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Höstrapstävling
- Rapsmästaren
2020

Rapsmästarmecka på G. Rapsen lyser hos
Ebbe Persson, Egonsborg, värd för Rapsmästaren 2020. 40 lag kommer fajtas om att kunna
titulera sig Rapsmästare. Flera fältvandringar
och evenemang kommer genomföras under
tävlingsåret: så håll utkik efter denna skylt
norr om Trelleborg. Foto: Hans Jonsson.

Då är det åter dags att vässa
höstrapskunskapen, ta fram
vinnarskallen och tävla i
höstrapsodlingens ädla konst.
40 lag deltar i Rapsmästaren
2020 som genomförs på
Egonsborg norr om Trelleborg med start i augusti 2019.
I samband med Rapsdagen
på Sannarp i Halland presenterades upplägget för Rapsmästaren 2020. Det är Södra
Sveriges Frö- och Oljeväxt
odlare, tillsammans med SFO,
som nu för andra gången
arrangerar Rapsmästaren,
senast var det 2016.
Bra bredd på deltagarna

Exakt klockan 10 den 2 maj
släpptes nyheten inför 400
lantbrukare i Sannarp och på
Facebook. En timme senare
hade redan 4 tävlande anmält
sig från Skåne till Uppland.
Därefter strömmande anmälningarna till och efter drygt
en vecka var tävlingen fulltecknad.
Det är en god blandning
mellan lantbrukare, råd
givare, företag och utländska
deltagare. Hälften kan sägas
representera lantbrukare, en
handfull företag och rådgivare samt ett par skolor. Förutom Sverige finns deltagare
från Tjeckien, Finland, Polen,
Danmark, Tyskland och Storbritannien.
Denna gång avgörs Rapsmästaren hos Ebbe Persson på Egonsborg utanför
Trelleborg. Egonsborg har
många gånger stått värd för
fältförsök i SFOs regi och
skördenivåerna har ofta varit
mycket höga. Vi befinner oss
nämligen på en av Sveriges
bästa jordar för oljeväxt
odling.
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Mest fett vinner

Reglerna är enkla: högst
råfettskörd vinner. För att
uppnå detta har man 12
möjliga åtgärdstillfällen att
fördela på växtskydd och
gödsling. Förfrukten är vårkorn och fältet kommer att
vara plöjt före sådd. Man kan
inte välja etableringsmetod.
Tävlingen genomförs som
ett fältförsök med öppna led
och totalt fyra upprepningar
varav endast två är offentligt
skyltade för att undvika risken för fusk. Endast i Sverige
godkända växtskyddsmedel
får användas. Det är utmanade och spännande, samtidigt som verktygslådan är
betydligt bättre rustad denna
gång än 2016. Det gör det
också lättare att utanför tävlan genomföra en ekonomisk
jämförelse för att på så sätt
kunna analysera och utvärdera nyttan med olika åtgärder vilket kommer att göras.
Men tävlingen är också lite
tuffare då ett större ansvar

läggs på de tävlande vad gäller
insektsbekämpning som på
våren inte kommer att ske
gemensamt.
Från SFO deltar Albin
Gunnarson som tävlings
ledare och Anneli Kihlstrand
som domare. Som nämnts är
Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare arrangör. Föreningen och dess ordförande
Nils-Gustav Nilsson är entusiastiska för tävlingen:
– Vi ser Rapsmästartävlingen som en viktig och
inspirerande del av odlingsutvecklingen i höstraps. Visst
är det en maxskördetävling,
men erfarenheten från förra
tävlingen för fyra år sedan är
att det var lagen som balan-

serade insatserna som blev
mest framgångsrika, menar
Nils-Gustav Nilsson.
5 sponsorer ger muskler

Rapsmästaren sponsras av
Yara, Väderstad, Lantmännen, Scandinavian Seed och
Agria som kommer att synas
vid olika aktiviteter. Tillsammans med sponsorerna
får Rapsmästaren utökade
möjligheter att bli en kraftfull
tävling på många plan.
Deltagarna är taggade och
starten går i samband med
sådd som förväntas ske kring
den 20 augusti. Följ
tävlingen på SFOs hemsida
www.svenskraps.se
eller www.rapsmastaren.se
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