Rapsmästartävlingen drar till sig ett mycket stort
intresse hos lantbrukare och oljeväxtbranschen. Fält
dagen i höstas besöktes av cirka 160 personer och den
27 april är det dags för ännu en chans att studera olika
strategier att odla höstraps. Entusiastisk tävlingsvärd är
familjen Krokstorp som ser till att alla känner sig väl
komna. Samtidigt ser de med tävlingen en unik chans
att ta till sig det allra bästa av den samlade odlings
kunskapen i europeisk höstrapsodling.
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Mer än en
mästartävling
R

apsmästarfältet på Kroks
torps gård utanför Helsing
borg ligger nu i ide i väntan
på vårsol och värme. Det har
varit en intensiv höst på många sätt. 40
taggade tävlingsdeltagare och stort all
mänt intresse kring odlingen har gett
mycket intressanta diskussioner kring
höstrapsodling.

Lära för livet

De som har mest koll på tävlingen i fält
är självklart familjen Krokstorp. Vinter
är en bra tid för att stanna upp lite grand
och reflektera. Martin Krokstorp har
liksom pappa Fredrik följt fältet som en
del i det dagliga arbetet och med mycket
stort intresse.
– Tävlingen är för mig mer än en
tävling! Framöver kommer jag att bli
mer vaken i arbetet och jag känner att
jag kommer att ha mycket stor nytta av
detta i min syn på växtodling resten av
livet, berättar Martin entusiastiskt, och
fortsätter:
– Jag kommer definitivt att vara mer
ute i fält till fots framöver!
Det har nästan inte varit en dag utan
besök i tävlingsfältet. Antingen av
tävlingsdeltagare eller av andra intres
serade. Och om det finns tid så brukar
Svensk Frötidning 1/16

Stort engagemang. Martin Krokstorp, tävlingsvärd tillsammans med pappa Fredrik, följer
dagligen fältet och grödans utveckling med största intresse.

Fredrik eller Martin ta chansen att prata
lite kring grödan.
– Jag är ju bara 34 år och ser detta som
ett enastående tillfälle att suga åt mig
kunskap från så många oerhört duktiga
växtodlare, menar Martin.
Tillväxtregleringen dominerar

Det intressantaste och kanske mest bety
delsefulla inslaget i odlingen så här långt
är enligt Martin tillväxtregleringen.

– Jag menar att det är en enorm för
säkring för odlingen, som vi tyvärr inte
har tillgång till i Sverige.
Beståndets utseende av tillväxtregle
ring är en ny erfarenhet för Martin och
säkert de flesta svenska växtodlare.
– Tillväxtpunkten ligger ju helt platt
till marken – inte en chans att den kan
frysa av. Helt fascinerande att se på.
Dessutom är rötterna kraftigare och
rikligare. Annars är som så ofta mycket
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Mer info om
Rapsmästaren
finns på www.svenskraps.se eller
direkt på www.rapsmastaren.se
Tävlingen arrangeras av Södra
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
och tidningen Lantmannen och
sponsras av Gullviks, John Deere,
Lantmännen Lantbruk och Yara.

Fantastisk försäkring. Plantan till höger är tillväxt
reglerad vilket ger kraftigt rotsystem och mycket låg
tillväxtpunkt. Denna möjlighet förvägras svenska höst
rapsodlare för närvarande.

fokus på kvävegödslingen. Spannet är helt
otroligt mellan cirka 0 och 230 kilo N.
– Kul med så pass ”tokiga” skillnader
mellan tävlingsleden, menar Martin.
Stora skillnader

Och det är just skillnaderna som är
intressanta. Visst kan det vara kul att
se vilken toppskörd det blir. Men som
reflekterande växtodlare så inser Martin
att detta är en tävling att lära sig av för
att bli en bättre växtodlare och då är
jämförelser det bästa sättet att förstå vad
som påverkar resultatet.
Fredrik och Martin har ett eget led i
tävlingen givetvis. Skillnaden mot det
omgivande fältet är att de har ökat
N-gödslingen med 25 kilo på hösten och
tillväxtreglerat.

– Men vårt huvudsakliga mål är att
vår odling på fältet blir bäst, det hade
varit riktigt kul, och ett bevis på att vår
befintliga odling ligger rätt, skrockar
Martin.
Förutom tillväxtreglering så tror
Martin att mikronäringsämnena kan
ha förhållandevis stor betydelse för
att nå en riktigt hög skörd. Men störst
betydelse av allt tror Martin ändå att
helheten har.
– Jag tror att den högsta skörden
uppnås i de fall där samtliga tillväxt
pararametrar är i balans och där ingen
är påtagligt begränsande.
Hoppas på vinter

Den tillväxt- eller skördepåverkande
faktor som ligger närmst i tur i tävlings

fältet är vintern. Den kan spela vilken
höstrapsodlare som helst många spratt. I
skrivande stund en vecka in i december
råder samma temperatur som på
midsommarafton… och ingen vinter är
i sikte.
– Men nu hoppas vi på en klassisk
skånsk vinter för att se hur den inverkar
på de olika odlingssystemen.
För nu är ju tävlingen placerad i Nor
den, men med flera tävlingsdeltagare
från sydligare breddgrader, och det ger
ju en extra dimension till tävlingen.
Så det kommer säkert att finnas
väldigt mycket intressant att ta del av
den 27 april när den stora rapsdagen
går av stapeln. Då kommer tävlingsdel
tagare, experter och många rapsintresse
rade lantbrukare att vallfärda till Kroks
torps gård. Och Fredrik är redan inne i
förberedelserna:
– Ja, det kommer att bli jätteintressant
och jag känner på mig att det kommer
att behövas rejält med P-platser!

•

Välbesökt fältvandring
Den 9 oktober var det öppet hus i tävlingsfältet.
– Det var en fantastisk träff för SFOs medlemmar på förmiddagen och
för de tävlande på eftermiddagen, berättar Anneli Kihlstrand, VD Sveriges
Frö- och Oljeväxtodlare, tillika tävlingsdomare för Rapsmästartävlingen.
Cirka 100 personer slöt upp på förmiddagen då de olika tävlingsleden
förevisades av arrangörerna Södra Sverige Frö- och Oljeväxtodlare och Tid
ningen Lantmannen, medan cirka 60 st. var med i fält på eftermiddagen.
– Det var en härlig stämning med stor gemenskap där alla bjöd på
sig själva och sina tankar kring höstrapsodling. Gemensamt var en stor
fascination över vilken kraft det finns i rapsen och dess stora förmåga att
kompensera tillväxt och bestånd.
Anneli menar vidare att det är positivt att man verkligen tagit ut
svängarna i de olika tävlingsleden och speciellt mycket diskuterades
tillväxtreglering.
– Det ger en öppen internationell touch till tävlingen där det speciellt
svenska ställs mot det europeiska sättet och möjligheterna till höstraps
odling. Och det ska bli mycket intressant att följa fram till skörd.

14

Samlad elit! De allra flesta tävlingsdeltagarna var
på plats på Krokstorp den 9 oktober 2015.
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