Trist bakslag
för ekoodlingen

R

aps är en kålväxt och sådana drar till sig skadeinsek
ter. Detta faktum har vi rapsodlare nu fått erfara den
hårda vägen under ett par odlingssäsonger. Raps
jordloppa, skidgallmygga, blygrå rapsvivel, kålmal
och rapsbaggar. Vi har strategier och kunskap samt hjälpmedel
i form av väl utprovade växtskyddsmedel för att hantera skade
insekterna och andra hot mot våra odlingar. Utvecklingen av
dessa metoder och hjälpmedel har pågått under decennier.
Syftet har hela tiden varit att säkra odlingarna. Växtskydds
medel skapar inte biomassa, men skyddar den som fotosynte
sen byggt upp i växterna.
Våren och försommaren som passerat får väl räknas till de
mer extrema vad gäller torka, värme och angrepp i form
av nämnda skadeinsekter. Våra medlemmar och odlare har
uppskattningsvis 8000 hektar ekologisk raps. Mycket har
nu plöjts och jordbearbetats ner för att odlarna bedömt att
det inte finns någon skörd att hämta. Rapsbaggarna har helt
enkelt konsumerat det som skull bli en fin skörd. Det är
enormt sorgligt och beklagligt för odlarna som lagt ner sitt
engagemang i odlingen. Den ekologiska odlingen har en stark
marknadsposition, men man kan i lägen som dessa förstå att
växtskydd är en del av odlingssäkerhet och i förlängningen
livsmedelssäkerhet.
Vi har i flera år glatt oss över de fina odlingsresultat våra eko
logiska rapsodlare haft. Glädjen övergår nu emellertid i besvi
kelse och uppgivenhet över att inte kunna rädda grödorna. Det
är en större risk att odla ekologiskt, vilket i förlängningen gör –
och ska göra – produkterna dyrare i konsumentled. Inom SFO
jobbar vi hårt med utveckling av våra grödor och våra medlem
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ledaren

mars villkor. Vi bejakar och följer de möjligheter, framförallt
marknadsmässigt, som ekoprodukterna står för.
Men vi måste också inse och identifiera riskerna med olika
odlingsmetoder. Alltför ofta i samhällsdebatten framställs
konventionell odling som osund med användningen av
de hjälpmedel som står till buds. Och lite slentrianmässigt
framställs ekoodlingen som den enda riktiga vägen i odlingen.
Ofta framförs ståndpunkten av självutnämnda experttyckare
och debattörer som inte alltid har hela bilden klar för sig när
det gäller de villkor som moder natur bjuder på i form av
återkommande hot mot odlingarna.
Den stora andelen av odlingen och matförsörjningen måste
vara verkligt hållbar, det vill säga socialt, ekonomiskt och miljö
mässigt hållbar. Då duger det inte att bli förpassad till läktaren
och se på, när skadegörare tar skörden. Det kan inte på något
vis anses hållbart.
När detta skrivs i början av juli känns det inte roligt att beskåda
de torra grödorna. Så när ni läser detta i andra halvan av juli
hoppas jag verkligen att vi fått regn på våra grödor.
Lycka till med skördearbetet!

Lars-Johan Merin
Ordf. Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
Tel. 0706-74 71 65

Facktidskrift för frö- och oljeväxtodlare, rådgivare och andra inom frö- och oljeväxtbranschen
Sedan 1932 organ för odling av oljeväxter, fröer och utsäden, frökontroll och fröhandel.
Telefon/fax
Tel 040-46 20 80
Redaktörer
Jens Blomquist
Tel: 0730-860 440
jens@agraria.se
Hans Jonsson
Tel: 0708-48 52 05
hans@cumulusinfo.se
www.cumulusinfo.se

Produktion
LIME AB
Tejarps Gård,
233 76 Klågerup
Tel: 040-40 86 80
www.lime.nu
Layout
Charlotta Behrens
Annonsbokning
Göran Månsson
goran@lime.nu

Tryck
Norra Skåne Offset,
Klippan
Prenumeration 6 nr/år
Inom Sverige 350:Övriga Europa 410:Övriga världen 450:moms tillkommer
ISSN
0346-2099

5

