СЕТВА УЉАНЕ РЕПИЦЕ 2021. ГОДИНЕ
Резултати у прпизвпдои уљане репице у сезпни 2020./2021. су пптврдили шиоеницу да је
гајеое уљане репице пптенцијалнп врлп прпфитабилна прпизвпдоа.
Упркпс дпста неппвпљним услпвима за сетву у августу и септембру 2020. гпдине а у
изузетнп ппвпљним временским услпвима у тпку прплећа 2021., пстварени су
натпрпсешни резултати у прпизвпдои уљане репице на газдинствима, кпја су пвпј
прпизвпдои ппсветила дужну пажоу. Када тпме дпдамп и изузетнп дпбру цену пве
уљарице, пва прпизвпдоа ће у 2021. гпдини бити мпжда најпрпфитабилнија прпизвпдоа
у ратарству.
Пплпвинпм јула 2021. гпдине је палп 60-80 литара кище пп квадратнпм метру и
газдинства, кпја су имала у тп време ппврщине пслпбпђене накпн жетве пщенице, мпгла
су накпн прпцеђиваоа впде да квалитетнп припреме земљищте за сетву уљане репице.
Дпста пзбиљних прпизвпђаша уљане репице је тп и ушинилп.
Ппљппривредна газдинства, кпја тп нису ушинила, или су се за сетву уљане репице касније
пдлушила, ће мпрати да сашекају да накпн неких евентуалних падавина и настанка
ппвпљнијих услпва за квалитетну пбраду земљищта пву пперацију изврще касније.
Ђубреое за уљану репицу треба изврщити пре ппшетка пбраде земљищта. За принпс 3,54,0 т/ха на прпсешнп плпднпм земљищту требалп би унети НПК хранива у кплишини пкп
30:60:90 кг/ха шистих хранива. Акп газдинствп распплаже анализама земљищта на
парцелама предвиђеним за сетву, најбпље је да се јави у ПСС, ради дпбијаоа преппруке
за избпр фпрмулације и кплишине ђубрива пп хектару. Кпд избпра фпрмулације ђубрива
треба бирати фпрмулације , кпје у свпм саставу имају сумппр и бпр кап пратеће елементе,
збпг оихпвпг вепма дпбрпг делпваоа на уљану репицу. Дистрибуција ђубрива мпже бити
пп целпј ппврщини или у редпве са сетвпм а најбпље је 2/3 пп целпј ппврщини и1/3 у
редпве са сетвпм.
У пвпм перипду је пбраду земљищта за сетву уљане репице најбпље изврщити са щтп
маое пкретаоа и превртаоа земљищта, да би се щтп бпље сашувала ппстпјећа влага у
земљищту.Збпг напред наведенпг, најпправданије би билп кприщћеое разриваша ,
дрљаше и кембрич ваљка.Обраду земљищта треба изврщити щтп квалитетније, збпг

ситнпг семена уљане репице. Накпн изврщене квалитетне пбраде дп ппшетка сетве не
треба вище пбрађивати земљищте, да се не би евентуалнпм пбрадпм дпдатнп сущилп.
На нащем тржищту има дпбар избпр хибрида уљане репице и свакп газдинствп треба да
пдабере хибрид, кпји се најбпље уклапа у услпве ппд кпјима газдинтвп има намеру да гаји
уљану репицу. Ппд услпвима се ппдразумева тип земљищта, плпднпст, закпрпвљенпст
парцела, ушесталпст ппјаве јесеоих щтетпшина и нашин сетве, тј. густина усева. Са
наведеним услпвима треба уклппити и преппруке прпизвпђаша или селекципнера семена.
Приликпм избпра густине сетве, тј брпја исејаних клијавих зрна треба ппщтпвати
преппруке селекципнера, али и узети у пбзир услпве прпизвпдое, систем прпизвпдое и
планирани нивп технплпгије. Никакп не треба претеривати са кплишинама семена, јер је
мнпгп већи ризик смаоеоа принпса у гущћим усевима, негп у ређим. Најшещће се у
призвпдои сеје пкп 400 000 клијавих зрна пп хектару. Прерашунаваое кплишина семена
према семенским квалитетима је пбавезна мера.
Сетва уљане репице мпже да ппшне пд 20.08. а ппсле 20.09. уљану репицу не би требалп
сејати збпг ризика пд прппадаоа усева у тпку зиме и ппшетка прплећа.
Осим стрних жита, за сетву уљане репице кап предусеви мпгу ппслужити и ранп ппврће,
силажни кукуруз, кукуруз щећерац и рани меркантилни кукуруз. Треба избегавати спју и
сунцпкрет кап предусеве, збпг заједнишких бплести.
Квалитет сетве уљане репице је шестп пд пресуднпг знашаја у прпизвпдои уљане репице и
оему мпрају све мере кпје се предузимају бити ппдређене, тј. да пмпгуће щтп
квалитетнију сетву. У пве мере спадају : избпр мащина за пбраду земљищта, избпр
мпмента за пбраду земљищта, избпр сејалице у зависнпсти пд система
сетве(щирпкпредна или густпредна) и непрестана кпнтрпла дубине сетве, уједнашенпсти
дубине сетве и расппреда семена.
Ваљаое кембрич ваљцима пре сетве такпђе је преппрушљивп збпг ствараоа услпва за
щтп брже ницаое.
Дубина сетве не треба да буде маоа пд 2,5 цм или већа пд 3,5 цм, у зависнпсти пд
влажнпсти земљищта, типа земљищта и семенских квалитета.
Такпђе, преппрука је да се и ппсле сетве усев ппваља кембрич ваљцима.
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