Сеидба на маслодајна репа

Маслпдајната репа акп дпбрп се вкпрени дп настапуваоетп на ниските
температури, вп сува ппчва мпже да издрже дп -15пС, а ппд снежна ппкривка дп -25пС.
Вп влажна ппчва мпже да измрзне на -7 дп -10пС.
За нпрмален развпј пд гплемп значеое е, да има дпвплнп влага вп пчвата за
време на сеидбата, и ппдпцна вп фаза на вкпренуваое. Не ппднесува виспки ппдземни
впди, какп и задржуваое на впда вп ппчвата вп текпт на зимата и раната прплет,
бидејќи кпренпт гние.
Вп перипдпт на цветаое и налеваое на зрнптп, при недпвплна влажнпст на
впздухпт, при суви и тппли ветрпви, се скратува цветаоетп, гплем брпј цветпви не се
пплпдуваат, а принпспт на семе силнп се намалува.
Маслпдајната репа најдпбрп успева на плпдна и птцедна ппчва. На ппмалку
плпдна ппчва успешнп се пдгледува самп акп дпбрп се дубри сп пргански и минерални
дубрива. Не ппднесува ппчви сп кисела реакција, а најдпбрп успева на рН 6,6-7,6.
Маслпдајната
репа
треба да се пдгледува вп
плпдпред. Не треба да се
пдгледува вп мпнпкултура,
бидеќи на тпј начин ппстпи
ппаснпст пд згплемуваое на
штетните инсекти и бплести.
Најдпбри предкултури, се
ранипт кпмпир и ранипт
зеленчук, а пптпа стрните
жита.
Оснпвната пбрабптка
на ппчвата се изведува на
длабпчина дп 30 см, вп
зависнпст пд типпт на ппчвата.
Пп праоетп треба да се
затвпрат браздите и да се
израмни ппвршината, бидејќи
сп тпа се плеснува предсеидбената припрема.
Сп предсеидбената пбрабптка ппвршинскипт слпј треба да биде максималнп
пбезбеден сп влага, и сп таква структура штп ќе пвпзмпжи ситнптп репинп семе да се
ппсее плиткп, нп вп ппвплни услпви.
Оптималнптп дубреое на маслпдајната репа е пснпвен предуслпв за дпбиваое
на виспки принпси. Дпбрп реагира на примена на прганските и минералните дубрива.
Вп наши агрпекплпшки услпви маслпдајната репа треба да се дубри сп 120-160 кг/ха
азпт, 80-120 кг/ха фпсфпр и 140-180 кг/ха калиум. Пплпвина кпличина на фпсфпр и
калиум се внесува пред праоеп, а другата пплпвина сп предсеидбената припрема.
Азптнптп дубривп 1/3 се внесува сп предсеидбената припрема, а 2/3 вп прплет сп
прихраната. Упптребата на прегплеми кпличини на азпт вп есен влијае на пребуен раст
и леснп дпада дп измрзнуваое.
Оптималнипт рпк за сеидба на маслпдајната репа е крајпт на август и ппчетпкпт
на септември. Овпј кратпк рпк за сеидба треба да се исппчитува заради развпјпт на
растенијата дп ппчетпкпт на зимата, пднпснп дп првите мразеви. На принпспт

негативнп се пдразува какп прераната, така и предпцната сеидба. Сп прераната сеидба
вп текпт на есента се развива пребуен ппсев, и таквите растенијата се нептппрни на
студ. Предпцната сеидба има уште ппнегативнп влијание, бидеќи тпгаш растенијата вп
зима влегуваат недпвплнп развиени и леснп измрзнуваат.
Сеидбата се врши вп редпви, сп житна сеалка на растпјание пд 25 см, а на
длабпчина пд 1,5-2,5 см. Пптребната кпличина на семе за сеидба зависи пд спртата и
се движи пд 4-6 кг/ха и треба да се пбезбеди склпп пд 60-75 растенија на м2. Масата на
1000 зрна семе изнесува 3,7-8,0 грама. Пптребната кпличина на семе се пдредува сп
ппмпш на фпрмулата: Кс=Бр х М х 100 / Р х Ч. Кс-кпличина на семе, Бр-брпј на на
растенија на м2, М-масана 1000 семиоа вп грами, Р-ртливпст вп %, Ч-чистпта.
Вп услпви на суша, пп сеидбата треба да се изврши валаое на ппчвата сп цел да
се впсппстави ппдпбар кпнтакт на семетп сп ппчвената влага.
За сузбиваое на плевелите вп маслпдајната репа, пред сеидба сп
инкпрппрација мпже да се кпристат хербицидите: Gamit 4 ЕC, Trefgal, Triflurolin,
Treflan, Trikepin и др. Ппкрај наведените хербициди за сузбиваое на еднпгпдишните
теснплисни и ширпкплисни плевели, мпже да се кпристат и хербицидите на база на
алахлпр (Alonex 48 ЕC, Alahlor 480, Alahlor Е 48 и др) ппсле сеидба нп пред никнеое,
или Lontrel-100 или Pikogal за сузбиваое на еднпгпдишни и ппвеќегпдишни
ширпкплисни плевели, кпга маслпдајната репа е вп фаза на 2 листа, пднпснп 10-15 см.
висина. За сузбиваое на сампникната пченица и јачмен и други еднпгпдишни и
ппвеќегпдишни теснплисни плевели мпжат да се кпристат хербицидите: Targa super,
Fuzilade, Leopard 5 ЕC и др.
Маслпдајната репа ја нападаат гплем брпј на штетници. Вп есенскипт дел на
вегетацијата екпнпмски значајни штетници се: репината лисна пса, црната репина
пипа, репинипт бухач, спвица и др. Тие ги пштетуваат младите растенија и честп дпада
дп прпредуваое или пптпплнп уништуваое на ппсевпт. Намалуваоетп или целпснп
сузбиваое на пваа група на штетници мпже да се изврши сп сеидба на третиранп семе
сп инсектициди (Cruiser 350 FS, Gaucho 600 FS ili Furadan 35 ST), а пп пптреба мпже да
се изврше и дппплнителнп третираое сп: Decis 2,5 EC, Fastac 10 EC, Talstar 10 EC и др.
Најппасни штетници вп прплет се: репинипт сјајник и некпи видпви на пипа.
Репинипт сјајник ги пштетува цутните папки, пипата стеблптп и лисните дршки.
Третираоетп се врши кпга вп фаза на бутпнизација се утврдат најмалку 3 сјајници пп
растение сп препаратите: Actellic 50, Nurelle-D, Decis 2,5 EC, Calypso 480-SC и др.
На маслпдајната репа мпже да дпјде дп ппјава на бплести какп штп се:
пламеница, темна дамкавпст на лисјата, сувп гниеое, белп гниеое и др. При нивна
ппјава треба да се врши хемискп третираое на ппсевпт.
Вп пдгледуваоетп на маслпдајната репа мпментпт на жетвата има гплемп
значеое на висината и квалитетпт на принпспт. Жетвата се изведува сп житни
кпмбајни на кпи треба да се направи адаптација за жетва на маслпдајна репа. Зрее
неравнпмернп, а напплнп спзреаните плпдпви леснп пукаат и семетп леснп се псипува.
Кпн жетва се пристапува штпм ппсевпт ќе ја прпмени бпјата, а максималната влажнпст
не е ппвиспка пд 11% за да мпже семетп да се складира.
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