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Tävlingsfältet i höstrapstävlingen Rapsmästaren 2020 fylldes rekordsnabbt. Deltagarbredden är
stor med 6 länder plus Sverige med lantbrukare, rådgivare, tidigare rapsmästare, förädlare med
flera. Dags att välja sort, utsädesmängd och kombigödsling för detta ytterst starka startfält.
Text & foto: Albin Gunnarson, SFO
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nart går starten för Raps
mästaren 2020. Det tog inte lång
tid innan samtliga 40 platser var
fyllda av entusiastiska höstrapstävlande. Direkt vid offentliggörandet
av tävlingen på Sannarp den 2 maj var
intresset stort, och det dröjde inte mer
än några timmar förrän de första lagen
från Tyskland och Danmark hade anmält
sig. Nu när allt fallit på plats finns förutom Sverige hela 6 nationer representerade. Att Rapsmästaren 2016 som vanns
av Gunnar Henningsson var en succé
bidrog säkert till det stora internationella
intresset.

Bra tävlingsbredd

Från Sverige deltar både lantbrukare,
rådgivare och företag. Allt som allt är deltagarfältet väldigt jämnt fördelat mellan
professioner, landsändar och nationer.
En av dessa är givetvis lantbrukaren och tävlingsvärden själv, Ebbe
Persson på Egonsborg. Ebbe tycker
det ska bli mycket trevligt och spännande med en tävling på hemmaplan.
Fälten är inte ovana vid jämförelser och
tester. Genom åren har många sortoch gödslingsförsök varit placerade på
Egonsborg och levererat mycket säkra
och höga resultat. Det gör Rapsmästaren 2020 än mer spännande då vi faktiskt kan ha chans att få se mycket höga
skördar i tävlingen.
Noggrann placering

Ebbe sådde kornet på tävlingsfältet i
slutet av mars. Hushållningssällskapet
Skåne, med försöksledare Ulrika
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Här ska det tävlas. Ebbe Persson i korn
fältet på Egonsborg där Rapsmästaren 2020
ska genomföras. Den specifika platsen för
tävlingsytan är mycket noggrant utvald.

Dyrlund-Martinsson som ska utföra
insatserna i tävlingen, var sedan snabbt
på plats med ett besök på fältet, för att
studera kornets utveckling för att hitta
en perfekt placering av tävlingsytan.
Ebbe själv är lugn och samlad när vi
vandrar runt i kornet och inspekterar
tävlingsplatsen i mitten av maj. Han
avslöjar inget om sin egen strategi, annat
än hans erfarenheter av insekter.
– Jag brukar inte behandla mot sniglar
och jag har aldrig behövt spruta mot
vare sig jordloppor eller rapsbaggar,
berättar Ebbe.
Skidgallmyggorna verkar också ha
varit skonsamma i området som förstås
är både tidigt och lite blåsigt vilket kan
missgynna insekter. Från fältet ser man,
ett drygt stenkast bort, Trelleborgs stad

med sin hamn med avgångar till både
Polen och Tyskland.
7 länder fajtas

Från Polen kommer ett lag och från Tyskland två. Den för Sverige välbekante Frank
Jessen ställer upp igen i Rapsmästaren
2020 som en av de tyska deltagarna.
– Jag ser verkligen fram emot att tävla
igen i Sverige, säger Frank som till
sammans med sin fru Julia driver en
släktgård med växtodling, fjäderfä och
ägg i Schleswig-Holstein.
Med i Rapsmästaren 2020 är också
SPZO från Tjeckien. SPZO är Tjeckiens medlemsförening för rapsodlare och man har flera gånger tävlat
mot Sverige i rapstävlingen på DLGFeldtage.
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Utöver detta finns 3 danska
lag, två lag från Finland, ett från
Storbritannien och så ytterligare
ett tyskt lag i form av växtförädlings
företaget NPZ och deras odlings
experter. Från Sverige finns lag från

Skåne, Östergötland, Västergötland,
Närke, Södermanland, Uppland, Dalsland och Halland. Lagen består av lantbrukare, rådgivare eller säljare, men
också flera förädlande växtskydds
företag ställer upp.

Dags för etablering

Kort om Rapsmästaren 2020

RAPSMÄSTAREN
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All information: www.rapsmastaren.se

Vad? Tävling i höstraps, där laget med högst råfettskörd vinner.
Var? Försöksvärd är Ebbe Persson, Egonsborg, Trelleborg
Arrangör: Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

Kontakt: Tävlingsledare Albin Gunnarson, SFO, 070-568 60 27
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Lagnamn
NoroTec Canola Boys
ERFA Halland
Framtidsodling HB
Team Egonsborg
Östraps
Sörmlands starka
Frank Jessen
Stockholm-Uppsala styrelse
Lantmännen Team Syd
HIR Skåne Strategi
Svenska Foder
Växtråd och Växtline
Team Surrmland
Henke Claesson
Corteva Agriscience
Strandegård Gods
GI. Eje Gods
Team Finland
HIR Skåne Max
Bayer Crop Science
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Utan sponsorer blir det heller ingen
tävling. Väderstad, Lantmännen,
Scandinavian Seed, Agria och Yara har
alla ett stort intresse i oljeväxtodling och
kommer att medverka vid genomförandet på olika sätt.

Lagnamn
Team Åland
Lantmännen Team Svea
Tre Närkingar
NPZ
Syngenta Nordic
Procam
Driftledarkursen Vreta
S. Åby Lokalförening
SPZO
Skovhøj
Gröna Klustret Nuntorp
NIAB
Lantmännen Team Väst
Gullviks
10-tons klubben
BASF Sverige
SpmO Skåne
SOYL Sverige
Mattias Dahlstrand
100 år i Södra Sverige

Nu är det dags för lagen att välja sort,
utsädesmängd och eventuell kombi
gödsling. Frågan är hur många tävlande
som törs utmana Explicit som fort
farande är en mycket stark sort i de
svenska försöken. Just i sydväst, där
tävlingsfältet ligger, är det dock Dariot
som toppar över Explicit. Men av de
10 främsta sorterna kommer hela 6
stycken från Dekalb. Man kan snegla lite
på danska sortförsök och det är förvånande hur de skiljer sig mot de svenska.
Där finns några uppstickare från både
KWS och Limagrain som ser spännande
ut, men som inte riktigt har slagit i Sverige.
12 chanser till vinst

Efter sådd gäller det att disponera de
tolv åtgärdsmöjligheterna på rätt sätt.
Högst råfettskörd vinner. Det kommer
bli ett spännande 2020. Vem blir den
nya Rapsmästaren? Kommer Gunnar
Henningsson kunna försvara sig? Han
är nämligen med i laget ”100 år i Södra
Sverige” tillsammans med bland annat
SFO-veteranerna Anders Borgquist och
Johan Biärsjö.
Eller blir det utländsk seger? –
Startfältet är mycket starkt i Raps
mästaren 2020.
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