
Hur gör de mest framgångsrika odlarna? 



 



Kålmal 

• Kålmal har gett allvarliga skador i svenska våroljeväxter 

– 1946, 1958, 1995, 2010, 2013, 2016, 2018 

 

• Omöjligt att ställa en prognos 

 

• I Sverige har vi aldrig sett skördeförluster i höstoljeväxter 

trots mycket stora förekomster av kålmal 

 

• Varför kommer angreppen oftare? 



 



Oljeväxtodling kommer inte att bli lättare 

• Insektstrycket ökar i Europa 

– Beror det på ökad areal? 

– Beror det på förbudet mot neonicotinoider? 

 

• Antalet tillgängliga insekticider minskar 

– Risken för resistens är påtaglig.  

 

• Angreppen av klumprotsjuka ökar 

– Resistenskällorna är allt för få 

 

 



Det finns ändå dom som lyckas 

8 lantbrukare som alla tar höga och jämna 
skördar över åren 

 

När 7 sydsvenska svarat samma sak 
vidgades sökområdet… 

 

Odlarna fick tala fritt utan frågor om vad 
dom anser vara deras framgångsfaktorer 



Prioriterade åtgärder 

• Alla beskriver etableringen som mycket viktigt 
– Allt från att köra så lite som möjligt till att 

precisonssådd med Tempo är det bästa.  

 

• Markhälsa  
– Noga med att ha jorden i trim. 

– Snålar inte på PK i hela växtföljden 

 

• Sparsamma med kväve, använder kvävevågen 
– Men kväve skall rapsen ha tidigt 



Prioriterade bekämpningar 

• Spillsäden kräver timeing 

 

• Ogräsen måste bekämpas 

 

• Svamp i blomningen sprutas sällan 

– Endast en sprutar alltid 

• ”växlar preparat” 



Citat kring pyretroid bekämpning 

• Binder ris till egen rygg 

• Är rädd om nyttoinsekter 

• Hoppas på nyttoinsketer 

• Följer gulskålar, växtodlingsbrev, lyssnar på 

VSC, allt som finns 

• Närheten till andra fält (fjolårets) har 

betydelse 



Vad är tydligast bland odlarna 
• Alla svarar långa avstånd mellan rapsgrödorna i 

växtföljden.  

– 5 år, majoriteten 6 år.  

 

• Ingen sprutar förebyggande mot insekter 

– Om man sprutar säger 6 st att de gör kantbehandling 
och inget mer 

– Flera använder egna gulskålar, man besöker aktivt 
fälten.  

 

• Lyckas man inte med etablering… 



IPM – Det är väl det vi gör? 

• Håller avstånd i växtföljden 

• Väljer sorter med omsorg 

• Avväger behoven av bekämpning 

• Följer prognoser 

• Rapsen är en lönsam avbrottsgröda i 

växtföljden 


