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Dubbelt upp
för bästa laget
laget
Rapsmästarfältet tröskades
under perfekta betingelser sista
veckan i juli. Nu pågår ett intensivt arbete med att få ut mesta
möjliga kunskap ur strategierna
som varierade kraftigt mellan de
40 lagen. Det avspeglades i skörden som skilde över 100 procent
mellan högst och lägst. Väl mött
den 20 oktober på Alnarp eller på
nätet då vinnaren koras och vi
fördjupar oss i höstrapsodlingens
framgångsrecept!
Text & foto: Hans Jonsson, Svensk Frötidning

V

ariation är grunden för all
utveckling. Det är variationen
mellan individer som skapar
en framgångsrik evolution
och det är variationen i växtmaterial som
är grunden för nya bättre sorter.
Så, för att det skulle bli en riktigt
intressant och givande Rapsmästartävling, behövdes det variation. Och det
fick vi verkligen! Alla ni som med stort
intresse har följt tävlingen vet att det
har varit en enorm variation i sorter,
utsädesmängder, gödsling och även vad
gäller tävlingsdeltagarna. För det är ju
det det handlar om: vem som tävlar, hur
man tänker och idéerna man har för en
framgångsrik höstrapsodling. Tävlingen
berikades med strategier från flera olika
rapsodlande grannländer, lantbrukare,
firmor inom lantbruket, naturbruksgymnasier och flera lokala Oljeväxtodlarföreningar. Sammantaget en fantastisk
samlad kunskaps- och innovationsbas för
framsteg inom höstrapsodlingen.
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Då var det klart!
Sista parcellen
i hamn den 31 juli
2020 på Egonsborg.
Johan Meyer och
Helena Håkansson,
Hushållningssällskapet Skåne,
tröskade. Tävlingsdomaren Anneli
Kihlstrand, SFO,
assisterade.

Fältet vi följt. Rapsmästaren 2020 låg på Egonsborg med Ebbe Persson som entusiastisk
och perfekt värd för tävlingen. Här har skörden påbörjats i första blocket den 23 juli.

Vem vann?

Rapsmästaren 2020
All information:

www.rapsmastaren.se med tävlings
regler, de senaste åtgärderna
(uppdateras löpande), filmer från
tävlingsfältet m.m.

Vad? Tävling i höstraps, där laget
med högst råfettskörd vinner.

Var? Försöksvärd är Ebbe Persson,
Egonsborg, Trelleborg, Skåne.

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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Nu när skörden är bärgad så kan vi
avslöja så mycket som att variationen i
skörd blev mycket stor.
– Högsta fröskörden landade på
7 174 kilo per hektar, medan det svagaste
utbytet stannade på 3 314 kilo. Mer än
dubbelt så hög skörd för bästa laget
således, avslöjar Albin Gunnarson, tävlingsledare för Rapsmästaren 2020.
Vi återkommer längre fram i artikeln
med lite mer kring skörden. Men för att
redan här vara tydlig så avslöjas inget
i denna artikel om vinnaren eller hur
övriga lag rangordnat sig. Det kommer
att med pompa och ståt offentliggöras på
ett seminarium på Alnarp den 20 oktober (se annons sid 13).
Nyaste och bästa trösktekniken

Något som däremot absolut inte ska
variera är försöksutförandet. Absolut
precision och noggrannhet hos försöks
patrullen har varit genomgående i samtliga
moment genom hela tävlingen. Extra viktigt var givetvis skörden. Den genomfördes
vid två tillfällen den 23 och 31 juli med två
block skördade vid vardera tidpunkten.
Jonas Schön på Hushållningssällskapet
Skåne satt i förarhytten när försökströskan
skulle tugga i sig första parcellen:
– Ja, jag var ju lite spänd för det var
första skörden med vår nya försökströska, men har man 15 års erfarenhet
och rutin av försöksarbete så ger det ju
en hel del trygghet, berättar Jonas.
Gänget på fältförsöksavdelningen

ställde in tröskan noggrant i omgivande
raps och sedan var det ”bara” att köra.
Att det var stor variation i bestånd var
helt naturligt utifrån den stora variationen i odlingsteknik hos de 40 lagen. Men
variation gäller även i vanliga sortförsök
berättar Jonas så det var inget extraordinärt att tröska Rapsmästarfältet. Den nya
tröskan medförde tryggheten i att kunna
använda sig av bästa teknik på försökströskmarknaden. Jonas prisar speciellt
kameraövervakningen av hela flödet
genom tröskan. Där ser man om något
skulle hänga sig eller inte fungera perfekt,
men så blev aldrig fallet.
– Jag kan garantera att allt har gått
till 100 procent rätt till och att ingen
inblandning eller felaktig urtröskning har
skett på en enda parcell, slår Jonas fast!
Prickade skördetidpunkterna

Tävlingen genomfördes med fyra block
för att minska risken för påverkan av fältvariation. Liksom för fyra år sedan tröskades två av blocken i tidig trösktidpunkt
och de andra två efter cirka en vecka.
Även den i vad som kan ses som en bra
trösktidpunkt. Syftet är att undvika att
sorter och odlingssystem gynnas eller
missgynnas av en viss skördetidpunkt.
För att bedöma dessa tidpunkter engagerades rapsexperterna Hans Thorell,
och Anneli Kihlstrand, SFO. De träffades
första gången en vecka in i juli då man
bedömde att första skördetidpunkten låg
cirka 2 veckor framåt.
– Visst var det sort- och ledskillnader,
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Segraren i påsen. Jonas
Schön och Gustav Möller,
Hushållningssällskapet Skåne,
vid första skördetillfället den
23 juli 2020. En tung låda med
välfyllda skördeprover.

men vi var inte tveksamma utan helt
överens om när det var rätt läge att
tröska, minns Hans.
Och rätt blev det när man ser till utfallet

40 lag med
stor variation
i Rapsmästaren 2020
Fröskörd: Variation på 3 314 till 7 174 kilo
per hektar.
Vinnare? Offentliggörs den 20 oktober
på Alnarp!
Utvärdering! På seminariet den
20 oktober samt i ett extranummer av
Svensk Frötidning med utgivning kring
den 12–13 november.
Oljehalt: 49,2 till 53,2 procent.
Deltagare: 7 länder, innefattande
bland annat lantbrukare, rådgivare,
Naturbruksgymnasier, Oljeväxtodlar
föreningar, rapsintresserade kompisgäng,
olika företag inom lantbruksbranschen
inom växtskydd, växtnäring m.m.
Utsädesmängd: Från 25 till 70 frön per
kvadratmeter
Sorter: Hälften av lagen har en unik sort
de är ensamma om. Fyra lag har valt sort
blandning med 2 eller 3 sorter.
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och vattenhalterna som i genomsnitt vid
första skörd var 7,8 procent och vid andra
skörden 8,4 procent. En eventuell rädsla
för övermognad var obefogad.
– Visst var det väldigt moget men
dagens hybridsorter är jämna och har
starka skidor som inte spricker upp så
lätt trots att de är mycket mogna. Plantorna är också mer ensartade idag än
tidigare tack vare framgångsrik växtförädling, kommenterar Hans med många
års erfarenhet av rapsodling i bagaget.
Nyckfullt väder

Ett höstrapsår är långt och mycket kan
hända och få har väl följt odlingen intensivare än Anneli Kihlstrand, vd på SFO,
tillika tävlingsdomare:
– Det känns jättebra att ha tävlingen
i hamn och att vi lyckades med två bra
skördetidpunkter.
Men det kunde gått på ett helt annat
håll… Bara två dagar efter sista skörden
ringde försöksvärden Ebbe Persson till
Anneli och berättade att ett intensivt
lokalt slagregn dragit över fältet med
nästan 20 mm på kort tid. Bara tanken
på att förlita sig på ett skördetillfälle och
att det kommit för sent efter slagregnet –
det förskräcker. Men nu finns det ingen
anledning till sådana tankar.

– Jag vill betona vilket fint lagarbete
det har varit allt ifrån Ebbe Persson som
värd, försökspatrullens noggrannhet och
förmåga att hela tiden komma ut i rätt tid
trots ibland knepiga väderförhållanden,
till alla härliga tävlingsdeltagare med
samma stora intresse för höstrapsodling,
kommenterar Anneli.
En genomgång av avkastningen visar
att om man jämför skördetidpunkt två
med ett så fick 22 lag sämre skörd, 13
lag fick bättre medan 5 lag i princip inte
påverkades av skördetidpunkt.
Resultat, resultat, resultat…

Som nämnt så är det den 20 oktober
resultaten offentliggörs och segraren,
laget med högst råfettskörd, koras i Rapsmästaren 2020. Till dess är alla detaljer
hemliga. Men vi kan gå så långt som
att det med all sannolikhet är extremt
tajt mellan vissa av topplagen – riktigt
rafflande kommer det att vara. Och det är
inte laget med högst fröskörd som ståtar
med högst råfettskörd. Det faktumet är
extra intressant eftersom vi ofta dagligdags pratar i termer av fröskörd, men det
är råfettskörden som ger det ekonomiska
utfallet och som beror på fler faktorer än
bara fröskörden.
Så håll er till tåls och vänta in den
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Huserar high tech. Försökströskan
med det senaste och bästa av det
bästa vad gäller teknik för tröskning
av fältförsök. Jonas Schön, med
15 års erfarenhet av fältförsök
hanterar tryggt ekipaget.

20 oktober då det kommer bli en rejäl
genomgång av resultatet och vad som
har varit de viktigaste framgångsfaktorerna och att vi med detta tar

höstrapsodlingen framåt till nya höjder.
Väl mött då, antingen på plats i Alnarp,
eller på webbsändningen på nätet. Vi vill
samtidigt flagga för ett extranummer av

Svensk Frötidning med utgivning kring
12–13 november som enbart kommer att
handla om Rapsmästaren 2020. Här finns
mycket att se fram emot!

•

Rapsmästardagen 2020 den 20 oktober

Delta i webbinarium när
RAPSMÄSTAREN 2020 koras
Sändningen startar kl. 10.00 och avrundas kl. 16.00

• Vinnande lag i Rapsmästaren 2020 avslöjas – prisutdelning i
Alnarps stora aula
• Analys av segerreceptet
• Framgångsfaktorer hos de topp-placerade lagen
• Aktuella utmaningar i höstrapsodlingen
På grund av rådande corona-restriktioner är platserna i Alnarps aula
begränsade och kommer att reserveras för särskilt inbjudna.

Varmt välkomna!

Anmälan till
webbinarium sker via
Partnerskap Alnarp – länk
till anmälan finns på
www.svenskraps.se
O.s.a senast den
15 oktober

PARTNERSKAP ALNARP
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