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Få styr på den drilske øko-vinterraps
En aktuel pris på over syv kr. pr. kg frø er tillokkende, men økologisk vinterraps udfordrer avlerne.
Stenalt Gods ved Randers har dyrket vinterraps i mange år og deler ud af erfaringerne ved Økologisk
Landsforenings markvandring 16. juni. Her kan man blive opdateret på den nyeste viden om den drilske
afgrøde.
En del økologiske rapsmarker er her i foråret blevet pløjet om pga. for lavt plantetal efter angreb af
rapsjordlopper. Og marker, der overlever, risikerer senere, at glimmerbøsserne gør indhug i udbyttet. Det
er tilbagevendende problemstillinger, der gør økologisk vinterraps til lidt af en lottokupon.
Men i modsætning til lottokuponer har håndværket også stor betydning. Økologisk Landsforening arbejder
på at samle og bearbejde viden, der kan fremme håndværket og øge dyrkningssikkerheden, så flere kan få
succes med den efterspurgte afgrøde. Det sker i projektet Stabile udbytter i vinterraps, hvor konsulenter
indsamler erfaringer og dyrkningshistorier fra avlere, tæller rapsjordlopper i markerne og tester metoder
mod skadedyr.
Resultatet er bl.a. en ny dyrkningsvejledning, og de første, der får den i hånden, bliver deltagerne i en
markvandring på Stenalt Land- og Skovbrug 16. juni. Her dyrker driftsleder Hans Fynbo 19 ha økologisk raps
på rækker. Det er fjerde år med raps på Stenalt efter nogle års pause.
- Vi har gode erfaringer med vinterraps. Udbyttet svinger, men ligger omkring 3,5 ton/ha i gennemsnit.
Sidste år høstede vi 4,6 ton, siger Hans Fynbo, der på den baggrund glæder sig over den aktuelle høje pris.
Han oplever sjældent at måtte pløje marker om. I år bukkede fire hektar dog under for vinterens
regnmasser.
Kystnær raps klarer sig bedst
Årets erfaringer i projektet, hvor 40 pct. af markerne er pløjet om, er, at de kystnære marker på lerjord har
klaret sig bedst. I nogle marker blev især bredsået hybridraps dog for kraftig i velgødede marker.
Vækstpunktet kom for højt op og frøs senere væk. Det afføder naturligt spørgsmålet, om man bør fravælge
hybriderne? Hybridfrø har større udbyttepotentiale men er også noget dyrere end linjesorter, og med en
relativt høj risiko for ompløjning, er det værd at vurdere plusser og minusser. En anden måde at håndtere
problemet på, er at så på rækker. Det giver større plantetæthed i rækken og ikke så kraftig vækst om
efteråret.
Alt dette og mere til kan man blive klogere på i den ny dyrkningsvejledning og ved at møde op 16. juni kl. 13
til markvandringen på Stenalt.
Tid og sted
Torsdag 16. juni kl. 13-16 på Stenalt Skov- og Landbrug, Stenaltvej 8, 8950 Ørsted
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Forslag til fototekst:
Dorte Mette Jensen, Stenalt Land- og Skovbrug, har gode erfaringer med økologisk vinterraps, der de senere
år har givet omkring 3.500 kg/ha i gennemsnit. Her er hun i en mark med hvid raps, som angiveligt ikke
tiltrækker glimmerbøsser i samme grad som gul. Arkivfoto: Økologi & Erhverv

