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Greppa oljeväxtmarknaden 2013

-Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
-Global efterfrågan
-Biodrivmedel- var står vi idag
-Lite om odling
-När skall vi sälja rapsen i år?
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Vallfrö ca 12.000ha

Oljeväxter ca 140.000 ha

85.000 ha höstraps

50. 000 ha vårraps 50. 000 ha vårraps 

5.000 ha lin 

4500 medlemmar
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• FFFFörsrsrsrsök och odlingsutvecklingk och odlingsutvecklingk och odlingsutvecklingk och odlingsutveckling

• InformationInformationInformationInformation

• Marknadsbevakning nationellt och internationelltMarknadsbevakning nationellt och internationelltMarknadsbevakning nationellt och internationelltMarknadsbevakning nationellt och internationellt

• Myndighetsbevakning bla remissinstansMyndighetsbevakning bla remissinstansMyndighetsbevakning bla remissinstansMyndighetsbevakning bla remissinstans• Myndighetsbevakning bla remissinstansMyndighetsbevakning bla remissinstansMyndighetsbevakning bla remissinstansMyndighetsbevakning bla remissinstans

• Politisk pPolitisk pPolitisk pPolitisk påverkanverkanverkanverkan

• MarknadsfMarknadsfMarknadsfMarknadsföringringringring



ÖVERGRIPANDE

• Svensk Frötidning

• Vår Hemsida  www.svenskraps.se

• E-postmeddelande

• Medlemsbrev

• Fältvandringar och Odlarmöte







Alla skall ha t illgång t ill mat  – en global utmaning
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�Behovet av mat de kommande 20-25 åren är dubbelt 

så mycket som producerats de senaste 10.000 åren.
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Nu är det riktigt kul att vara bonde!

Hur högt kan rapspriset gå?





Majsprodukt ionen i USA 
- et anol nu större än foder

M tonnes
2009/10 2010/11 

2011/12 2011/12

June September 

Opening stock 42.5 43.4 18.5 23.4

Production 332.5 316.2 335.3 317.4Production 332.5 316.2 335.3 317.4

Demand 281.6 290.3 291.0 282.2

Feed 130.2 127.0 127.0 119.4

Ethanol 116.6 127.5 128.3 127.0

Exports 50.3 46.6 45.7 41.9

Ending stocks 43.4 23.4 17.7 17.1

Source: USDA
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USDA s antaganden 2011-2021

� Världsekonomin återhämtar sig till stadig tillväxt, 3,3%
� Takten i befolkningsökningen fortsätter att avta, 1% i stället för 1,2% 
� Dollarkursen fortsätter att falla
� Råoljepriset fortsätter att öka
� Ingen eller liten förändring i jordbrukspolitiken
� Biobränslepolitiken förblir intakt- skatterabatter för inblandning av� Biobränslepolitiken förblir intakt- skatterabatter för inblandning av

etanol och biodiesel återinförs
� Större del av majsproduktionen går till etanol, i snitt 36% under

perioden
� EU ökar sin import av biobränsle, både etanol och biodiesel
� Världens konsumtion av kött ökar med genomsnitt 2% per år



Hur högt kan rapspriset gå?
Råoljepriset

- världskonjukturen
- politisk stabilitet

Produktion
-väder
-verktygen

+

+/-

Konsumtion
-befolkningsökning
-konsumtionsmönster
-världskonjukturen

För svenske 
odlaren

VALUTAN är en 
stor risk

+





Global ef t erf rågan-några slut sat ser

• Världens befolkning ökar
• Behovet  av billig energi ökar
• Åkermarken är en begränsad resurs

Skördarna per ha måste öka!



Tillväxt - några slut sat ser

• marknaden finns 
• verktygen tryter

effektiva växtskyddsmedel
- nationella målkonflikter
- nationell lagstiftning- nationell lagstiftning
- ”svensk” olönsamhet

tillförsel av växtnäring
• politiska beslut

subventioner av biodrivmedel
CAP 2014





AVAUNT –Indoxacarb
•Mot rapsbagge
•170 ml/ha
•BBCH40-57

ACANTO –Pikoxystrobin
•Mot bomullsmögel
•0,5-1,0 lit/ha
•BBCH 50-69
•Max 1,0 lit/ha och år



-Kyotoprotokollet

-Directivet om förnyelsebar energi 
(RED)

-ILUC (Indirect Land Use Changes)

-CAP (Common Agricultural Policies)



ILUC

-tak på grödbaserade biodrivmedel max 5%
-finns ILUC överhuvudtaget
-beräkning av ILUC faktorer inte vetenskapliga
-nästa generation biodrivmedel inte på banan ännu-nästa generation biodrivmedel inte på banan ännu
-är tillverkningen av biodrivmedel prisdrivande  































Slutsatser biodrivmedel

• Odlingsförflyttningar (ILUC) är redan ett faktum och är 
en effekt av ökad efterfrågan på livsmedel och foder.

• Regelsystem hur biodrivmedel skall produceras (RED)
finns redan.

• Alla generationer av biodrivmedel kommer att behövas.

•Tekniksprång kommer säkert, men då behövs 
åkermarken för livsmedel.

•Produktion av biodrivmedel utarmar inte u-länder.





Höst rapsskörden grundläggs på hösten

• Vi ef t erst rävar minst  8-8-8

• Vi behöver värme och ljus

• Sista veckan i august i och • Sista veckan i august i och 
först a i september är de 
vikt igaste

• I bladvecken anläggs de 
f röbärande sidoskot t en



Skördepåverkande faktorer på våren

• 70 % av f röskörden lagras in i plantan under perioden mellan 
blomningens början f ram t ill mognad
– Denna period är c:a 70-75 dagar

• Sidoskot t , skidor och f rön ut vecklas

• Beståndet  växter med 170-180 kilo t s per hektar och dygn• Beståndet  växter med 170-180 kilo t s per hektar och dygn

• 65 kg f rö bildas per dygn i et t  bra bestånd

• För denna snabba t illväxt  krävs
– Ljus
– Temperatur
– Vat ten
– Växtnäring



Gödsling i höstraps efter stråsäd Behov höst III III

Skörd 4 ton N P K S B Mg

60 30 40 12 0,5 5

Axan 220 kg 60 8 1,3

Sulfan 250 kg 60 15 1,25

Yara Mila Raps 350 kg 60 16 35 14 0,5 4

Behov vår

N P K S B Mg

140 28

Axan 520 kg 140 19 3 Organisk gödsel i växtföljden, annars Sulfan

Sulfan 580 kg 140 35 3

Yara Mila Raps 820 kg 140 37 82 33 1,2 10



Varför blev höst rapsskörden så bra 2012?

• Bra sorter på markanden

• Näst  int ill perfekt  höstut veckling

• Bra kväveupptag på hösten

• Sval och t orr vår – bra ef fekt  av vårgödslingen• Sval och t orr vår – bra ef fekt  av vårgödslingen

• Perfekt  väder f rån blomning t ill mognad
– Hellre f ler regnt illfällen än få skyfall

• Lågt  sjukdomst ryck och kont roll på skadegörare

• Större användning av Cantus/Amistar än vanligt  kan ha 
bidragit  t ill at t  säkra den höga skördepotent ialen















Innan vecka 22


