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Rapsresan Skaraborg 2020
- demonstrationsförsök i höstraps från sådd till blom.
Att säkra en god etablering av höstraps är en nyckelfaktor för att kunna utnyttja
skördepotentialen. Mycket kan vi lära av gårdsförsök där vi studerar effekter av val
av sorter och val av såteknik. I samarbete med VÄXTAB arrangerar Gröna Möten
Rapsresan Skaraborg 2020. Vi besöker flera demonstrationsförsök i trakten runt
Töreboda. Lär dig genom att se, lyssna till experter inom såteknik, sortval, gödsling och
dela med dig av dina egna erfarenheter.

Dag:
Plats:
Tid:

14 maj 2020
Gamla MX Arena Mockeltorp 2, Moholm
09.00 – 16.30

Rapsdagen Skaraborg 2020 möjliggörs med stöd från Syngenta, Väderstad och Gunnars
maskiner. Anmäl dig enkelt via evenemanget på www.gronamoten.se senast 29 april
2020. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Uteblivelse debiteras med 300:-.

Välkomna!
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Preliminärt Program
09.15 Kaffe och frukostmacka
Mötesplats MX Arena. Gröna Möten och VÄXTAB hälsar välkomna.
10.00 Ökad skördepotential med nya sorter av höstraps
Tempo precisionssådd med olika utsädesmängder och fem rapssorter, både linje- och hybridsorter.
Johan Klostergård, Fimmerstad Egendom, ger sina reflektioner från gårdsförsöken:
Är Explicitens tid över? Syngenta presenterar nya hybridsorter.
11.45 Demonstrationsförsök olika utsädesmängder vid Äspängs lantbruk
Temposådd olika utsädesmängder för hybridsorten Atora. Vilka för- och nackdelar kan vi se?
Lär dig mer om hur du bäst lägger din utsädesstrategi i höstraps.
13.00 Lunch Norrqvarn hotell & konferens
14.00 Resultat från sådd till blom
Fredrik Tidström visar hittills uppnådda resultat i demonstrationsförsöken. Presenterar även
direktsåddsförsöket efter vallbrott på Ekhammar, Hjo. Väderstad visar såmaskiner utomhus.
15.00 Utnyttja skördepotentialen genom val av lämplig såteknik
Spiritsådd hos Ingelstorps Drift visar vikten av att gynna utveckling av sidoskott genom bredare
radavstånd för mer ljusinsläpp.
16.00 Återresa till MX Arena
Ca 16.30 Avslut
Vid frågor om evenemanget kontakta Gröna Möten Madeleine Vendel madeleine.vendel@agrovast.se ,
0761-07 81 73 Anmäl dig via evenemanget på www.gronamoten.se

Gröna Möten Skaraborg drivs av Agroväst i samverkan med aktörer inom Skara SLU Campusområdet.
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