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Vatten och 
världsmarknad 

avgör
1970 gjorde rapsen sitt intåg på 
den gigantiska australiensiska 
kontinenten. Nu, 45 år senare, 
odlas cirka 2 miljoner hektar av 
de lantbrukare som har väder 
och klimat med sig för att kunna 
få fram bra skördar. Lachlan 
MacSmith är en av dessa som 
varvar rapsodling med får och 
nötkreatur.

Text & foto: Hans Jonsson, Svensk Frötidning

V i befi nner oss på andra si
dan jordklotet i Australien, 
30 mil väster om Sydney, 
hos lantbrukaren Lachlan 

MacSmith och hans son William. De 
har precis avslutat rapströskningen när 
jag hälsar på, den 22 december i ångan
de 35–gradig värme. 

– I vanliga fall brukar vi äta julmat 
här på verandan när vi pausar i raps
tröskningen, skrockar Lachlan.

Tröskningen missade jag, eft ersom det 
var ett ovanligt tidigt år, men julkänslan 
fanns där i alla fall – trots värmen.

Dagen innan slog Lachlan ihjäl en rik
tigt otäck gift orm i ett buskage på gårds
planen. Så nu var fältet fritt för nordbon 
att kolla in hur en australiensisk olje
växtodlare tänker och jobbar med sin 
gröda. Det visade sig att allt inte är upp 
och nedvänt, men mycket är ändå olika 
jämfört med svensk oljeväxtodling.

Står på 3 ben
Gården är en ”mixed farm” med 1800 
hektar växtodling, 80 köttdjur och 4500 
merinofår.

– Vi brukar odla i fem år för att sedan 
bryta av med tre till fyra år med bete, 
berättar Lachlan.

Rapsen (som oft ast är av vårrapstyp 
med extra lång växtsäsong) odlas vart 
annat eller vart tredje år, utan några 
större problem med växtföljdssjuk
domar. Man direktsår och börjar 
kring den 20 april, oavsett markfukt. 

 Utsädesmängden ligger på 3 kilo per 
hektar för hybrider och 2,5 kilo för så 
kallade TTsorter. Direktsådden är vik
tig och på min fråga om vad som är vik
tigaste skördepåverkande faktorn, tve
kar inte William:

– Det är vattnet! Vi plöjer aldrig, 
bränner inte halmen utan gör allt för att 
spara på markfukt, och hoppas på att 
regn kommer så rikligt som möjligt.

Att aldrig ha svart jord exponerad mins
kar även risken för vind och vattenerosion. 
Odlingen är generellt sett extensiv, med en 
medelskörd på cirka 2 ton per hektar. 

Herbicidtolerans är viktigt
På 70talet var Phomaangreppen kraft iga 
och hämmade odlingen. Nu fi nns det sor
ter med god motståndskraft , och med en 
minst lika viktig egenskap nämligen her
bicidtolerans. Ogräsförekomsten är hög 
och eff ekten måste vara god och säker, 
men inte hur dyr som helst. Lösningen är 
att odla sorter med någon eller en mix av 
de olika herbicidtoleranta systemen som 

Tillfreds.  Lachlan MacSmith, 
förnöjsam oljeväxtodlare i 
sydöstra Australien.
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fi nns på marknaden i Australien.
– Jag gillar inte GMO och att vara i hän

derna på Monsanto, så jag satsar på Clear
fi eldsorter och TTsorter, betonar Lachlan.

Dessutom har den lokala rapscrus
hern MSM Milling, profi lerat sig med 
GMOfri raps, vilket gör valet än enk
lare. 2014 odlade Lachlan Pioneer 44Y87, 
Pioneer 45Y86 och TTsorten Gem. TT 
innebär att sorten tål ogräsbekämpning 
med  Triazin. Många av gräsogräsen, 
till  exempel rajgräs, är resistenta mot de 
fl esta gräsherbiciderna i spannmål, så 
därför är eff ekten extra viktig i rapsen. I 
 oljeväxtodlingens barndom använde man 
just denna gröda som ogrässanerare eft er 
betesvallar, men nu är rapsen etablerad 
som ett konkurrenskraft igt inslag som 
står på egna ben i växtodlingen.

– Det är en bra gröda ekonomiskt och 
vi vet från försök att den eft erföljande 
spannmålsgrödan ger åtminstone 25 pro
cent högre skörd jämfört med spannmål 
eller bete som förfrukt, berättar William.

Betes- och fröraps
Men ibland kan ändå ogräsen ta över
hand, och då blir det att släppa djuren 
på rapsbete. Ett utslag av australiensisk 
pragmatism och improvisationsför
måga. Samtidigt som osäkerheten i 
odlingen är ganska stor, så har man lärt 
sig att hantera de situationer som kan 
uppkomma mycket tack vare nötkreatur 
och får på gården. Rapsen kan utnyttjas 
på tre sätt: 
1) Traditionellt för fröskörd
2) För bete
3) För bete och fröskörd

Sistnämnda variant går till så att cirka 
6 veckor eft er uppkomst släpper man 
ut djuren på rapsfältet och låter den be
tas en tid. Däreft er tar man djuren från 
fältet varvid grödan återhämtar sig och 

kan gå fram till nästan full fröskörd.
Växtnäringstillförseln är viktig eft er

som jordarna generellt sett är mycket 
gamla och har under årens lopp ur lakats 
rejält. Insekter och svampsjukdomar är 
av mindre betydelse. Före skörd sträng
lägger Lachlan alltid.

– Det är alldeles för riskabelt att direkt
tröska med tanke på hur vädret kan vara 
här med plötsliga oväder, betonar han.

Skörden landar oft ast på 2 ton per 
hektar, men kan variera kraft igt bero
ende på vattentillgången. En annan stor 
riskfaktor är frost i samband med blom
ningen. Skörden levereras till den lokala 
crushern MSM Milling (se nästa sida), 
för vidare export oft ast till Kina eller an
nat asiatiskt land. Rapsen körs med egen 
lastbil till crushern, den vidare trans
porten ut till kusten med tåg.

Inte helt uppskattat
Hur är det då att vara lantbrukare i 
Australien? Ja, det går naturligtvis inte att 
säga generellt. Landet är en hel kontinent 

Alltid inhägnat. Man alternerar 
fälten med får, nöt och växt-
odling. Därför är permanenta 
inhägnader ett måste.

Röd jord. Den australiska jorden är ofta rödaktig 
och på grund av sin ålder och klimatet närings-
fattig och urlakad. Just denna jord har vulkaniskt 
ursprung från en uråldrig vulkan vars rester man 
kunde se borta vid horisonten.

Standardkalkyl för raps 
i sydöstra Australien
Genomsnittsskörd 2 ton/ha, rapspris fritt 
gård 3:40 kr/kg = 6 800 kr i intäkt.
Kurs 6:50 SEK/AU$

Moment
Kostnad, 

kr/ha
Bearbetning 0
Sådd 330
Gödning 1 200
Ogräsbekämpning 400
Insektsbekämpning 50
Strängläggning 160
Skörd 325
Avgift, forskning mm. 100
Försäkring 250
SUMMA 2 850

I denna kalkyl gäller direktsådd med 
målet att nå 40–50 plantor/m2.

»
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med väldigt varierande förutsättningar. Lachlan är sjätte 
generationen MacSmith på gården. Den förste ägaren 
satte sin fot och skapade den 25000 hektar stora gården 
på 1840talet, som eft er många arvsskift en nu ligger på 1 
800 hektar. Känslan att inte vara så betydelsefull i sam
hället är påtaglig och känns till viss del igen från Sverige.

– Det är Sydney som bestämmer. Vi lantbrukare har 
inget direkt högt anseende, menar Lachlan.

Han tycker dock att livet som lantbrukare är helt ok 
trots att det är tufft   att konkurrera med länder med stöd 
som USA och EU på världsmarknaden. •
Stort tack till Australiens ledande raps expert Don McCaf-
fery vid Department of Agriculture, som  arrangerade besö-
ket. Tack även till Rod Mailer, expert inom oljeväxtodling, 
tillika medlem i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, 
KSLA, för hans stora engagemang.

Lachlan och 
William MacSmith
Rapsodlande lantbrukare, 
30 mil väster om Sydney i sydöstra Australien.

GÅRDEN
Ägs av Lachlan MacSmith, 6:e generationen MacSmith sedan 
1850. Gården grundades 1840, då på 25 000 hektar, nu 1 800 
hektar, varav 800 odlat. Markpriserna ligger kring $5000 AUD 
(cirka 35 000 kr/ha). Jorden är mycket varierande, men huvud-
sakligen av vulkaniskt ursprung.

VÄXTODLING - DRIFT
Fälten varvas mellan växtodlingsgrödor (ca 5 år) och bete (3–4 
år). 80 nötkreatur och 4 500 merinofår. GPS används. Ingen 
jordbearbetning. Spannmål och raps sås med 33 cm radavstånd 
med förskjutning mellan raderna vart annat år. Maskinbred-
derna är multiplar av 9 meter (9, 18, 27 meter).

MASKINER
9 m Bourgault Airseeder, såmaskin. 300 hk Case Steiger 9350. 
Spruta 27 m Goldacres, monterad på en 170 hk Case. 9 meter 
tröska Case 2388, samt en 400 hk Freightliner Lastbil.

ETT ÅR PÅ GÅRDEN – DOMINERANDE SYSSLOR
Januari: ganska lugnt
Februari: Glyfosatbekämpningar
Mars: lamning
April-maj: sådd
Juni: sista sådden, skötsel av grödor
Juli-september: skötsel av nötkreatur
November-december: skörd

RAPSODLING - EN SÄSONG
• Nästan ingen jordbearbetning för att spara fukt och minska 

erosionen.
• Sådd (start vanligtvis 20 april) med herbicidresistenta sorter 

som Pioneer (Clearfi eld) samt Triazinresistenta sorter (TT-
sorter). Cirka 3 kg/ha för hybrider, 2,5 kg/ha för TT-sorter.

• Ogräsbekämpning viktigt både mot gräs- och örtogräs. 
Många gräsogräs är resistenta mot medel i spannmål, därför 
extra viktigt med bra effekt i raps.

• Inte så mycket problem med svampsjukdomar, lite bomulls-
mögel – aldrig bekämpning, lite Phoma (p.g.a. motstånds-
kraftiga sorter).

• Insekter bara problem om grödan är stressad (1 år av 10).
• Blommar under 3–6 veckor med start slutet av juli.
•Lachlan stränglägger alltid. Direkttröskningen ökar i området.

Finfi n ull. Australien är känt för världens 
största produktion av merinoull av bästa 
kvalitet. Lachlan och William har 4500 
merinofår. När de inspekteras ska gårds-
hunden givetvis hänga med.

Varannan rad – vartannat 
år. William pekar på fjolårets 
stråsädesstubb. Man tillämpar 
tekniken att så med en halv rads 
förskjutning vart annat år utan 
jordbearbetning.
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MSM Milling 
Bara en mil från Lachlan Mac-Smits gård ligger den lilla orten 
Manildra, med den stora rapscrushern MSM Milling. Hit leve-
rerar Lachlan allt sitt rapsfrö. Företaget startade 1992 som en 
liten pressanläggning på Lachlans granngård. Då 300 ton och 
drygt en miljon i omsättning - nu ligger man på 110 000 ton 
och nästan en miljard i omsättning.

– Vi har ett eget varumärke i Kina, men säljer till många olika 
stora leverantörer i Mellanöstern, Asien, men även i Australien, 
berättar en av ägarna Bob Mac Smith.

Han reser ofta till Kina och ser där en helt extrem utveckling, 
och möjligheter för oljeväxter.

– Ja, det är tydligt att Asien tar över Europa nu, och även USA 
är på tillbakagång enligt Bob.

MSM Milling profi lerar sig genom helt GMO-fria produkter. 
FoU-verksamheten är omfattande och innefattar bland annat 
två doktorander och ett eget avancerat provkök. Fabriken lig-
ger strategiskt vid järnvägen och 3 gånger i veckan går MSM 
Millings egna tåg till Sydney för vidare transport i Australien 
och världen. Australien exporterar cirka 75 procent av landets 
rapsproduktion.

– Visst är Australien ett högkostnadsland, men jag har in-
vesterat hårt och ser mycket positivt på framtiden, konstaterar 
Bob Mac Smith.

Stor i Kina. Bob Mac Smith, 
en av ägarna till MSM Milling 
i Manildra, väster om Sydney.  
Här med rapsolja av eget 
varumärke Manildra Gold.

Säljer till många. Australien exporterar 75 procent av all raps.

Viktig transport. MSM Milling köpte mark till sin fabrik strate-
giskt vid en järnväg. De äger sina egna tåg som 3 gånger i veckan 
går till Sydney. Tågen kompletteras med gigantiska lastbilar.

Raps – viktig gröda 
i Australien

D e australiensiska oljeväxtgrödorna är raps, 
bomull, sojaböna och solros. Överlägset störst 
är rapsodlingen följt av bomull. Rapsodlingen 
har fl era likheter med svensk, men det är gan

ska mycket som skiljer odlingen på andra sidan jordklotet. 
Här följer några korta fakta om raps i Australien som are
almässigt är nästan lika stor som hela den svenska åker
marken!

HISTORIA
Rapsodlingen började ganska precis år 1970 och har såle
des 45 år på nacken. Odlingen drabbades redan i starten 
av kraft iga problem med Phoma, men man lyckades 
ganska snabbt förbättra resistensen i sortmaterialet. Tidigt 
90tal ökade odlingen rejält genom bättre sorter och 
odlingsteknik. Från sekelskift et intog raps positionen som 
en av de viktigaste grödorna i växtföljden och tack vare 
herbicidresistenta sorter bedömer man att raps kan bli än 
viktigare för australiensiskt lantbruk.

AREAL & PRODUKTION
Areal och produktion varierar beroende på klimat och 
fröpris. I genomsnitt de senaste fem åren ligger arealen 
kring 2 miljoner hektar med en produktion kring 3 miljo
ner ton, d.v.s. en medelskörd kring 1,5 ton per hektar (vid 
god nederbörd eller bevattning kommer man lätt upp i 
3 ton/hektar). Det gör Australien till världens femte största 
producent av raps eft er EU, Kanada, Kina och Indien. Man 
tror att odlingen har en potential på 2,5–3 miljoner hektar.

ODLINGSOMRÅDE
Odlingen ligger kring kusterna, företrädesvis i södra Aus
tralien med sitt lite kallare och regnigare klimat. Kartan 
visar de viktigaste rapsodlande områdena. Känneteck
nande för Australien är dess låga årsnederbörd på mellan 
325–700 mm. Man brukar säga att man nederbörds
mässigt har 3 bra 
och 3 dåliga år av 
10 i genomsnitt. 
Men torkan är 
alltid överhäng
ande. Jordarna 
är mycket gamla 
och generellt väl
digt urlakade på 
näringsämnen, 
speciellt fosfor.

 
ODLING
Man odlar vårraps av olika typer. Viktiga egenskaper 
är herbicidtolerans och Phomaresistens. Sådden sker 
i april/maj med skörd i december. Försök visar på en 
skörde ökning på eft erföljande spannmål eft er raps på i 
genomsnitt 25 % (+20% i jämförelse med träda och i vissa 
fall + 40 % jämfört med spannmål som förfrukt).

Sydney
Canberra

Melbourne

Adelaide

Perth

Brisbaine

Rapsodlande områden 
i Australien

Lachlan MacSmith


