Användarmanual för organicXseeds
Logga in



Logga in under Mitt konto överst till höger på sidan.
Om du har glömt lösenordet klickar du på glömt ditt lösenord så får du
ett nytt lösenord med e-post.

Sök utsäde
Sökfunktioner
Sök efter utsäde, inklusive utsädespotatis och vegetativt förökningsmaterial
med hjälp av
 Snabbsök
 Sök kategori eller
 Sök företag
När du snabbsöker på Gröda/art måste du lägga in minst de tre första
bokstäverna i namnet.
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Filtrera sökningen
Om du söker med hjälp av kategori kan du filtrera din sökning i nästa steg.
 Skriv in namnet på grödan/arten eller det latinska namnet i rutan
exempelvis vete för att få upp alla grödor med vete i namnet.
 Klicka på aktuell gröda/art för att få upp alla sorter som finns
tillgängliga till exempel vårvete.

Grödgrupper och krav på användning av ekologiskt utsäde
För vissa arter finns olika grödgrupper till exempel ”Brödvara” och
”Stödområde 1- 5”.
Under klassificering framgår vilket krav som finns för den aktuella gruppen.
 Klicka på den blå texten. Då får du information om vad som gäller för
gruppen. I detta fall gäller ”grödkrav”.
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Tillgängliga sorter

1
2
3

1. Klicka på grödgruppen för att få upp tillgängliga sorter.
2. Klicka på den sort du är intresserad av för att få upp information om
vem som säljer utsädet.
3. Klicka på företaget. Då får du mer information om sorten och kan
komma vidare till företagets webbplats. Du får också kontaktuppgifter
till företaget.
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Ej tillgängliga sorter
För varje sort går det att se i historiken när en sort har varit tillgänglig för
odlarna i databasen. Historiken är särskilt viktig vid kontroll på företag för
att kontrollera om odlare som använt icke ekologiskt utsäde följt reglerna
för grödkrav eller sortkrav.
Så här kommer du åt historiken för sorter som är slutsålda.
 Sök på gröda, sort eller kategori.
 Klicka på Visa även icke tillgängligt utbud
Då får du upp även sorter som är slutsålda. De är markerade med
 Klicka på knappen Historik

.

I historiken framgår när sorten varit tillgänglig för företaget eller företagen i
databasen.
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Registrera sorter och ändra tillgång m.m.
Meny
Klicka på Hem för att få upp menyn

Basdata



Välj Arkiv för basdata för att se vilka sorter som finns registrerade för
ditt företag.
Välja Hantera sorter för att registrera en ny sort för ditt företag.

Tillgängligt utsäde
Under tillgång listas företagets tillgängliga och icke tillgängliga sorter.
 Välj Aktuella eller Inaktuella erbjudande för att ändra tillgång om
sorten redan finns registrerad för ditt företag.
 Välj Bekräfta tillgång när du får en sådan begäran från organicXseeds.

Användarkonto


Välj Ändra om du ska ändra användarnamn, lösenord eller
kontaktuppgifter till företaget.
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Registrera sorter



Välj Hantera sorter i menyn.
Sök på Sort eller Gröda/art, välj Alla sorter och sök genom att trycka
enter eller på knappen Filtrera för att kontrollera om sorten redan är
registrerad av något annat företag.

Sorten finns:


Klicka på namnet på sorten. Kontrollera att grunduppgifterna om
sorten stämmer.
1. Uppgifterna stämmer
 Klicka på Ny basdata och registrera uppgifter i nästa steg.
2. Uppgifterna stämmer inte
 Om uppgifterna inte stämmer eller du inte känner till bör du
registrera sorten med ett tillägg till namnet. Ett vanligt exempel
är att sorten är registrerad för försäljning i något annat EU-land
med uppgifter om förädlare eller förädlingsmetod som du inte
kan verifiera. Då kan du lägga till SE efter namnet för att visa
att sorten säljs i Sverige. Registrera den då som ny sort enligt
nedan.

Sorten finns inte:


Klicka på knappen Registrera ny sort
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Registrera ny sort


Registrera de uppgifter som gäller för den aktuella sorten.

Om du inte känner till växtförädlaren väljer du Inte specificerad.
Förädlingsmetoden för sorterna är i regel konventionell.


Tryck på Spara.

Du får information om att sorten har skapats.

Registrera sort: Ange uppgifter



Klicka på Ny basdata.
Registrera och välj de uppgifter som gäller för den aktuella sorten.

Observera att när du väljer från lista skuggas det val du har gjort.



Andra organisationer är inte aktuellt för Sverige. Välj not specified.
Tryck på Spara.

Sorten sparas som ett ej tillgängligt utsäde under Inaktuella erbjudanden.
Om du trycker på Spara och kopiera sparas uppgifterna men du har
möjlighet att lägga in andra uppgifter på samma sort till exempel om du har
både vanligt frö och vegetativt förökningsmaterial av samma sort.
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Gör sorten tillgänglig i databasen



Klicka på pilen under region.
Tryck på Go.

Registrera övriga uppgifter om sorten







Registrera en kort fritext under Mer information om du har någon
sådan. Du kan till exempel informera om det är en diploid eller
tetraploid rödklöversort eller om sjukdomsresistens hos gurka eller
tomat. Observera att antalet tecken är begränsat.
Välj den eller de grupper som gäller för den aktuella sorten. För att
göra fler val ska du hålla inne Ctrl-knappen. Valda grupper blir
skuggade.
Lämna certifiering tomt
Bocka för båda rutorna Tillgång aktivt och tillgång tillgängligt
Tryck på Spara.

Sorten flyttas till listan över tillgängligt utsäde under Aktuella erbjudanden.
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Ändra tillgång
Ta bort en sort
 Välj Aktuella erbjudanden i menyn för att ta bort utsäde av en sort som
är slutsåld.
o Klicka på minus (-) i den blå rutan för tillgång. Ändringen visas
som . Sorten flyttas till listan över inaktuella erbjudanden.
Observera att det måste vara kvar ett grönt plus på Status för
att historiken ska synas för användare. Det är särskilt viktigt att
1
historiken är tillgänglig för kontrollorgan och andra
2
kontrollanter.

Lägg till en sort
 Välj Inaktuella erbjudanden i menyn för att lägga till en sort som är
aktuell.
o Klicka på plus (+) i den blå rutan för både status och tillgång.
Ändringen visas som grön ring med plus (+). Sorten flyttas till
listan över aktuella erbjudanden.

Ändra uppgifter
1. Ändra basuppgifter genom att klicka på Ändra i det gula fältet eller på
sortnamnet och knappen ändra i fönstret med information om sorten.
2. Ändra övriga uppgifter genom att klicka på pilen under region och
därefter på Ändra till höger på den nya raden.
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Arkivera sorter
Sorter som inte längre är aktuella i dit företag kan du arkivera. De tas då
bort både från tillgängligt och ej tillgängligt utsäde. Det kan till exempel
vara en sort som inte säljs under det aktuella året.




Välj Arkiv för basdata i menyn
Bocka för den eller de sorter som du vill ta bort.
Tryck på knappen arkiv

Sorterna flyttas till arkivet. Om sorten blir aktuell igen kan du markera den
och flytta den tillbaka till aktivt basdata.

Användarkonto




Välj Ändra i menyn.
Klicka på Ändra användarkonto för att ändra användarnamn och
lösenord.
Klicka på företagsnamnet för att ändra kontaktuppgifter.

Sverige har hela landet som leveransområde.

Bekräfta att utsädet är tillgängligt
Om du inte varit inne och ändrat något i organicXseeds på 30 dagar
kommer du få en förfrågan från databasen om ditt utsäde fortfarande är
tillgängligt.
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I e-posten finns en länk som du trycker på efter att du loggat in i systemet.
Bekräfta att utsädet är tillgängligt.
Gör ändringar av utbudet om det behövs.

Felanmälan
Skicka en e-post till ekobeslut@jordbruksverket.se
Ange organicXseeds som ämne
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