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УПОТРЕБА 
 
 
Гаји се ради семена које садржи 40-48% уља и 18-25% беланчевина.  



ТРЖИШТЕ 
 

 
Уље уљане репице, које је без ерука киселине, идеално је и као јестиво уље 
 и као биогориво, што су два доминантна тржишта биљних уља. 



Извор: FAO 2016. 

Принос уљане репице у свету 1960-2016. 

Производња уљане репице у свету 1960-2016. 



Просечан принос и површине под 
уљаном репицом у Србији 1947-2016. 



Особине уљане репице 
које потенцирају њену производњу 



 У пролеће усев је добро развијен и укорењен, мање осетљив на 
сушу и корове. 

 Уљана репица завршава вегетацију пре летње суше.  
 Виши и стабилнији приноси, доминантно се гаји озима форма.  

Озимост 



 Способност регенерације репице у пролеће, као пшеница.  
 Током зиме лист губи зелену и добија бордо боју, а део листова розете може 

одумрети.  
 Биљка је жива све док је врат корена виталан, јер се из њега у пролеће 

регенерише цела биљка.  

Презимљавање 



Избор гентипа Време сетве ⇒ ницања Ретарданти раста 

Презимљавање 



 Добра конкурентност према коровима, посебно у пролеће.  

 Осетљива је на корове у ницању, у јесен до склапања редова, с тим да летње-

јесењи корови измрзавају током зиме.  

 Самоникла стрна жита и корови из исте фамилије се решавају у предусеву 

или пре сетве. 

Ускоредна сетва 



 Оставља земљиште чисто од корова. 

 Рано се уклања с парцеле. 

 Побољшава структуру и плодност земљишта, ж.о. са повољним C/N.  

 Од глукозинолата из ж. о. настају токсични продукти за инсекте, нематоде и 

гљиве, репица има фитосанитарни ефекат на земљиште.  

 Због интензивног ђубрења репице  

азотом, након ње остаје већа  

количина N коју користи  

наредни усев.  

 Добро везује азот у јесењем  

периоду и смањује опасност  

од испирања. 

Добар предусев 



 У односу на друге усеве гајење репице је знатно рентабилније. 

 Успешно се може гајити:  

        - На надморској висини до 750 м. 

        - При ниској pH вредности до 5.5 (H2O) без калцификације. 

 Не подноси водолеж и недренирана земљишта. 

Подноси лошија земљишта  



Уљана репица је и значајна пчелиња паша.  
* Принос нектара и полена на овој биљној врсти  
   је висок и до 100 kg/ha.  



 Парцела 5 ha 

 Предусев шећерна репа 

 Основно ђубрење / 

Предсетвена припрема 01.10.2016. 

 Сетва 04.10.2016.  

 Прихрана  

 270 kg/ha Urea  23.02.2016. 

 Заштита усева (Konzul 1,5 l/ha)  

почетак априла 

 Жетва 22.06.2016. 

Калкулација производње, 
Златна 

(Марко Попов, Остојићево) 



Калкулација  производње 

• На наведеној парцели остварен је принос од 3820 kg/ha зрна ЈУС квалитета  

• Остварена је цена од 42 дин/kg што по хектару представља бруто 160.440,00 дин 

• У  изради калкулације узети су сви директни трошкови изузев амортизације механизације 

2. репроматеријал 

1. агротехничке операције 



•   2014/15. - 80 ha 
•   2015/16. - 140 ha 
•   2016/17. - 200 ha 
 Земљиште: карбонатни чернозем 
 Сорте: Зорица - 48,4 ha и Златна – 32 hа 
 Предусев: Силажни кукуруз 
 Ђубрење течним ферментисаним органским ђубривом  

(из биогас постројења) у количини 15 000 l/hа, од 2. до 13. септембра 
 Орање до 25 cm, уз употребу пакер ваљка од 12. до 18. септембра 
 Тањирање лаком тањирачом од 18. до 23. септембра 
 Фина предсетвена припрема од 20. до 25. септембра 
 Сетва од 21. до 25. септембра, сетвена норма је износила 5 kg/hа 
 Наводњавање усева од 29. до 12. октобра, два пута нормом 10-12 mm 
 Жетва од 19. до 21. јуна 
 Укупан принос (ЈУС): 2820 kg/hа, по сортама (ЈУС) 2014/15: 

•  Зорица - 2223 kg/hа, са просечном влагом 7,36% 
•   Златна - 3718 kg/hа, са просечном влагом 11,95% 
• 2015/16 - 2500 kg /ha са просечном влагом 7%  

 

Уљана репица у органском систему производње 
(декларисано нетретирано семе уљане репице) 
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+ 0,41 
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+ 0,27 

dt/година 

00-Сорте 

+ 0,44 dt/година 

Хибридне сорте 

Шематски приказ развоја приноса на основу резултата из производње 

Express 

Златна 

Славица 
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Принос 
1974 

22 
dt/ha 

Принос 
2013 

40 
dt/ha 

Хетерозис 
F1 > Pmax 



  

Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad   tel.: (021) 4898 100 , www.nsseme.com 
 

Озима уљана репица (Brassica napus L.)  Група "00" 

Генетски потенцијал за принос семена > 4,8 t/ha 

Садржај уља у семену 44% 

Садржај протеина у семену 20% 

Маса 1000 семена 3,9 g 

Златна 

Славица 



 Озими хибрид уљане репице, регистрован у Србији 2015. 

 Средње рани хибрид “00” типа 

 Висок генетски потенцијал за принос 

 Садржај уља преко 45% 

 Висока толерантност на ниске температуре и пуцање љуске 

 Без ерука киселине и са ниским садржајем глукозинолата  

(< 16 µmol/g суве материје). Уље је погодно за исхрану људи и прераду,  

а остаци након издвајања уља за исхрану домаћих животиња 



Срећан рад! 
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