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Rapsmästaren 2020 går i väntans tider. Blir det någon vinter? Hur ska
strategierna inför den spännande säsongen läggas upp? Snart får vi svar,
men till dess en liten lägesrapport från fältet och några tävlingsdeltagare.
Text & Foto: Hans Jonsson, Svensk Frötidning
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Nu laddas
kvävebössorna
Ingen vinter i sikte. Rapsmästarfältet på Egonsborg den 5 februari 2020

S

åhär i mitten av februari lyser
vintern med sin frånvaro på
Egonsborg – och har så gjort
hela vintern. Någon enstaka
liten natt under nollan har det blivit, men
inte mer än så. Återstår att se om det blir
någon köldpåfrestning, så som det kan
bli i februari/mars i Skåne med kalla nätter, hård blåst och sol på dagen. Väder
som kan knäcka den bästa raps.
Bestånden ser överlag gröna och
bra ut, men med stor variation så som
beskrevs i förra numret av Svensk
Frötidning. Gå gärna in på Raps
mästarens hemsida, www.rapsmastaren.se
och titta på videon som visar alla
tävlingsrutorna den 5 februari.
Spännande mätning med N-Sensor

Första veckan i mars drar HS Försök
igång sina körningar i tävlingsfältet.
Kvävegödsling är tillåtet från 1 mars
och det kommer då att finnas extra stöd
för tävlingsdeltagarna att luta sig emot.
Huvudsponsorn Yara har förnämligt
utfört en mätning med N-Sensor i samtliga 160 tävlingsrutor och delat med sig
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av uppskattat kväveupptag.
– Det känns bra att vi har dessa data.
Det ska bli spännande att se hur de olika
lagen hanterar den informationen i sina
kvävestrategier, kommenterar tävlings
ledaren Albin Gunnarson.
Carl-Magnus Olsson, Yara, berättar
att man skulle gjort mätningen redan i
höstas, men av praktiska skäl blev det
inte möjligt förrän mitten av februari.
Men rapsen våren 2020 är unikt grön
och fin så det kommer att gå alldeles
ypperligt med handsensorn som mäter
ovanjordiskt N-upptag genom grönheten
på bladen och beståndet.
– Vi mäter alltid i tävlingarna vi är
med i. Vi gjorde det i Maltkornsmästaren och nu blir det intressant att se på
N-upptaget i höstrapsen. Vi vet ju hur
viktigt det är med bestånd, näringsupptag
och biomassa under hösten för att utnyttja
rapsens fulla potential, kommenterar
Carl-Magnus.
Rapsdagen – årets evenemang

Onsdagen den 22 april är det dags för
årets stora begivenhet i fält: Rapsdagen.

Boka dagen redan nu för då blir det
ett ypperligt tillfälle att se på tävlings
rutorna, träffa kollegor och ta till sig allt
det bästa kring höstrapsodling. Innan
dess kommer vi skriva mer i nästa
nummer av Svensk Frötidning kring
den spännande utvecklingen i Raps
mästaren 2020!

Rapsmästaren 2020

All information: www.rapsmastaren.se
med tävlingsregler, de senaste åtgärderna
(uppdateras löpande), filmer från tävlings
fältet m.m.

Vad? Tävling i höstraps, där laget med högst
råfettskörd vinner.
Var? Försöksvärd är Ebbe Persson,
Egonsborg, Trelleborg.

Arrangör: Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare.

Sponsorer: Agria, Lantmännen,

Scandinavian Seed, Väderstad, Yara.

Kontakt: tävlingsledare Albin Gunnarson,
SFO, 070-568 60 27
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Ny generation rapsodlare på G

Lag nummer 14 i Rapsmästaren 2020 är Gröna Klustret Nuntorp.
– Huvudsyftet med vårt deltagande det är att få in nästa generation lika
intresserade av oljeväxter som jag är, berättar Bertil Hagsgård förnöjsamt.
Han har tidigare deltagit i flera tävlingar t.ex. Vetemästaren. Men denna
gång är det skolan, Nuntorpsskolan, som sedan något år fått en nystart, som
deltar. I laget ingår Bertil, växtodlingslärare, elever, och några lantbrukare.
– Vi har fått med tre elever som är mycket intresserade vilket är väldigt
inspirerande. Det känns extra kul att på detta sätt, genom att tävla, profilera
skolan och att branschen får upp ögonen för den.
Tävlingar tycker Bertil är givande ur många aspekter. Det är alltid någon
som gör något oväntat som man kan med sig hem till sina odlingar! Det är så
man får ut ny kunskap:
– Tävlingar har en benägenhet att locka fram nytt!
Bertil tycker att lagets raps ser bra ut. Man sådde 50 frön och är ensam om
sorten KWS Hillico.
– Ett osäkert kort kanske, men kul att sticka ut lite och vara ensam om sin sort.
Man har inte lagt ut strategin inför våren ännu, men planerar att komma ner
till Rapsdagen den 22 april.

Gänget på Gröna Klustret Nuntorp. Från vänster: Anders Edholm, lärare med
eleverna Naomi Viltestam, Jonatan Gustafsson, Oskar Larsson. Inte med på
bild: lantbrukare Henric Larsson och Bertil Hagsgård. Foto: Ing-Marie Norrman/
Melleruds Nyheter
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Tävlar i Sverige
och Tyskland

Är man tävlingsräv så är man. Här har
vi gänget som tävlar både i Tyskland och
i Sverige år 2020. 10-tons klubben är 7
lantbrukare i Motala-trakten som tävlar
i höstvetetävlingen på DLG-Feldtage och
i Rapsmästaren 2020, och tidigare i en
mängd andra tävlingar genom åren.
– Vi vill givetvis vinna, men tycker också
det är kul att testa en del insatser som
man kanske inte gjort annars, berättar lagmedlemmen Martin Almérus.
Man träffas en gång i månaden och har
en grupp på Messenger för att hitta vägen
framåt i tävlingsinsatserna, som ska vara
vägvinnande utan att vara alltför extrema.
– Vi diskuterar mycket öppet och våra
åsikter kan skilja mycket, men vi kommer
alltid gemensamt fram till en bra lösning,
berättar Martin.
Sortvalet var lite knepigt och kanske därför
blev det en kompromisslösning med en sortblandning med SY Florian och DK Exception. Utsädesmängden landade på 40 frön
per kvadratmeter kombisådd med 700 kilo
per hektar NPK 11-5-18. En bra etableringsstrategi och en bred gödsling enligt Martin.
Man har inte haft möjlighet att besöka
odlingen, men planerar att göra det innan
säsongen drar igång. Och det passar ju bra
på vägen till Tyskland och vetetävlingen där.
– Vi har en plan och en strategi för
insatserna som ska komma, men de håller
vi på tills vidare så får vi se hur det går.
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Tysk rapsentusiast

Södra Polen
i södra Sverige

Gillar Sverige. Frank Jessen
vid fältvandringen på
Egonsborg den 3 oktober 2019.

– Rapsmästarfältet ser mycket bättre ut än rapsen jag har hemma på gården!
Det utbrister Frank Jessen när han ser bilderna från tävlingsfältet i mitten
av februari. Han är för en del svenska oljeväxtodlare en känd tysk rapsprofil
som driver jordbruk strax utanför Flensburg i norra Schleswig Holstein, ett
stenkast från gränsen mot Danmark. Odlingsstrategin i Rapsmästaren 2020
är att ge plantorna en bra start med måttlig gödsling och försiktig ogräs
bekämpning.
– Jag strävar efter att få ett bra rotsystem, kraftig stjälk och fina blad som
ligger tätt mot marken, berättar Frank.
Receptet för att nå detta är 30 frön per kvadratmeter (sorten Violin som
Frank är ensam om i tävlingen), lite kväve, 2 körningar med Folicur och en
bladgödsling. Frank är entusiastisk över sitt deltagande i tävlingen.
– Ja, jag trivs mycket bra i Sverige, gillar svenskar skarpt och tycker att
Albin, Anneli och Helena är ett kanonteam, avslutar Frank som ser fram emot
att besöka tävlingsfältet under säsongen 2020.
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Marcin Markowicz
arbetar på Top Farms
Glubczyce i södra
Polen väster om
Katowice nära den
tjeckiska gränsen.
Han ansvarar för
ett flertal grödor på
företagets 10 000 hektar
odlingsmark. Det toppar han nu med att
leda laget ”K&M Team PL”.
– Det är riktigt kul och intressant att
jämföra vårt sätt att odla raps i Polen
med våra grannländer som är med i
Rapsmästaren 2020. Det kommer att
bli en riktigt häftig erfarenhet för mig,
menar Marcin.
Lagets strategi i höstas var att så långt
som möjligt tillämpa beprövad polsk
odlingsteknik i höstraps vilket handlar
om fungicidbehandling, tillväxreglering
och att tillgodose grödan med tillräckligt
med kväve. Sortvalet föll på DK Expansion med 30 frön per kvadratmeter som
varit vinnande strategi i området de
senaste åren.
Från bilder på hans tävlingsruta anser
Marcin att hans bestånd ser bra ut, utan
att lida av någon brist och han ser mycket
fram emot Rapsdagen om han har
möjlighet att deltaga.
www.topfarms.pl/en/top-farms-glubczyce/
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