Kunskap är 
kommersiell hårdvaluta

ledaren

Å

rets stämma i vår förening var en intressant
och positiv tillställning. Flera nya och yngre
fullmäktigedelegater var på plats. De är
garanter för att generationsväxlingen i SFO ska
bli framgångsrik.
Vi fick först en fin föreläsning om att lyfta fram mer
värden på gårdsnivå av Anja Persson och Erik Nilsson
från Gunnarshögs gård. Entusiasm och entreprenörskap
var ledorden i deras föredrag.
Sedan talade Karolina Östbring från Lunds Tekniska
Högskola entusiastiskt om rapsfrökakan som föda för
människor. Proteinet i kakan är högvärdigt och kan
ersätta sojaprotein i många stycken. Efter dessa föredrag
var det lätt att inse att rapsen går en spännande framtid
till mötes.
Våra utmaningar är angenäma och består av en stigande
efterfrågan. Alltså bör vi fortsätta med odlingsutveck
lingen i samma omfattning som tidigare. En stor del av
odlingsutvecklingen är att testa nytt genetiskt material
under fältförhållanden. Det gör vi i provningen där vi
i höst har inte mindre än 74 sorter sådda i sortförsök.
Numerären borgar för ett gott urval när det är dags för
sådd hösten 2018. Vi har egentligen inte haft en krävande
vinter på flera år, men våren 2017 var tuff med sin sena
kyla i hela landet. Den våren gav oss odlare en annan
attityd till vinterhärdighet.

Svensk

Svinglarna och ekologiskt odlat vallfrö försvarar sitt pris
eftersom det råder stor efterfrågan. De odlare som varit
med under ett antal år vet att detta är de priscykler som
vi har att jobba med. Man får ta det onda med det goda
och försöka parera svängningarna på marknaden efter
bästa förmåga.
Vi har en ökande areal av vallfrö på kommersiellt gång
bara premisser i odlarled med inriktning på export, vilket
är glädjande. Det gäller att klokt förvalta detta. Vi måste
vara fortsatt noggranna med vår goda ogrässtatus i Sve
rige. Den förutsättningen i kombination med odlarkun
skapen är vi kända för och den kan vi dra kommersiell
nytta av. Den är vårt främsta vapen och vår hårdaste
valuta på en tuff internationell marknad.
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När detta skrivs första veckan i februari så har vi fått
priserna för vallfröskörden 2017. Vi har vetat att det
råder prispress på de ”stora” fröarterna som är konven
tionellt odlade. Dock tycks det som om farhågorna om att
priserna skulle rasa helt ner till bottennivåer har kommit
något på skam.
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