

nu ett manuellt arbete. Här får du lägga in de provpunktsnummer som är kopplade till ett 

visst skifte under kolumn skifte, till exempel om provpunkt 1-5 är skifte 1, då ska siffran 1 

skrivas på dessa rader. 

 

 

N-sensorberäkning – mervärde med behovsanpassad N-tillförsel 

5. Gå till flik ”Yara-N-sensor”. I kolumnen ”Din kalkyl” skriver du in den areal som en N-sensor 

skulle kunna utnyttjas för på gården. Denna kolumn är kopplad till en gröda, varför du får 
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utgå ifrån en gröda på gården och dess avsalupris. Diskutera avsalupriset med kunden och 

för in priset i rutan ”spannmålspris”. Diskutera därefter storleken på de olika mervärdena för 

N-sensor (mindre liggsäd, jämnare kvalitet etc.) som gäller för gården och för in dem på 

respektive rad. Förväntar kunden till exempel ingen liggsäd ska du skriva 0 kr som nytta med 

N-sensorn.  

 

 
 

6. Om P och K ska spridas varierat kan en del av värdet av detta tillskrivas N-Sensor i kalkylen. 

Allt för att ge en så heltäckande bild av investeringens nytta.  

 

7. Kalkylen kan naturligtvis också användas för att beräkna lönsamhet för andra metoder med 

likartad prestanda för att skatta variation i N-behov hos grödor. Ex. CropSat eller 

beslutsmodeller baserade på drönarbilder. 
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Kalkbehovsberäkning – mervärde av platsanpassad kalkning 

8. För kalkbehovsberäkning gå till fliken ”Kalkkalkyl”.  Här kan du se precisionskalkningens 

lönsamhetspotential på gårdens alla skiften. Om du fördelat alla provnummer till respektive 

skifte under flik ”Import” (se punkt 4) får du upp alla skiften under ”Skifteurval” som du 

hittar på höger sida. Under ”Skifteurval” kan du välja att markera alla skiften (med skift) eller 

markera något enskilt skifte för att se dess variation och lönsamhet med varierad giva.  I 

tabellen längst upp på sidan skriver du in en grödas medelskörd och avsalupris, 

kalkningskostnad och CaO-innehåll i den produkt som du planerar att använda. I ”Areal” visas 

arealen för de fält som du valt i ”Skifteurval”. Du kan också ändra på merkostnad för kalkning 

med GPS som fördelas på 8, det vill säga ett markkarteringsintervall. Vid ”MålpH” finns en 

rullgardin för justering av önskat pH-värde, det vill säga justering efter olika grödors behov.  

 
 

 

9. Under beräkningen av fördelningen av analysresultat på olika delar av fältet visas 

sammanfattningen av nettolönsamheten för att sprida kalkbehovsanpassat efter variationen 

i pH-värde inom fältet jämfört med att sprida den beräknade medelgivan på hela eller del av 

arealen. Tabellerna längst ned på sidan beskriver beräkningarna i detalj. I dessa kan även 

skördehöjning för kalkning justeras utifrån lokala erfarenheter etc, se bild nedan:  

 



 
Sida 4(7) 

  2023-01-25 

 
 

                                  Greppa Näringen   Österleden 165, 261 51 Landskrona   Telefon 0771-57 34 56 (vxl)   www.greppa.nu 

 
 

10. Diagrammet under sammanfattning (se bild nedan) visar medelbehovet för gårdens skiften. I 

diagrammet kan du identifiera vilka skiften som är i största behov av kalk och kan fungera 

som ett stöd för att diskutera kalkning och platsspecifikanpassning.  

 

 

 

P & K Kalkyl – mervärde av precisionsspridning av P & K 
11. Gå till flik ”PK kalkyl”.  

12. Om du fördelat alla provnummer till respektive skifte under flik ”Import” (se punkt 4) får du 

upp alla skiften under ”Skifteurval” som du hittar på höger sida. Där kan du välja att markera 

alla skiften (med skift) eller markera något enskilt skifte för att se dess variation och 

lönsamhet med varierad giva. 
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13. Fyll i gårdsdata genom att välja gröda, skördenivå, avsalupris på gröda, pris för fosfor och 

kalium, se bild nedan.  

 
 

14. Lägg sedan in den jämna givan som brukar nyttjas vid ”Normalt spridd NPK” (se bilden ovan) 

och se hur alla fält eller hur ett enskilt fält avviker från medelvärdet för den valda grödan.  

I tabellerna till vänster om sammanfattande vinstberäkningar för P och K visas bland annat 

behov för P och K-AL klasserna (se bild nedan). 
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OBS! För att beräkna vinsten av varierad tillförsel gentemot enhetlig giva så måste 

medelgivan och medelbehov utifrån markkarteringsdata vara lika eller noll. Det vill säga 

lönsamheten för platsanpassade givor av P och K testas genom att i indata tillför ett PK-

gödselmedel som täcker P o K behov i raden för ”Normalt medelbehov enligt jordprover ”. 

 

 
 

15. I tabellen näst längst ned (se bilden nedanför) på sidan visas direkt lönsamheten och hur 

mycket P och K gödsel som sparas vid platsanpassade givor jämfört med enhetlig giva. Här 

redovisas  övriga omkostander förutom gödselkostnader. Värdena i de vita fälten kan ändras 

om kunden har andra kostnader. Summa för hela gården baserar sig på de fält som är 

markerade i ”skifteurval” som du hittar till höger på sidan. Kostnaden för spridare och övriga 

kostnader för varierad P och K spridning tas fram i samråd med kunden. 
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Nyckeltal – kalk och P och K behov 

 
16. I flik ”Nyckeltal” presenteras en översikt över potentiell vinst med anpassad platsspecifik 

tillförsel av P, K och kalk. De redovisade resultaten är en sammanfattning av de beräkningar 

som är de senast gjorda i flikarna ”PK Kalkyl” och” Kalkkalkyl”. Beräkningarna baseras på de 

skiften du valt under ”Skiftesurval” i flikarna ”PK Kalkyl” och” Kalkkalkyl”. 

Lönsamhet för varierad P & K i växtföljden 
17. Under flik ”Växtföljd” kan du beräkna P och K balansen sett till en växtföljd. Fyll i den 

växtföljd som tillämpas på gården, ett avsalupris och mängden P och K som tillförs efter den 

förväntade skördenivån. Här visas vinst av varierad P och K som det gödslas idag.  

Tänk på att om du vill visa effekten av varierad spridning måste det genomsnittliga behovet 

vara lika stor som den spridda mängden. Om de inte är det så är en del av vinsten eller 

förlusten beroende av att ”fel mängd ” PK tillförts i kalkylen. 

 

OBS! Viktigt att trycka på uppdateringsknappen om skiftesurvalet i P och K kalkylen ändras 

från flera skiften till ett eller flera.  

 
 

18. Vill du rensa hela arket kan du trycka på knappen ”Rensa” längst upp till vänster i bladet. Vill 

du radera insatser från enskilt skifte trycker du på ”rensa”-knappen för skiftet som gäller.  


