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ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА  
ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА  

 
1.Стопанско значение 
 

Рапицата (Brassica napus) принадлежи  към семейство 
Кръстоцветни, род Brassica. Тя се отглежда за семената, които са 
богати на мазнини (30-49%). Това я прави най-важното богато на 
масло и белтъчини растение в умерения климатичен пояс. 
Благодарение на това през последните няколко десетилетия 
рапицата заема почетно трето място в световното производство  на 
растителни масла. Отпадните продукти  от нея, при това 
производство  - кюспе и шрот съдържат около 33% белтъчини и 10%  
мазнини и са ценен фураж за селскостопанските животни. Шротът 
от безеруковите сортове по фуражна стойност се доближава до 
соевия. 
 
2.Ботаническа характеристика 
 
 Зимната рапица е едногодишно тревисто растение. (фиг.1.), 
което се характеризира със следните ботанически особености: 
 

 
 

Фиг.1. Посев Зимна рапица 
 
Коренова система 

  
Та е осев тип и е съставена от добре развит централен главен 

корен с дължина достигаща 150 – 180 сm и странични разклонения 
(фиг.2.). Основната й маса се разполага предимно в орния слой. 
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Фиг.2. Централен корен на рапица 

 
Стъбло 
То достига височина до 190 сm и е цилиндрично, правостоящо, 

силно разклонено. Покрито е с восъчен налеп, а в долната си част е 
окосмено. Стъблото се разклонява в различна степен  в зависимост 
от условията на растеж. Добре развитите му странични литорасли  
имат собствени съцветия. 

 
Листа 
Те са полиморфни, тревисто зелени  с восъчен налеп, от 

долната страна слабо окосмени. Долните са по-големи с дръжки и 
имат лировидна пересто нарязана петура, а по-горните са малки, 
приседнали и с основата си обгръщат цялото стъбло. Петурата им е 
целокрайна (фиг.3.). 

 

 
Фиг.3. Листа на рапицата 

 
Цветове 
Те са събрани по 20 – 40 в големи рехави гроздовидни 

съцветия (фиг.4.). Цветчетата имат типично за семейство 
Кръстоцветни устройство. Венечните листа  са златистожълти, а 
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тичинките – без червено петно на върха. Броя на цветовете в едно 
растение са от 300 до 600. 

 
Фиг.4. Цвят на рапица 

Плод 
Той е шушулка, достигаща 6-12 сm дължина (фиг.5.). Тя е 

гладка или слабограпава с един главен нерв и дълъг завършек, 
заемащ 1/4 до 1/3 от общата дължина, на върха с острие като човка. 
При узряване се разпуква. Броя на шушулките в едно растение е от 
200 до 400. 

 

   
Фиг.5. Зелена и узряла шушулка на рапица 

 
Семена 
 
Те са тъмнокафяви до черни, дребни (абсолютна маса 3,0 – 

6,0 g) с неправилна сферична форма и мрежеста повърхност и 
диаметър 1,5 -2,4 mm. Семената във всяка шушулка са 25-28 броя. 
(фиг.6.). Съдържанието на мазнини в тях се движи от 30 до 49%, до 
20% белтъчини, а на  въглехидрати повече от 17%.  
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Фиг.6. Семена на рапица 

 
3. Биологични особености и изисквания 

3.1 Растеж и развитие 
Растежния цикъл на зимната маслодайна рапица протича през 

есента и пролетта и преминава следните няколко характерни фази: 
фаза котиледони (поникване) формиране на розетка, издължаване 
на стъблото, развитие на цветни пъпки (бутонизация) първи жълти 
цветни пъпки, цъфтеж, развитие на шушулките, развитие на 
семената (узряване) (табл.1.).  

         Табл.1. Описание на фенофазите на зимна рапица 
СЕЗОН  ФЕНОФАЗА 

ОПИСАНИЕ НА РАСТЕНИЯТА 

есен 

 

 
Фаза котиледони (поникване) 
Поникване,  
разрастване на котиледоните 

 

 

 
Формиране на розетка 
Поява на 1-ви същински лист 

 

 

 
Поява същински 4-ти същински лист 
Формиране на розетка 

пролет 

 
 

Издължаване на стъблото 
Възобновяване на растежа, първо и 
второ видимо междувъзлие. 
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Развитие на цветни пъпки 
(бутонизация) 
Поява на цветен бутон скрит в 
листа, затворени цветни пъпки 

 

 
 

 
Издигане на цветните пъпки над 
листата  

 

 

 
Първи жълти цветни пъпки 
Разделяне на цветните пъпки, 
цветоносите се удължават, 
започвайки от тези по периферията 

 

 

 
Цъфтеж 
Отваряне на първия цвят 50% от 
съцветието в цъфтеж 

 

 

Развитие на шушулките 
Край на цъфтежа, 10% от 
образуваните шушулки на основния 
цветонос са достигнали 
окончателния си размер, 50% от 
шушулките в съцветието са 
достигнали окончателния си размер 

 

 

Развитие на семената (узряване) 
Пълна зрялост, почти всички 
шушулки са узрели, семената са 
твърди и тъмно оцветени. 
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През есента протичат първите две фази на развитие. 
Растенията поникват, очертават се редовете, започва разрастване 
на котиледоните, но не и на същинските листа. След това се 
появява същински лист,  три отворени същински листа и четвърти 
лист. При тази фаза имаме поява на листа , формилане на розетка, 
но няма оформено стебло. Така преди зимата рапицата трябва да 
достигне най-малко четирилистния стадий, а още по-добре да е  във 
вид на розетка, състояща се от 6-8 листа и да има достатъчно 
развита коренова система с най-малко 5 mm диаметър, при 
кореновата шийка и 20 сm дължина на главния корен. Това е залог 
за залагане на 70% от добива на културата и за неговата 
стабилност. 

Пролетния растеж започва от месеците февруари – март, 
когато температурите на въздуха са трайно +5°С или повече. 
Зимната рапица притежава една добра регенерираща способност и 
може сравнително добре да възстановява загубата на листна маса 
от зимата. Силно измръзналите посеви реагират с едно по-забавено 
развитие през пролетта. В този период настъпва фазата на 
издължаване на стъблото, появяват се първо и второ видимо 
междувъзлие. В следващия момент започва развитието на цветните 
пъпки (бутонизация), които отначало са скрити в листата (зелен 
бутон), но след това се издигат над тях. Растенията имат стъбло с 
височина приблизително 20сm. Цветният бутон вече не е покрит с 
листа. Вторичните съцветия вече са видими, стъблото надхвърля 
20сm височина между основата на розетката и цветовете на върха 
на основното стъбло. При следващата фаза на развитие се 
появяват жълти цветни пъпки. В този момент имаме видими първи 
венчелистчета, цветният бутон все още е затворен, но след това 
цветоносите се удължават, започвайки от тези по периферията и 
настъпва фаза на цъфтеж . При нея става отваряне на първите 
цветове, удължаване на главния цветонос и по-голяма част от 
съцветието цъфти. След това започва развитието на шушулките, 
достигането им до окончателен растеж и тяхното узряване. В този 
период става и развитието на семената, като настъпва пълната им 
зрялост, при което всички семена са твърди и тъмно оцветени. 

Обобщавайки особеностите в растежа и развитието на тази 
земеделска  култура може да се каже следното: 

Вегетационния период на зимната рапица варира от 280 до 
320 дни (от които 100-130 са при ниски температури). При 
оптимална влага и температура тя пониква за около една седмица, 
а след 10-15 дни се появява първия същински лист. Един месец 
след поникването, растенията образуват розетка от 6-8 листа. В 
тази фаза зимната рапица презимува. Пролетната вегетация се 
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възобновява след повишаване на средноденонощната температура 
над +1 – 2 °С, в продължение на 10 дни. Две седмици след 
възобновяването на пролетната вегетация започва формирането на 
стъблото. Фаза бутонизация настъпва 10-20 дни след началото на 
пролетната вегетация. От началото на бутонизацията до цъфтежа 
преминават 20 – 25 дни. Цъфтежът продължава около 30 дни, в 
зависимост от температурните условия, след което за един месец 
узряват семената. Узряването следва хода на цъфтежа, т.е. от 
основата към върха. 

3.2. Изисквания към климат и почва 
При отглеждането на зимната маслодайна рапица 

съществуват определени климатични изисквания и изисквания към 
типа и състоянието на почвата. 

Климатични изисквания 
Тези изисквания включват изискванията на земеделската 

култура към топлина, светлина и влага. 
Рапицата изисква умерен климат. През зимата тя понася доста 

ниски температури. През фаза формиране на розетка растенията се 
закаляват добре и издържат на температури до -15°С и повече, без 
снежна покривка. Студоустойчивостта на рапицата понякога помага 
при успешното извеждане на борбата с плевелите (някои от 
основните плевели, съпътстващи тази култура не понасят такива 
ниски температури). Зимните студове, обаче се понасят само от  
навреме засятата и достатъчно укрепнала до началото на зимата 
рапица. Най-сигурно презимуват растенията във фаза 8-10 лист, 
розетка прилепнала към земята. На пролет растенията подновяват 
вегетацията си при +3-4°С. Минималната температура за 
развититето на рапицата е  +7°С, а по време на цъфтеж +8°С. В 
периода  на цъфтежа и узряването изискванията към температурата 
се повишават и най-подходяща е тази около +23 °С. 

Рапицата е растение на дългия ден. Засенчването й води до 
редуциране на броя на цветчетата и до намаляване на броя и 
размера на плодовете и семената в тях. Недостигът на светрлина 
във фаза развитие на семената е главна причина за намаляване на 
масата на семената с 15-20%.  

Рапицата развива голяма маса и се нуждае от много вода, 
особено през бутонизацията и цъфтежа, а също  и при нарастване 
на шушулките. Семената поникват при поемане на 80 – 90 % вода 
от масата си, а по време на цъфтежа си тази култура изисква висока 
атмосферна влага, близо 80%. Средногодишни валежи от 550 – 700 
mm са благоприятни за постигане на оптимални добиви. 
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Изисквания към почвата 
Рапицата е претенциозно растение по отношение на почвата. 

Най-успешно се отглежда на средно тежки, леко алкални почви със 
следи от сяра (например: кафява горска почва, кафява горска почва 
със следи на карбонати). Понася черноземни, наносни, сиви и 
канелени горски почви. Повечето от съвременните хибриди могат да 
се отглеждат и на по-слаби почви в предпланински райони, където 
други земеделски култури дават незадоволителни резултати. 
Рапицата изисква неутрална, но се развива добре и при слабо 
кисела и слабо алкална реакция на почвата рН-6,0 – 7,5.  Критерий 
за получаване на отлични добиви от тази земеделска култура са 
почви с дълбок профил, богати на хранителни вещества с добър 
воден баланс – т.е. подчертано добрите почви за житни култури. 

Сортова структура и характеристика на сортовете (хибридите) 
Един от факторите за ефективно използване на съвременните 

технологии в земеделието за производство на зърно е сортът. 
Повечето сортове ( хибриди) маслодайна рапица, които се 
предлагат на пазара са от така наречените „00 сортове”, (двунулеви 
сортове, канолни). Те имат много ниско съдържание на ерукова 
киселина (под 2 %) и много ниско съдържание на глюкозинолати 
(под 15-25 µmol/g ), което прави добиваните от тях масло и шрот 
висококачествени. 

При подбора на сорт (хибрид) рапица, трябва да се имат 
предвид: 

• Условията на съответния район – заразеност на площите 
с плевели и плевелния състав; 

• Условия за развитие на болести и неприятели; 
• Очаквани количества на валежите и тяхното 
разпределение през вегетацията на културата; 

• Температурни суми и амплитуди. 
В България в началото на деветдесетте години на двадесети 

век се регистрира първият канолен сорт зимна маслодайна рапица – 
„Янтър” (00 тип). Сега в нашата страна се използват сортовете 
„Милена”, „Реми” , „Адриана” и др. 

През последните години в Европа и в България все по-голямо 
значение и по-широко разпространение имат хибридите рапица. 
Чрез тях става възможно прилагането на хетерозисния ефект (на 
повишена жизненост и производителност) при критични условия от 
гледна точка на отглеждане на културата. В България фирмите 
„Пионер, „Синджента” и „Еуралис” предлагат различни видове 
хибриди зимна маслодайна рапица. 
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Хибриди рапица на „Пионер”  
1. PR45D01 - средноранен първият хибрид от продуктова група 
MAXIMUS® 

Характеристика 
●  Зимна рапица “00”. 
●  Първият хибрид MAXIMUS® от продуктова линия 
●  Най-ранният хибрид от тази продуктова линия 
● Добрата начална сила на растеж определя едно добро 

състояние на посева. 
●  Възстановява вегетацията - средно късно. 
●  Узрява средно рано. 
●  Хибридът е с късо стъбло - нискостъблен. 120-125 сm. при 

нормални условия 
●  Притежава забележителна толерантност към полягане. 
Съвети за използване: 
Технологични качества 
●  Съдържание на глюкозинолати - 11-12 µmol/g  
●  Съдържание на масло 41,4% - по данни на Пионер. 
Гъстота на сеитба: 

●  Препоръчителна посевна норма: 50 семена/
2m . 

 
2. PR45D03- среднозрял, незаменим; 

● Зимна рапица “00”. 
●  45D03 е бил отглеждан на площ от 500 мил. дка. в Eвропа 

при разнообразни почвено-климатични условия. 
● Стандарт при хибридите рапица. Това го прави незаменим. 

●  Може да образува до 90000 зърна/
2m  

●  Вегетационен период - среден.  
●  Много добро естествено задържане на растежа през есента. 
●  Възстановяване растежа напролет - късно. 
●  Цъфтеж - среден. Цъфти 2-3 дни по-късно от 45D01 
●  Височина на храста - типичен за продуктовата линия 

MAXIMUS® - нисък. 120-130 сm. 
●  Много устойчив на полягане. 
●  Устойчив към болести. 
●Бели листни петна (цилиндроспориоза) - висока 

толерантност. 
Технологични качества: 
● Съдържание на глюкозинолати - 12-14 µmol/g. 
 ● Съдържание на масло - 46-46.5%. 
Съвети за използване: 
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Това е най-популярният хибрид рапица, който „Пионер” някога 
е пускал на пазара. Препоръчва се за всички райони в страната.    

Гъстота на сеитба: 

●  Препоръчителна посевна норма :50 семена/
2m .  

 
3. PR45D04-  средноранен. шампион в категорията «добив масло от 
декар»  

●  Зимна рапица “00”. 
● С най-високото маслено съдържание измежду трите хибрида 
MAXIMUS®  
●  Много висок маслено съдържание сходно с това при 46W14. 
●  Задържане на растежа през есента - отлично. 
●  Възстановяване растежа напролет - много късно. 
●  Цъфтеж - средно късен. Цъфти 2-3 дни по-късно от 45D01. 
●  Височина на храста - типичен за продуктовата линия 
MAXIMUS®  - 125-135 сm. 
●  Много устойчив на полягане. 
●  Вегетационен период - средно ранен. 
●  Устойчив към фома. 
●  Бели листни петна (цилиндроспориоза) - толерантен. 
Технологини качества: 
●  Съдържание на масло - 46.5-47.5%. 
● Съдържание на глюкозинолати - 12-14 µmol/g. 
Съвети за използване: 
Препоръчва се за фермери, които искат да разнообразят 
продуктовата си гама от MAXIMUS® хибриди. 
Гъстота на сеитба: 

●  Препоръчителна посевна норма :50 семена/
2m . 

 
4. PR45D05- средноранен.  

● Зимна рапица “00”. 
●  Вегетационен период -средно ранен.  
●  Възстановяване растежа напролет – много късно. 
●  Височина на храста - типичен за продуктовата линия 
MAXIMUS® - нисък. 120-125 сm. 
●  Много устойчив на полягане. 
●  Като хибрид от ново поколение, има повишена толерантност 
спрямо склеротиния и много по-здраво стъбло при 
физиологична зрялост. 
Технологини качества: 
● Съдържание на глюкозинолати - 12-14 µmol/g. 
Съвети за използване: 
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Справя се отлично с всички предизвикателства, стоящи пред 
производителите  на рапица и се препоръчва за всички 
фермери стремящи се към иновации. 
Гъстота на сеитба: 

●  Препоръчителна посевна норма: 50 семена/
2m . 

6. PR44D06- ранен.  
● Зимна рапица “00”. 
●  Много добре адаптиран за ранна сеитба. Най-добре 
представящ се хибрид от продуктовата линия  MAXIMUS® 
●  Вегетационен период - ранен.  
●  Плоско разположена розетка  през есента и зимата, 
позволяваща безпроблемно презимуване. 
●  Възстановяване растежа напролет – много късно. 
●  Височина на храста - типичен за продуктовата линия 
MAXIMUS® - нисък. 130-140 сm. 
●  Много устойчив на полягане. 
●  Повишена толерантност спрямо болести в сравнение с 
останалите ранни хибриди и много високо маслено 
съдържание, правят хибрида един от най-перспективните в 
продуктовата листа на „Пионер”. 
Технологини качества: 
● Съдържание на глюкозинолати - 12-14 µmol/g. 
Съвети за използване: 
Препоръчва се за фермери, търсещи висока толерантност към 
болести и рано прибиране на реколтата. 
Гъстота на сеитба: 

●  Препоръчителна посевна норма: 50 семена/
2m . 

 
Конвенционални хибриди на „Пионер”  
7. PR46W14-  средноранен.  

● Зимна рапица “00”. 
●  Стандарт при високите хибриди рапица 
●  Много добра стабилност при добивите, доказана при много 
влажните условия. 
●Най-продавания от продуктовата листа на „Пионер” при 
конвенционалните хибриди.                 
● Висок добив, високо маслено съдържание, стабилно 
представяне през годините. Всичко това събрано в един 
хибрид. 
●  Възстановяване растежа напролет - средно. 
●  Цъфтеж - средно ранен.   
●  Височина на храста – 165-175 сm. 
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●  Устойчив на полягане. 
●  Вегетационен период - средно късен. 
Технологически качества 
●  Съдържанието на глюкозинолати е 10.5-15.0 µmol/g. 
●  Съдържание на масло - 47.0%. 
Съвети за използване: 
● Подходящ при нужда от голям прозорец за сеитба, в 
съчетание с отличен потенциал за добив и високи качествени 
показатели на зърното. 
Гъстота на сеитба: 

● Препоръчителна посевна норма :50 семена/
2m .  

 
8. PR46W20- средно ранен.  

● Зимна рапица “00”. 
● Забавен растеж през есента- подходящ за ранна сеитба. 
● Изключително високо маслено съдържание 
● Малка вероятност за удължаване на стъблото през есента- 
подходящ за първа сеитба.  
● Много силно представящ се хибрид във всички страни в 
Европа, един от най-обещаващите хибриди в продуктовата 
листа на „Пионер”. 
●  Височина на храста – 155-165 сm. 
●  Устойчив на полягане. 
● Възстановяване растежа напролет - средно късно. 
● Цъфтеж- среден. 
●  Вегетационен период - среден. 
Технологически качества 
●  Съдържанието на глюкозинолати е 11-14.5 µmol/g. 
Съвети за използване: 
● Подходящ за полета където рапицата има склонност към 
полягане. 
Гъстота на сеитба: 

●  Препоръчителна посевна норма: 50 семена/
2m . 

 
9. PR44W29- средно ранен.  

● Зимна рапица “00”. 
● Средно висок хибрид в ранната група. 
●  Един от хибридите възтановяващи най-бърза вегетация 
през пролетта и най-рано цъфтящите също така.  
●  Отлично представяне в системата от опити на Пионер в 
Източна Европа. 
●  Височина на храста – 155-165 сm. 
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●  Възстановяване растежа напролет – средно рано. 
● Цъфтеж- средно рано. 
●  Вегетационен период - ранен. 
Технологически качества 
●  Съдържанието на глюкозинолати е 11-14.5 µmol/g. 
Съвети за използване: 
● Подходящ за полета където се търси максимален потенциал 
за добив при рапицата, с възможност за средна до средно 
ранна сеитба. 
Гъстота на сеитба: 

●  Препоръчителна посевна норма: 50 семена/
2m . 

 
10. PТ200CL-Първият  Clearfield® толерантен хибрид.  

● Зимна рапица “00”. 
●  Версия на добре познатия и много популярен хибрид 
46W14.  
●Основните характеристики на хибрида са много близки до 
тези на базовата версия, като физиологична зрялост настъпва 
1-2 дни преди W14.         
●  Възстановяване растежа напролет - средно. 
●  Цъфтеж - среден.   
●  Височина на храста – 160-170 сm. 
●  Устойчив на полягане. 
●  Вегетационен период - средно късен. 
Технологически качества 
●  Съдържанието на глюкозинолати е 10.5-15.0 µmol/g. 
Съвети за използване: 
● Препоръчва се за полета силно запревелени с едногодишни 
кръстоцветни (синап и дива ряпа) и едногодишни житни 
плевели. 
Гъстота на сеитба: 

● Препоръчителна посевна норма: 50 семена/
2m  

 
Хибриди рапица на „Синджента”  
1. NK Колумб - средно-ранен хибрид 

• Изключително висок добивен потенциал.  
• Бърз темп на развитие през есента.  
• Мощно растение толерантно на стресови условия.  
•Равномерно узряване на шушулките. 
• Високо маслено съдържание.  
• Добра устойчивост на полягане.  
• Висока толерантност на Алтернария.  
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• Много добро разклоняване.  
• Адаптивен към различни почвени типове.  

• Препоръчителна гъстота на засяване: 50 - 60 семена/
2m . 

Броят на разклоненията силно зависи от гъстотата на 
отглеждане. 

 
2. NK Октанс  - средно-ранен хибрид 

• Ново поколение хибрид на Синджента.  
• Висок добивен потенциал.  
• Високо маслено съдържание.  
• Много добра зимоустойчвост.  
• Добра устойчивост на полягане.  
• Подходящ за отглеждане на различни типове почви.  
• Висока толерантност на Фома.  

• Препоръчителна гъстота на засяване: 50 - 60 семена/
2m . 

Броят на разклоненията силно зависи от гъстотата на 
отглеждане. 

 
3. NK Техник - ранен хибрид 

• Висок и стабилен добивен потенциал.  
• Отлично реагира на торене и плодо- родни почви.  
• Много добро презимуване, дори и при ниски температури.  
• Висока толерантност към сухи условия.  
• Добра толерантност към ниски темпе-ратури.  
• Средно високи растения с потенциал за голям брой 
разклонения.  
• Устойчив на полягане.  
• Добра толерантност на Фома и много добра на Склеротиния.  
• Високо маслено съдържание: 48-50%.  
• Дружно узряване на чушките, бързо влагоотдаване.  

• Препоръчителна гъстота на засяване: 55 – 60 семена/
2m . 

Броят на разклоненията силно зависи от гъстотата на 
отглеждане. 

 
4. NK Токата - средно-ранен хибрид 

• Зимна маслодайна рапица тип “00”  
• Бърз растеж след поникването.  
• Добре развита коренова система.  
• Средно до високо растение.  
•Много висок добивен потенциал благодарение на 
възможността за 



 - 15 - 

отлично разклоняване.  
• Високо маслено съдъжание.  
• Добра устойчивост на ниски температури.  
• Добра устойчивост на полягане.  
•Добра толерантност към Фома и много добра към 
Склеротиния и Вертицилиум.  
• Мощен хабитус, висок потенциал за разклоняване.  
• Ранен цъфтеж.  

• Препоръчителна гъстота на засяване: 50 – 60 семена/
2m .  

Броят на разклоненията силно зависи от гъстотата на 
отглеждане. 

 
5. NK Каравел  - средно-ранен хибрид 

• Бърз растеж след поникването.  
• Високо маслено съдържание.  
• Добра устойчивост на ниски температури.  
• Добра толерантност на Фома.  
• Много добра толерантност към сухи условия.  
• Пластичен - подходящ за отглеждане при различни 
климатични и почвени условия.  

• Препоръчителна гъстота на засяване: 50 – 60 семена/
2m . 

Броят на разклоненията силно зависи от гъстотата на 
отглеждане. 

 
6. NK Нелсън - средно-ранен хибрид 

• Зимна маслодайна рапица тип “00”  
• Добре развита коренова система.  
• Средно до високо растение.  
• Изключителен капацитет на разклоняване.  
• Висок добивен потенциал.  
• Високо маслено съдържание: 48-53%.  
• Много добра устойчивост на измръзване.  
• Добра устойчивост на полягане.  
• Толерантен на Фома.  
• Дружно узряване на чушките.  
• Адаптиран към условията и в Северна и в Южна България.  

• Препоръчителна гъстота на засяване: 50 – 60 семена/
2m . 

Броят на разклоненията силно зависи от гъстотата на 
отглеждане. 
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Хибриди рапица на „Еуралис”  
1. ЕС Алонсо  

  Зимен хибрид рапица със 100% възстановена    фертилност. 
•  Средно високи растения: 160 - 175 см. 
•  Вегетационен период: 260 - 264 дни. 
•  Съдържание на масло: 46 - 48%. 
Предимства 
•Изключителна способност за разклоняване и образуване на 
шушулки. 
•Много добро развитие през есента и успешно презимуване. 
•"00" тип хибрид - ниско съдържание на глюкозинолати и ерукова 
киселина 
Посевна норма 

•40 - 55 реколтирани растения/
2m . 

•Междуредово разстояние - мин. 25 сm. 
 
2. ЕС Сентурио  

 Зимен хибрид рапица със 100% възстановена фертилност. 
•     Средно високи растения: 160 - 175 сm. 
•     Вегетационен период: 263 - 267 дни. 
•     Съдържание на масло - 50%. 
Предимства 
•Хибрид с изключително бърз начален старт. 
•Високо маслено съдържание. 
•Отлична способност за разклоняване. 
•Много добро развитие през есента и успешно презимуване. 
•"00" тип хибрид - ниско съдържание на глюкозинолати и 
ерукова киселина. 
Посевна норма 

•40 - 55 реколтирани растения/
2m . 

•Междуредово разстояние - мин. 25 сm. 
 
3. ЕС Дунав  

Зимен хибрид рапица със 100% възстановена фертилност. 
•  Средно високи растения: 165 - 170 см. 
•  Вегетационен период: 267 - 270 дни. 
•  Съдържание на масло - 49%. 
Предимства 
•Много висок добивен потенциал. 
•Висока толерантност на Фома. 
•Отличен компенсационен ефект. 
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•"00" тип хибрид - ниско съдържание на глюкозинолати и 
ерукова кисел 
Посевна норма 

•45 - 60 реколтирани растения/
2m . 

•Междуредово разстояние - мин. 25 сm. 
 
4. ЕС Меркурий  

Зимен хибрид рапица със 100% възстановена фертилност. 
•     Средно високи растения: 160 - 175 сm. 
•     Вегетационен период: 265 - 271 дни. 
•     Съдържание на масло: 48 - 49%. 
Предимства 
•Изключителна способност за разклоняване. 
•Отлична толерантност на болести. 
•Изключително съчетание на високо маслено съдържание и 
добив. 
•Високо качество на продукцията. 
Посевна норма 

•40 - 50 реколтирани растения/
2m . 

•Междуредово разстияние - мин. 25 сm. 
 
5. ЕС Бети  

Зимен хибрид рапица със 100% възстановена фертилност. 
•     Средно високи растения: 160 - 175 сm. 
•     Вегетационен период: 160 - 175 дни. 
•     Съдържание на масло - 48%. 
Предимства 
•Изключително висок потенциал за добив. 
•Високо съдържание на масло. 
•"00" тип хибрид - ниско съдържание на глюкозинолати и 
ерукова киселина. 
Посевна норма 

•50 - 60 реколтирани растения/
2m . 

•Междуредово разстояние - мин. 25 сm. 
 
6. ЕС Алианс  

•Зимен хибрид рапица със 100% възстановена фертилност. 
•Средно високи растения: 160 - 175 сm. 
•Вегетационен период: 264 - 269 дни. 
•Съдържание на масло - 46%. 
Предимства 
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•Много добра толерантност на Фома. 
•"00" тип хибрид - ниско съдържание на глюкозинолати и 
ерукова киселина. 
•Много добра устойчивост на полягане. 
Посевна норма 

•50 - 60 реколтирани растения/
2m . 

•Междуредово разстояние - мин. 25 сm. 
 
7. ЕС Артист  

Зимен хибрид рапица със 100% възстановена фертилност. 
•     Средно високи растения: 160 - 175 сm. 
•     Вегетационен период: 265 - 272 дни. 
•     Съдържание на масло: 46 - 47%. 
Предимства 
•Висок и стабилен добив. 
•Много добро съдържание на масло. 
•Висока толерантност на болести. 
•Много добра устойчивост на полягане и на разпукване на 
шушулките. 
•"00" тип хибрид - ниско съдържание на ерукова киселина и 
глюкозинолати. 
Посевна норма 

•50 - 60 реколтирани растения/
2m . 

•Междуредово разстояние - мин. 25 сm. 
 
5. Агротехника 
 Основните технологични процеси при отглеждане и прибиране 
на зимна маслодайна рапица са: избор на предшественик, торене, 
обработка на почвата, сеитба, грижи през вегетацията и прибиране. 
  

5.1.Предшественик 
 Рапицата не е прекалено взискателна към предходзните 
земеделски култури. Изискванията й се определят от това да има 
достатъчно време за качествена подготовка на почвата. По тази 
причина не са много земеделските култури, които могат да бъдат 
предшественик за рапицата. Предшествениците за рапицата се 
разделят на: 

- добри: грах, житни смески за фураж, овес, ръж, тритикале, 
зимна пшеница и зимен ечемик. 

- лоши : рапица, слънчоглед, соя, фасул, леща, черен и бял 
синап. 
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Най-подходящият предшественик е пшеницата, а не се 
препоръчва да се сее рапица след рапица (поради засилване на 
болестите и вредителите). Отглеждането на едно и също място не 
бива да е по-рано от 4 години, а в случаите на нападение от 
болестта бяло гниене (склеротиния) – след 7 години. Също така 
трябва да се отбягват полета и площи, третирани с хербициди с 
остатъчен ефект, тъй като рапицата е една от силно чувствителните 
земеделски култури. 

 
5.2.Торене 
Зимната рапица, като всички маслодайни култури е силно 

взискателна към хранителните вещества в почвата. Тя е отзивчива, 
както на органично, така и на минерално торене. В наши дни 
потребностите на рапицата от подхранващи вещества се 
удовлетворява най-често чрез торене с изкуствени торове. От 
гледна точка на подхранването при отглеждане на тази земеделска 
култура е важно да се знае, че:  

- самото растение има голяма необходимост от подхранване; 
- съответната пропорция белтъчини – масленост, зависи от 
торенето; 

- преди настъпването на зимата рапицата трябва да достигне 
определено ниво на развитие; 

- за пролетното си регенериране растението има нужда от 
голямо количество лесно усвоими хранителни вещества. 

Зимната рапица е една от земеделските култури с най-висока 
специфична консумация на хранителни елементи от почвата. За 
формиране на 1000 кg семена от хектар и съответното количество 
биомаса рапицата извлича от почвата 50 - 60 kg/ha N, 20 - 35 kg/ha 

52OP , 40 – 60 kg/ha OK2 , 40 – 70 kg/ha CaO , 40 kg/ha S . 
В повечето страни на Европа и Азия, за тази култура като 

икономически най-изгодни са приети следните торови норми: N - 

180 – 200 kg/ha (18-20 kg/da), 52OP  - 80-120 kg/ha (8-12 kg/da), OK2  
50-100 kg/ha (5-10 kg/da). 

Режимът на торене, обаче, трябва да е индивидуален за всяко 
конкретно поле и да се определи на основата на извършен 
агрохимически анализ на почвата, като се отчита и планувания 
добив от земеделската култура. 

 
5.2.1. Азотно торене 
Азотът има най-голямо значение за рапицата сред отделните 

хранителни елементи. Той е основен елемент за синтезирането на 
белтъчините и за това по време на вегетационното си развитие 
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растението го поема в най-голямо количество. За зимната рапица 
това означава доста забележително развитие, тъй като растението 
се развива силно, понякога и до повече от 2m височина. 
Проведените опити с различни торови норми в България показват, 
че най-висок добив от семената на тази култура се получават при 
торене с N - 180  kg/ha (18 kg/da). 

Внасянето на азота се препоръчва да става на два пъти, 20% 
есента и 80% през пролетта. Съществува мнение, обаче, че при 
нормални условия на растеж зимната рапица не се нуждае от 
азотно торене през есента, тъй като прекомерното подаване на азот 
в този период благоприятства прерастването и повишава ненужно 
риска от измръзване на посева през зимата. От друга страна се 
смята, че при излизане  от зимния период един добър рапичен 

посев трябва да има надземна биомаса най-малко 500 – 600 
2/ mg  

(свежо вещество). За поддържането на тази биомаса, рапичните 
растения приемат 35-45 kg N/ha, което означава, че в почвата при 
сеитба трябва да се съдържа 45-60 kg минерален азот на хектар, 
който да се достави чрез торенето. По тази причина в нашата 
страна се внасят, преди сеитба, 35-45 kg N/ha. Рапичните растения 
имат още по-голяма потребност от азот през пролетта, от началото 
на вегетация до цъфтеж, тъй като растежът на листната маса,  
образуването на шушулките и броя на семената на всяка единица 
площ се обуславя от него.  

Пролетното азотно торене може да стане на два етапа: 40% 
рано през пролетта, февруари или началото на март и 60% във 
фаза на културата „зелен бутон”. По този начин могат да се избегнат 
много негативни последствия от еднократното торене с голямо 
количество, а така също и да се намали опасността от отмиването 
на зимния азот. 

Важно значение при азотното торене на зимната рапица има 
избирането на азотни минерални торове. При това трябва да се 
помни, че болшинството от тези торове прави почвата по-кисела. 
Такъв е например амониевия сулфат, затова при кисели почви той 
трябва да се избягва. С успех може да се приложи използвания у 
нас амониев нитрат, карбамид. При рапицата се препоръчва 
прилагането на такъв вид изкуствен тора, с който заедно с азота да 
се подаде и сяра, за неговото по-пълно оползотворяване. 

 
5.2.2. Фосфорно торене 
Фосфорът е хранителен елемент, стимулиращ развитието на 

корена и образуването на семена, повишаващ устойчивостта и 
подобряващ зреенето при зимната рапица. При недостиг на фосфор 
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се появяват проблеми при цъфтежа и плодообразуването. 
Фосфорът играе ключова роля при синтезирането на мастните 
киселини. Необходимостта от него се засилва с времето през 
периода на вегетация на рапичния посев, като достига своя 
максимум след цъфтежа, когато в семената се натрупва голямо 
количество фосфор. Неговата липса се проявява най-напред по 
листата, причинявайки антоцианово оцветяване на краищата им. 
Освен това може да се забележи и негативно влияние върху 
растежа на растенията. 

Фосфорът, за разлика от азотните торове, се внася като освен 
тор изцяло през есента с основната обработка на почвата. 
Необходимостта на зимната рапица от фосфор е 25-36 kg активно 
вещество за всеки тон растителна маса. Това означава, че при 
подхранване с фосфорен изкуствен тора, трябва да се калкулират 

по 120-150 kg/ha (12-15 kg/da) 52OP . 
Подходящи за фосфорно торене на зимната рапица са 

изкуствените торове суперфосфат, дикалциев фосфат, а така също 
и комплексните торове със съдържание на фосфор. 

 
5.2.3.Калиево торене 
Калият е важен елемент за зимната рапица, но в същото 

време изнасянето му от почвата е в неголеми количества. При тази 
земеделска култура той играе определяща роля най-вече за 
устойчивостта на посевите срещу измръзване, болести и суша, 
както и за повишаване здравината на стъблата. Според практиката 
торенето с калий не влияе особено върху съдържанието на масло и 
белтък. При недостатъчно торене листата остават дребни и тъмно 
зелени, а растенията са по-податливи на болести. 

Целесъобразно е при торенето с калий,  както и при фосфора, 
да се внесе цялото количество през есента с основната обработка 
на почвата. При определяне на торовите норми, освен 
потребностите на растенията се взема под внимание съдържанието 
на калий в почвата, съдържанието на глина и качеството на глината. 

Рапицата извлича  от почвата от порядъка на 11 kg OK2  на тон 
продукция, като при плануван добив 3400-3500 kg/ha (340-350kg/da) 

тя се нуждае от 40 kg/ha OK2 . Когато съдържанието на този 
елемент в почвата е много ниско, то торовата норма трябва да се 

завиши – на 80 kg/ha (8 kg/da) OK2 .  
В България като приложими калиеви торове са 

разпространени калиевата сол, базирана на калиевия хлорид, а 
също и калиевия сулфат.  
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По подобие на фосфора подаването на калия се осъществява 
и чрез комплексните торове. 

 
5.2.4.Торене с микроелементи. 
Както всички култури от семейство Кръстоцветни, така и 

рапицата е отзивчива на торене с микроелементи – сяра, манган, 
бор, магнезий, молибден, цинк и др. 

 
Сяра 
Изискването на рапицата към сярата е високо, като то е в 

пряка връзка с усвояването на азота. Недостигът на сяра води до 
повишаване на опасността от болести, намаляване на добивите и 
маслеността. Той се проявява, като хлоротично изсветляване между 
жилките на листата, започващо отдолу и преминаващо към 
изсветляване на цветовете (фиг.7.). В най-лошите случаи се стига 
до подтискане залагането на шушулки. 

 

 
Фиг.7. Хлоротично изсветляване 

 
Където има възможен недостиг трябва да се внесе 50-80 kg/ha 

(5-8 kg/da) 3SO , рано на пролет за да съвпадне с усвояването на 
азота. В този период е целесъобразно сярата да се внесе във 
формата на изкуствен тор, който е предимно азотен с голямо 
съдържание на сяра, с което едновременно се внасят и двата 
необходими елемента. 

 
Магнезий 
Магнезият е важен микроелемент за енергийният режим на 

обмяната на веществата при рапицата. Той стимулира развитието 
на листната маса. Рапицата в зависимост от условията се нуждае от 

около 40-60 kg/ha (4-6 kg/da) MgO . 
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Бор 
Подчертано важна е ролята на бора за развитието на цветните 

органи и плодовитост при рапицата. Неговото използване води до 
формиране на по-голям брой шушулки поради по-доброто 
оплождане. Недостигът на този микроелемент се проявява в 
повишена чувствителност на растенията към болести (Ботритис и 
Фома), слабо развити рапични посеви, особено през пролетта и 
покафеняване на периферията на листната петура. Това най-често 
е съпроводено с мъртва сърцевина на корена (фиг.8.). 

 

 
Фиг.8. Симптоми на недостиг на бор в корените и листата при 

рапица  
 

За установяване на дефицит на бор се прави почвен анализ и 
ако стойностите му са под 0,5 mg/100g почва се прави 
подсигуряващо подхранване с 0,7 – 1,5 kg/ha (0,07 – 0,15 kg/da) B. 

 
Манган 
Този микроелемент при рапицата стимулира синтеза на 

протеините и фотосинтезата. Симптомите на манганов недостиг 
често се бъркат с тези при недостиг на сяра. Основната разлика е, 
че междужилковото прошарване тук се проявява върху най-новия 
подраст и цялото растение изглежда завяхнало. Мангановият 
дефицит може да бъде предизвикан от почви с високо рН, затова 
често се наблюдава при алкални такива. 

Приложението на 9 kg/ha (0,9 kg/da) 4MnSO  предизвиква  
бърза промяна в състоянието на рапичния посев. 

 
5.2.5.Торене с оборски тор 
Площите определени за зимна рапица, при възможност, могат 

да се торят и с оборски тор. Особено подходящо е това торене при 
по-рохкавите почви. По-целесъобразно е то да се направи на 
предходната култура (например при пшеница). Препоръчителната 
торова норма е 30-35 t/ha. 
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Торенето с минералните изкуствени торове се извършва с 
торовнасящи агрегатни от типа: ИФА – W50 и торачка D-0,32  
“Торнадо”и D-054 A (фиг.9.), трактор CLAAS – CELNTIS-446RZ и 
торачка „AMAZONE 2A M MAX 1500” (фиг.10.), трактор CASE IH 
Magnum 250 и торачка „AMAZONE – 5,5” и др. (фиг.11.). 

 

 
 
Фиг.9. Торовнасящ агрегат ИФА – W50 и торачка D-0,32  “Торнадо”и 

D-054 A 
 

 
 

Фиг.10. Торачка „AMAZONE” 
 

Торенето с оборски тор се извършва с торовнасящи ремаркета 
от типа Joskin Tornado агрегатирани с трактор „John Deere” (фиг.11.) 
или 1-ПТУ – 6 с трактор “Беларус” (фиг.12.). 
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Фиг.11. Торовнасящо ремарке “Joskin Tornado” 
 агрегатирано с трактор „John Deere” 

 

 
 

Фиг.12. Торовнасящо ремарке 1-ПТУ-6 с трактор „Беларус” 
 

5.3.Обработка на почвата 
Обработката на почвата е един от най-важните моменти при 

отглеждането на рапицата.  Тя има голямо значение за 
качественото извършване на следващия технологичен процес в 
технологията, какъвто е сеитбата, а също и за по-нататъшното 
добро развитие на земеделската култура и за получаването на 
високи добиви от нея. Поради това обработката трябва да се 
извърши така, че да се осигури рохкав повърхностен слой, без буци 
и плевели, качествено твърдо легло за семената и добра 
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влагозапасеност. Начинът й зависи от състоянието на почвата, 
предшественика и срока на засяване. Почвообработката за 
отглеждането на зимната рапица би трябвало да се извърши на два 
етапа, а по някога и на три в зависимост от наличната техника и от 
нейните технически възможности. Целите на първия етап от 
обработката са: 

- покълване на падналото семе от предшественика; 
- нарушаване на капилярността на стърнището; 
- плитко заравяне на растителните остатъци (слама), както и 
равномерното им размесване с почвата. 

При него семената, като самосевка от предшественика, е 
добре да се вкарат в почвата, да покълнат и по-лесно да се 
унищожат при следващи обработки. Сламата не трябва да се 
заорава директно, а да се размеси на повърхността с пръст, за да 
може да се заоре по-добре с последващата по-дълбока обработка. 
Наред с това при този етап, осъществен веднага след жътва, се 
съхранява и останалата влага в почвата, чрез прекъсване на 
изпаряването на вода по капилярен път от стърнището. За 
постигане на всичко това, като почвообработващи оръдия могат да 
се използват леки дискови брани, работещи на дълбочина 4-6 сm. 

С втория етап на почвообработката се цели: 
-въвеждане на растителните осттатъци (сламата) от 

предходната земеделска култира на по-голяма дълбочина в 
почвата; 

-разрохкване на горния почвен слой; 
-създаване на фина троховидна структура на почвата в 

обработваемата зона и на твърдо сеитбено легло. 
Постигането на тези цели става с помощта на плужни тела 

културен и полувинтов тип с нормална или пластинчата 
отметателна дъска, монтирани на плугове от типа ПП, ПН, ПЛП, 
ПЛН, „Lemken”, “Kverneland”, “Kabe” и др. култиватори за слята 
обработка от типа КРН,  КНП и др., култиватори-комбинатори от 
типа “Рау-комби” или почвообработващи фрези агрегатирани с 
подходящи енергетични средства. 

В зависимост от състоянието на почвата са възможни 
следните варианти на почвообработка: 

- при прекалено суха почва – веднага след жътвата на 
предшественика трябва да се извърши плитка обработка без 
отлагане, на дълбочина, на която се намира влагата. В този случай 
дълбоката обработка може да се проведе само след първия дъжд.  

- при прекомерно влажна почва  - трябва да се осъществят 
повече на брой обработки, но на по-малка дълбочина, особено при 
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тежки почви. Трябва да се изключи валирането като технологична 
операция. 

- при нормални почвени условия  - могат да се провеждат 
всички предвидени почвообработки, според наличната техника, 
предшественика и почвения тип. 

Различни са начините на обработка и в зависимост от 
предшественика. При предшественик зърнено-житни култури, най-
удачната за България система за обработка на почвата, преди 
сеитба е подметката на стърнището, непосредствено след жътва, 
на дълбочина до 6 сm, извършвана от дискови лющилници или леки 
дискови брани, (фиг.13.) последвана от оран на дълбочина 20-25сm. 
Последната се осъществява с плугове, снабдени с буцоразбивач 
(фиг.14.). или със зъбни брани.  

 

 
Фиг.13.Дискова брана DBx 

 
Фиг.14.Полу-навесен обръщателен  плуг “LEMKEN” 
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До сеитбата почвата трябва да се поддържа чиста от плевели, 

чрез култивиране или дискуване на дълбочина 8-10сm. 
Непосредствено преди сеитба площта задължително се обработва с 
култиватор-комбинатор от типа „Рау-комби” за подготвяне на твърдо 
сеитбено легло за дребното рапично семе. 

 

 
Фиг.15.Култиватор-комбинатор “Disc-O-Vator” 

 
Фиг.16.Култиватор-комбинатор  “Rau Kombi”  

 
Когато интервалът от прибирането на предшественика до 

сеитбата е кратък и площта е чиста от плевели, най-добре е след 
прибирането на предходната земеделска култура да се извърши 
двукратно дискуване на дълбочина 10-12сm. По-късно почвата 
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трябва да се доведе до градинско състояние, чрез култивиране или 
дискуване на дълбочина 6-8сm. Преди сеитбата площта 
задължително се валира с гладки валяци (гладки или членести - 
комбинирани)  (фиг.17.). 

 

 
 

фиг.17. Валяк гладък  “BREMER” 

 
Фиг.18. Членест комбиниран валяк “Cambridge CVx” 

 
Друг вариант на система за обработка на почвата при късно 

прибиране на предходната култура или при суша е варианта с 
използване, също на елементи на безоранната подготовка. При него 
имаме дискуване на дълбочина 4-6 сm, непосредствено след 
прибиране на предшественика, след което се осъществява 
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продълбочаване на почвата на дълбочина 30-35 сm с чизел-
култиватори (фиг.19.) или култиватори-разрохквачи от типа КРН и 
СР на (фиг.20.). 

 
Фиг.19. Чизел-култиватор 

 
Фиг.20.  Култиватор разрохквач СР-7 

 
Преди сеитбата се извършва култивиране на дълбочина 20-25 

сm + валиране (фиг.21.). 
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Фиг.21. Култивиране и валиране 
 

При добре структурирани почви може да се приложат 
минимални обработки, редуциращи първоначалните разходи и дори 
директна сеитба. Последната запазва най-добре влагата в почвата. 
При нейното прилагане, непосредствено преди  сеитба, почвата се 
подготвя с култиватор-комбинатор, а при нужда преди това се 
внасят определени тотални хербициди (”Раундъп” или „Тъчдаун”) [ ]. 

 
5.4.Сеитба 
Зимната рапица се засява през есента преди започването на 

сеитбата на пщеницата и ечемика. Времето за осъществяване на 
тази технологична операция е определящо за есенното развитие на 
рапицата. Срокът за засяване трябва да се подбере така, че до 
настъпването на силните студове рапицата да достигне фаза 8-10 
лист и успешно да презимува. Установено е, че при тази земеделска 
култура, когато тя е в добре развита розетка (8-10 лист) рисковете 
от измръзване при нея са сведени до минимум. Тя понася 
температури до минус 15ºС , а при снежна покривка с дебелина над 
5 сm – до минус 23 - 25ºС. Имайки предвид това оптималният срок 
за сеитба на зимната маслодайна рапица за България е от 30 август 
до 20 септември,  а възможния от 15 август до 30 септември. В тези 
срокове по-рано трябва да се  сее на по-високите места, а по-късно 
– в равнинните и южни части на страната. 

Рапицата е дребносеменна култура и за това има високи 
изисквания и към сеитбеното легло. То трябва да е добре 
обработено, подравнено, улегнало с фина троховидна  структура, 
осигуряващо достатъчно влага за поникване на семената. 

Сеитбата на зимната рапица може да се извърши  със сеялки с 
механично дозиране и пневмотранспорт на семената (СПР-8, 
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„Vederstadt” Seed Hawk, „Kverneland Acord” и др.) или стандартни 
сеялки с механичен сеещ апарат със струйно изсяване от типа СЗ-
3,6,  „Vederstadt”, „Rapid”- RD-400 и др., както и такива сеялки с 
щивтов изсяващ апарат пригодени за сеитба на дребносеменни 
култури („Saxonia”) на междуредови разстояния 12-15 см. (фиг.22.) 

 

 
Фиг.22. Сеялка „Kverneland Acord” 

 
Използват се и комбинирани машини – активна брана, валяк и 

сеялка от пипа „Vederstadt”, „Kverneland” и „Brevelieri” (фиг.23. и 
фиг.24.), агрегатирани с подходящи енергетични източници 
(трактори с мощност над 250к.с.). 

 

 
 

Фиг. 23. Сеялка „Vederstadt” 
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Фиг. 24. Сеитбен комбиниран агрегат „Kverneland Accord MSC” 
 
Дълбочината на засяване трябва да бъде 2-3 сm, в зависимост 

от почвената влага, плътността и качеството на посевното легло. 
Преди засяване се валира, за да се осигури дружното поникване на 
семената, засяти на оптималната дълбочина. Валирането може да 
се извърши и веднага след засяването. По този начин се 
оптимизира контакта на семената с почвата и се подсилва 
капилярния пренос на водата в зоната на семето. Решаващо при 
сеитбата е разполагането на семената в почва, позволяваща 
образуването на сеитбена бразда без растителни остатъци, за да се 
осигури за покълването необходимото почвено сцепление. Посеви, 
които са засяти веднага след последната обработка, се разиват по-
добре поради още наличната влага, отколкото посеви, които са 
засяти в суха почва. (фиг.25.). 

 

 
Фиг.25. Добре развит посев на зимна рапица 
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За сеитбата на зимната рапица в България се използват 

сертифицирани, едри, здрави и почистени семена с добра 
кълняемост (над 96%) от уточнените вече сортове и хибриди. 

С избора на различни сортове (хибриди), подходящи за ранно, 
средноранно и късно засяване се намалява зависимостта от 
недостига на време. Поради по-добрата си жизненост и 
устойчивост, хибридите по правило имат ясно изразени предимства 
в практиката. 

Препоръчителната гъстота при сеитбата на сортовете и 
хибридите зимна рапица е дадена в таблица 1.  

 
Таблица.1. 

Количество на семената за посев зимна рапица при 
използваните сортове и хибриди 

 
Срок за 
засяване 

Сортове  
кълняеми семана на 2m  

Хибриди  
кълняеми семана на 2m  

ранен 40-60 35-45 
оптимален 60-70 45-55 

Късен 80-100 55-65 

 
Посочените в табл.1. по-високи стойности на кълняемите 

семена на квадратен метър, при сортовете и хибридите рапица, се 
отнасят за неблагоприятни условия на покълване, а по-ниските при 
благоприятни такива. Тези стойности осигуряват минимум 35-40 
растения на квадратен метър за реколтиране, което е достатъчно за 
постигане на високи добиви. Прекалено гъстите посеви са по-
склонни към прерастване наесен, нуждаят се от повече хранителни 
вещества, не се разклоняват достатъчно напролет и са по-
податливи на болести и полягане. 

Посевната норма на зимната рапица зависи от конкретната 
технология на отглеждането й и е в рамките на 4-9 kg/ha (0,4 – 0,9 
kg/da) за повечето съвременни сортове ( хибриди). Тя може да се 
изчисли с израза: 

(%)
.1000___/.

_
2

кълняемост

семнатеглохмсеменакълн
нормаПосевна =  

Установено е, че колкото по-добре е подготвена почвата, 
колкото по-навременна е сеитбата и полето е по-чисто от плевели, 
толкова по-ниска сеитбена норма може да се изсява.[  ] 
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5.5.Грижи през вегетацията 
При разглежданата технология за отглеждане на зимна рапица 

грижите през вегетацията се свеждат до поддържане на чисти от 
плевели площи,  в третирането им с растежни стимулатори, до 
ефективна борба с болестите и неприятелите и в поставяне на 
пчелни кошери за повишаване на процента на оплождане. 

5.5.1. Контрол на плевелите 
Плевелите, които се появяват при рапицата са същите, както 

при есенниците, което се обуславя и от факта, че по принцип 
предшественици за тази земеделска култура са житните култури. 

При рапицата различаваме два сезона за разпространяване на 
плевелите – първият е ранно-есенният, а вторият – късноесенен-
раннпролетен. 

Ранно-есенното заплевеляване се причинява от зимно-
пролетни ефимери. Видовете от тази група покълват масово през 
есента, зимуват във фаза  розетка и приключват развитието си през 
следващата пролет в края на април – началото на май. 
Представители на тази група са: стъблообхватната мъртва коприва 
(Lamium ampexicaule), войница (Arabidopsis thaliana), 
бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia) и полско 
великденче (Veronica agrestis). 

Пролетно-есенните (цялогодишни) ефимери поникват през 
пролетта и лятото. Почти през целия вегетационен период се 
наблюдават растения в различни фенофази.. Към тази група 
спадат: врабчови чревца (Stellaria media), едногодишна метлица 
(Poa annua), персийско великденче (Veronica persica). В България 
като целогодишни ефимери се развиват и някой кръстоцветни 
плевели от други биологични групи: овчарска торбичка, дива ряпа, 
попова лъжичка, див синап. Често заплевеляването с тях се 
забелязва едва през пролетта, когато вече е невъзможна борбата с 
тях. 

Ранните пролетни плевели поникват масово през март-април, 
масово цъфтят през май и до края на вегетационния си преиод 
образуват семена. Към тази група спадат: червена мъртва коприва, 
див овес, дива ряпа, див синап. Най-опасният сред тях е трирогата 
лепка (Gallium aparinel). 

Зимно-пролетните плевели се характеризират с това, че по-
голяма част от семената им покълват през есента, а останалите 
през пролетта и образуват семена преди или заедно със зимната 
рапица. Най-важни техни преставители в България са:ветрушка 
(Apera spicaventi), полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), 
едногодишен райграс (Lolium multiflorum), обикновена синя метлица 
(Centaurea  cyanus), полска овсига (Bronus arvensis), див мак 
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(Papaver rhoeas), врабчово семе (Lithospermum arvensis), полско 
лютиче (Ranunculus arvensis), полско подрумче (Anthemis arvensis), 
лечебна лайка (Matricaria chamomilla), глушина (Vicia sp.). 

От многогодишните плевели най-често се наблюдават поява в 
посевите рапица на полската паламида (Cirsium arvense). 

Борбата с плевелите трябва да започне още с подготовката на 
площта за сеитба – адекватната подготовка подпомага до голяма 
степен защитата на посевите от плевелната растителност.  
Оптималната подготовка на почвата и сеитбеното легло намаляват 
заплевеляването и следващите от него загуби на добив. Внасянето 
на хербицидите може да се осъществява преди сеитбата, преди 
поникването на културата и в ранните фази на развитие на 
рапицата. Най-важните активни вещества, съдържащи се в 
използваните хербициди са: трифлурарин, хломазон, метазахлор, 
диметахлор и куинмерак. Трифлурина дава отлични резултати 
срещу едносемеделните плевели, но помага и в защитата срещу 
някои широколистни: мак, трирога лепка, полска попова лъжичка, 
овчарска торбичка. Той решава проблема с щира, лободата и с един 
от най-опасните плевели ветрушката. 

Хломазонсъдържащите препарати са силни в борбата с 
кръстоцветните плевели. На места с общо заплевеляване 
стандартно се използват препарати, съдържащи метазахлор, 
диметахлор и куинмерак, в ранен стадий след поникване. Срещу 
житните самосевки, най-добре се води борбата с флуазифоп-П-
съдържащи препарати във фаза 2-3-ти лист на житните. Проблемни 
за рапицата плевели като войничица, овчарска торбичка, попова 
лъжичка, синап и др. е по-изгодно да се унищожават в житния 
предшественик със сулфоронсъдържащи препарати. 

За условията на България високоефективните хербициди за 
рапица, акктивното им вещество, дозата и приложението по 
отношение на плевелите, карантинния срок и категорията за 
употреба са посочени в табл.2. 

Таблица.2. 
Разрешени за употреба и предлагани на пазара хербициди за 

борба с плевелите при зимната рапица 
(по препоръка на Националната служба за растителна защита) 

Продукт 
производител 

Активно 
вещество 

Доза/da 
Концентра-

ция 

Култура, вредител, при 
които се прилагат 

ЛД  50 
орално 
за 
плъх 

Каранти-
нен срок в 
дни 

Категор

ия 
за 

употреб

а 
1 2 3 4 5 6 7 

Ажил 100ЕК 100 g/l 
Пропаквизафон 

+сърфактант 

50ml/da Срещу едногодишни 
житни плевели и 
самосевки от житни 

култури внесен във фаза 3-

>5000 60 2 
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5 лист 

Бутизан 
400СК 

400 g/l 
мегазахлор 

250 ml/da Срещу едногодишни 
широколистни и житни 
плевели, внесен след 
сеитба преди поникване 
или вегетационно до 2-ри 

лист на плевелите 

2150 70 3 

Бутизан 
S 

500g/l 
мегазахлор 

200 ml/da Срещу едногодишни 
широколистни и житни 
плевели, внесен след 

сеитба, преди поникване 
на културата  

2150 70 3 

Девринол 4 F 450g/l 
напропамид 

300-350 
ml/da 

Срещу едногодишни 
житни и накои 

широколистни плевели, 
внесен преди сеитба с 
плитко инкорпориране  

5000 45 3 

Пантера 
400ЕК 

40 g/l 
Квизалофоп 
П-тефурил 

80 ml/da Срещу едногодишни 
житни плевели и 
самосевки от житни 
култури(пшеница и 

ечемик) внесени във фаза 
1-3 лист на културата и 3-

5 лист на плевелите и 
самосевките 

1140 60 3 

Султан 
500СК 

500 g/l 
мегазахлор 

200 ml/da Срещу едногодишни 
широколистни плевели, 
внесени след сеитбата, 
преди поникване на 

културата. 

2150 70 3 

Тарга-супер 
5ЕК 

50 g/l 
Квизалофоп 
П-етил 

 

120 ml/da Срещу кокоше просо, 
видове кощрява, кръвно 
просо, ветрушка, лисича 
опашка, див овес, и 
самосевки от житни 

култури, внесен във фаза 
2-3 лист на самосевките и 

плевелите. 

2550 90 3 

Теридокс 
500ЕК 

 

500 g/l 
диметахлор 

250-300 
ml/da с 40 
ml/da раб. 
разтвор 

Срещу кокоше просо, 
кръвно просо,сива 

кощрява, балур от семе, 
видове щир, татул, видове 
лайка, врабчови чревца, 
бръшлянолистно 

великденче, бяла куча 
лобода, дребноцветна 
галингоза, овчарска 

торбичка, тученица, черно 
куче грозде, едногодишна 
метлица, самосевки от 
пшеница, полско 

подрумче, полски синап, 
войничица, лечебен 
росопас, внесен след 

сеитба, преди поникване и 
ранни фази на плевелите 

1600 
2000 

- 2 

Фокес Ултра 
Стратос 

500 g/l 
Циклоксидим 

100 ml/da Срещу едногодишни 
житни плевели и 

3940 60 3 
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Ултра тензит самосевки от житни 
култури внесен във фаза 2-

5 лист на плевелите и 
самосевките 

Фузилад 
Форте 7,5ЕВ 

150 g/l 
Флуазифоп-П-

бутил+ 
прилепител 

 

50 ml/da Срещу едногодишни 
житни плевели и 
самосевки от житни 

култури внесен във фаза 3-
5 лист на  самосевките 

3680 60 3 

 
 Важно изискване при употреба на който и да е от 
регистрираните при тази земеделска култура хербициди е нужно 
строго спазване на инструкциите за използване на съответния 
продукт. 
Внасянето на хербицидите се извършва с наземни щангови 
пръскачни машини от типа „Перла”, АРЗ-16, “Amаzone UF-1200”  и 
др. 
 

5.5.2.Използване на растежни регулатори 
 При отглеждането на зимната рапица могат да се използват 
растежни регулатори както, есента, така и през зимата. [ ] 
 При добри условия за растеж и ранна сеитба рапичните 
посеви са застрашени да навлязат още преди зимата във фаза 
стрелкуване при което се повишава опасността от измръзване. При 
ранно третиране на такива посеви може да се предпази от 
нарастване на стъблото през есента. Когато около 70-80% от 
рапицата е преминала 4-ти лист, диаметърът на кореновата шийка 
е 6-8mm и до края на вегетационния период се очакват още 
благоприятни дни за развитие, трябва незабавно да се третира с 
тебуконазол, метконазол и боскалидсъдържащи препарати. Трябва 
да се има предвид, че колкото по-рано се вложат тези препарати,  
толкова по-добър е ефектът и по-малка е необходимата доза. В 
ранни фази се прилагат около 50-70 ml/da  тебуконазол и 
метконазол съдържащи препарати. В по-късни фази на развитие на 
растенията трябва да се вложат 70-100 ml/da . Растежно-
регулаторното действие на тези препарати е гарантирано, когато 
има достатъчно висока температура в посева (поне 15ºС). 
Гореспоменатите активни вещества имат при рапицата както 
регулиращо растежа действие, така и фунгицидно такова, поради 
което включването им трябва да съответства на конкретната 
ситуация (инфекция от фома, прерастване, метеорологична 
обстановка). В някои случаи, при много силно развити посеви, 
раннасеитба и благоприятни условия за растежа, би могло да се 
наложи и повторно третиране. 
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 Успешно редуциране на растежа може да се постигне когато 
посева не е много гъст и най-вече не е торен прекалено. При много 
високи азотни торови норми развитието на посева не може да се 
контролира дори с много високи дози тебуконазолови и 
метконазолови препарати. При слаби посеви трябва да се внимава 
с регулиране на растежа. Ако в края на вегетацията растенията не 
са достигнали желаната фаза на развитие, високи дози от 
растежните регулатори могат да доведат до намаляване на добива. 
 Прилагането на растежни регулатори през пролетта трябва да 
се планува при буйни посеви с добро водоснабдяване. Използват се 
същите растежни препарати, съдържащи октивни вещества като при 
есенно третиране. Те се внасят при височина на растенията 20-
30сm, в доза 70-100 ml/da . И тук важи правилото – колкото по-рано 
се приложат, толкова по-добър ефект се постига и по-малка доза е 
необходима. В противен случай може да се наложи повторно 
третиране за подсигуряване устойчивостта на полягане. 
 Прилагането на растежни регулатори през пролетта води до 
засилено образуване на странични разклонения, равномерно 
залагане на шушулките, по-изравнени посеви и по-равномерно 
узряване. 

5.5.3.Борба с болести 
 Рапицата страда от редица неинфекциозни и инфекциозни 
заболявания. 
 При недостиг на хранителни елементи (калий, калций, 
магнеций, бор) се проявяват различни признаци – хлороза, 
преминаваща в некроза по листата от различните етажи (недостиг 
на калий и магнезий) – редукция на  растежа и скъсяване на 
междувъзлията (недостиг на бор) – епинастия – клюмване на 
върховете на цветоносите, последвано от некоротиране (недостиг 
на калции). 
 От инфекциозните заболявания по рапицата трябва да се 
отдели полагащото се внимание на гъбните болести, най-вече на 
Фома (Phoma lingam) и бяло гниене (склеротиния)( Sclerotinia 
sclerotiorum). В рапичните посеви могат да се срещат и други 
болести, чието стопанско значение в повечето случаи е по-малко и 
вариращо според годината и местонахождението. Към тая група по-
маловажни болести спадат:  алтернария, чернилка (Alternaria 
brassicae) и сиво гниене (Botryotinia fuckeliana). 
 
 Фома – сухо стъблено гниене (Phoma lingam)  
 Болеста се причинява от гъба ( L. maculans ) Тя може да 
нападне всички органи на рапицата, но най-много листата и 
стъблата. Още  по време на поникването може да напада млади 



 - 40 - 

растения, които загиват предварително. Първите симптоми се 
срещат от момента на поникването до фаза 6 лист. Върху 
нападнатите листа се образуват неправилни петна, светлосиви на 
цвят, в които се образуват дребни, черни точковидни образувания 
(фиг.26.) с размер около 1 mm (пикнидии).  

         
Фиг.26. Фома – сухо стъблено гниене 

 
Тези точковидни образувания са мицела на причинителя на 

болестта. Гъбният причинител преминава през есента от листата 
през листните дръжки и навлиза в кореновата шийка. 
Светлокафявите петна с черен ръб по кореновата шийка могат да 
доведат до обширно изгниване на стъблото (фиг.26.). Това гниене, 
вследствие инфекцията по кореновата шийка, след 6-8 месеца води 
до полягане на рапицата. Проникването на инфекцията през 
пролетта обикновено причинява рани по стъблото и загуба на добив 
между 25% и 100%. [ ] 
 Аскоспорите на гъбния причинител се разпространяват от 
вятъра. Затова е важно рапичното стърнище да се обработи 
непосредствено след жътвата,  така се ограничава полета на 
спорите, който може да продължи до късно през есента. 
 Добрата устойчивост на новите хибриди на Фома и 
обеззаразяването на семената с фунгициди пречи патогенът да 
бъде пренесен, както и да се развият ранните инфекции, 
произхождащи от почвата. В парцели с висок инфекциозен 
потенциал, топло време, висока влажност и повреди от насекоми, 
обаче обеззаразяването не е достатъчно ефикасно, дори  в 
началните фази от растежа и може да се получи разпространяване 
на инфекцията в посевите преди зимата. Успешната борба с 
причинителя чрез тебуконазол, метконазол и боскалид съдържащи 
препарати и възможна само в активна фаза на причинителя. [ ] При 
наличие на благоприятни условия на инфекция би следвало 
незабавно да се третира с фунгициди. Това третиране преследва 
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две цели. От една страна, буйните посеви трябва да се спрат в 
растежа за да се предотврати прерастването, а от друга страна 
трябва да се предпазят растенията от нападение с Phoma lingam. За 
да се предотврати нападение от сухо стъблено гниене през топли и 
влажни есен и пролет, би трябвало да се проведе есенно и 
пролетно пръскане с 70-100 ml/da  тебуконазол и 
боскалидсъдържащи препарати. [ ] 
 
 Бяло гниене (склеротиния) (Sclerotinia sclerotiorum) е гъбна 
болест, която напада стъблата и генеративните органи на рапицата, 
главно по време на цъфтеж. Високата въздушна влага  и валежи, 
придружени с високата температура, по време на цъфтежа, 
благоприятстват нападението от тази болест. Но и краткотрайната 
смяна на слънчевото време с дъждовно и задържането на роса за 
няколко часа предразполагат към бързо покълване на спорите в 
листните и стъблените дръжки, особено ако там има полегнали 
цветни венчелистчета като благоприятна хранителна среда. 
Гъбната зараза може да се запази до 10 години в почвата, затова и 
склеротинията е толкова опасна. Склероциите се образуват 
първоначално в стъблата и с остатъците след жътвата преминават 
в почвата, където могат да предизвикат дълготрайна инфекция. 
Това важи особено за наситени с рапица сеитбообороти. 
Гостоприемници на Склеротинията са също така слънчогледа, 
граха, морковите, целината, ряпата, салатите и много плевели. 
Основен признак на болестта е нападението на стъблото с 
последващо избелване на цвета му (фиг.27.).  
 

 
Фиг.27. Бяло гниене 

 
Чрез използване на тебуконазол  и боскалидсъдържащи 

фунгициди в доза 50 – 70 ml/da във фаза пълен цъфтеж, когато 
около 50-60% от цветовете са отворени, може да предотврати 
масирано нападение от Sclerotinia sclerotiorum. В този момент се 
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използва най-пълноценно превантивния и лечебен ефект на по-горе 
посочените препарати и се подобрява еластичността на шушулките 
и устойчивостта им на разпукване при узряване. [ ] 

 
Алтернария – чернилка (Alternaria brassicae) e инфекциозна 

болест по рапицата, чиито симптоми са известни в практиката по-
скоро като нападение по шушулките, но патогенът може да напада 
растенията във всички фази на растежа и по всичките им части, 
освен корените. Инфекциите започват от заразени семена, които 
могат да загният още в почвата, евентуално от тях порастват 
системно заразени растения. По техния хипокотил или по листата от 
кълнове се образуват черно-кафяви некротични, рязко ограничени 
петна, приличащи на запетаи, големи около 2mm. Силно 
нападнатите растения атрофират преди или след поникването и 
понякога са покрити с масленочерна гъбна пелена. Много ранните 
инфекции са най-пагубни за рапицата, тъй като патогенът прораства 
в проводящите снопчетаи бързо напада системно цялото растение, 
с което по правило причинява гибелта му. 

В по-късните фази на растежа патогените нападат листата, 
върху които се образуват кръгли или овални червеникавокафяви, 
рязко ограничени некротични петна с размер 0,5-3mm, разделени с 
жълт пръстен (фиг.28.). Нападнатите листа с голям брой петна 
пожълтяват, покафеняват, изсъхват и капят. Гъбната зараза може 
да се появи и по стъблата и шушулките (фиг.29.) и води до загуби 
поради ранно разпукване на шушулките. [ ] 

 

   
Фиг.28. Алтернария по листата      фиг.29. Алтернария по шушулките 

 
Ефективна защита срещу пренасянето на тези инфекции по 

рапицата може да се осъществи с обеззаразяване на семената с 
използване на активните вещества фенпропиморф и продион или 
чрез навременно ползване на тебуконазол и боскалидсъдържащи 
фунгициди в доза 50 – 70 ml/da в пълен цъфтеж на растенията. [ ] 

 



 - 43 - 

Мана (Peronospora parasitica )  e често срещана болест по 
рапицата, но обикновенно вредността й не е висока. В земеделската 
практика тази болест често е неоснователно отминавана и 
пренебрегвана, като симптомите й се бъркат с тези на други 
болести (сивото гниене, особено по шушулките). Нейните симптоми 
се свеждат до това, че в периода на поникване по котилидоните и 
хипокотила се появяват жълти, а по-късно – кафяви, изсъхващи 
петна по листата са с неправилна форма, прозрачни светложълти, 
като по-късно тъканта в средата на петната некротизира и се 
оцветява в сивобяло. От долната страна на петната се образува 
сивобял налеп от спорулацията на патогена. Силно заразените 
листа и поникващи растения може да атрофират и да загинат. 

Петната по старите растения се срещат под формата на  
слабо различими и отначало незабележими светли, а по-късно – 
жълтокафяви петна между главните жилки на листата (фиг.30.). От 
долната страна на листата при по-висока влажност на въздуха на 
местата на петната се образува  тънък белезникав или сивкав налеп 
от спорулацията (фиг.31.).  

 

     
  Фиг.30. Мана по рапицата          фиг.31. Спорулация от долната  
                                                                         страна на листа  

 
При благоприятни за патогена условия силно заразените листа 

могат преждевременно да изсъхнат и да окапят. За рапицата е 
много опасно най-вече нападането на шушулките в периода на 
образуването и узряването на семената. По повърхността на 
шушулките се образуват кафяви петна с неясни граници и със 
сивкави налепи, които могат да покрият и цялата шушулка (фиг.32.). 
Шушулките узряват преждевременно, покафеняват и изсъхват 
(фиг.33.).  

Сред ефикасните листни фунгициди срещу тази болест спадат 
препарати на базата на беналаксил, манкоцеб, металаксил и тирам. 
[ ] Третирането на младите посеви с тях  контролира болестта от 
фаза котиледони до трети лист на рапицата. 
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Фиг.32. Мана по шушулките    фиг.33.  Атрофирала шушулката 
 
Сиво гниене ( Botryotinia fuckeliana)   е гъбно заболяване по 

рапицата. Гъбата напада първо хипокотила и котилидоните на 
поникващите растения , където може да презимува под формата на 
мицел. През пролетта сивото гниене често се появява по тъканите 
на рапицата, увредени от силен студ. По-късните инфекции зависят 
не само от метеорологичните условия, но и от други поражения (от 
вредители или от градушка). При нападение на стеблото или 
листата, през главния вегетационен период, поразените места се 
покриват със сив налеп (фиг.34.) и растението преждевременно 
пожълтява, повяхва и умира.  

 

 
Фиг.34. Сиво гниене по листата  на рапицата 

 
Много често симптомите на сивото гниене се смесват със 

симптомите на бялото гниене, а и двете болести се развиват в един 
и същ период. В някои случаи сивото гниене може да порази и 
шушулките, които могат преждевременно да изсъхнат ,а при влажно 
време се покриват със сив налеп. В този случай болестта може да 
се сбърка с маната. 
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Фунгицидните третирания на посевите засегнати от сиво 
гниене се ръководят от същите правила, както при защитата срещу 
бялото гниене, тъй като и двата патогена се срещат в повечето 
случаи едновременно. Срещу сивото гниене по рапицата се 
използват фунгициди, хлороталонил, ипродион, прохлораз, 
тиопанат-метил и винколозин. [ ] 

Третирането се осъществява с наземни щангови пръскачни 
машини от типа „Перла”, АРЗ-16, „Amazone UF-1200” и др. 

 
5.5.4.Борба с неприятели 
Зимната рапица се напада на различни етапи от своето 

развитие от много неприятели. Инсектицидната защита при нея се 
осъществява чрез третиране на семената и предпазва растенията 
до към 3-4 листен стадий. След това посевите трябва да бъдат 
контролирани за земни бълхи, листни оси, листни въшки, 
скритохоботници, рапични цвеклояди, шушулкови хоботници и др. 

Типичните рапични неприятели през есента след сеитбата са: 
рапичната стъблена бълха, рапичната листна оса, листните въшки и 
полските голи охлюви. [ ] 

 
Рапичната стъблена бълха (Psylliodes chrysocephala)  е един 

от най-сериозните вредители по рапицата. Възрастните екземпляри, 
по време на хранене за достигане на полова зрялост, причиняват 
характерни повреди подобни на „изстрел със съчми” по младите 
растения и „надърпване” на листата (понякога погрешно приемано 
за увреждане от охлюви), които могат да възпрепятстват ранното 
развитие на земеделската култура. След първото нападение на 
възрастните се излюпват ларвите, които нанасят по-голямо 
поражение по растенията. Те прокарват тунели в дръжките (фиг.35.) 
на листата, слизайки към стъблото и корените. В резултат на тези 
повреди растението спира своя растеж, а често и загива напълно.  

 

  
Фиг.35. Ларва на рапична стъблена бълха  



 - 46 - 

 
Възрастните екземпляри са до 4,5 mm дължина с елипсовидно 

извито  тяло с характерен металически синьо-зелен цвят. (фиг.36.) 
Те имат дълги антени, дълги задни крака и скачат бързо и високо 
при опасност. Броят им е най-голям в края на септември, когато 
„изпасват” младите посеви. Снасят яйцата си върху почвата около 
растенията. При  наличието на подходяща температура , 
излюпването може да стане по всяко време. 

  
Фиг.36. Възрастен екземпляр на рапична стъблена бълха 
 
 Ларвите са жълто-бели на цвят с многобройни тъмни петна по 

гръбната част на тялото. Главата е кафява, а по-късно 
бледобежова. Ларвите имат три двойки гръдни крака, след 
излюпването са дълги 1,5mm и порастват до 8mm. След като се 
изхранят ларвите падат от растението и какавидират върху почвата, 
където прекарват зимата. Загубите в добива от повредите на 
ларвата, могат да бъдат драматични. Третирането на семената с 
„Крайцер – рапица” редуцира ранното нападение от ларвите, но при 
следващото достигане прага на вредност се третира с „Карате 
Зеон”. [ ] 

 
Рапична листна оса (Athalia Rosae)  e разпространена в цяла 

Европа, в това число и в България. Формира три поколения 
годишно, като най-големи щети причиняват ларвите от третото 
поколение през есента. Младите ларви погризват в листата малки 
дупчици или по-големи прозорчета. По старите ларви, които живеят 
от горната страна на листата ги изгризват от края до най-дебелите 
жили и могат дори напълно да обезлистят растението (фиг.37.). 
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Фиг.37. Поражения на листата на рапицата, причинено от 

ларвите на рапичната листна оса 
 

 
Фиг.38. Имаго на рапична листна оса 

 
Имагото (фиг.38.) е голямо 6-8mm. Самецът е по-малък от 

самката. Главата и страничните части на гърдите са лъскаво-черни, 
а коремът – жълтеникав до жълтооранжев. Между гърдите и 
коремчето няма стеснение. Антенките са с по 9-10 фаланги. 
Жълтеникавите крила са прозрачни и ципести с по-тъмни краища в 
предната част. Продълговатите овални жълтобели 0,8mm големи 
яйца се снасят от самката в малки срезове по краищата на листата. 
Лъжегъсениците, достигащи до 16 - 188 mm, имат  набръчкано тяло, 
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отначало бледосиво до бледозелено, по-късно тъмнозелено до 
кадифеночерно (фиг.39.).  

 

  
 

Фиг.39. Лъжегъсеница на рапична листна оса 
 
 
Те освен трите чифта гръдни крачета имат на коремните си 

фаланги осем чифта лъжливи крака. Вредителят по правило има 
три поколения. За праг на вредност за химична борба с рапичната 
оса, през есента след поникването на културата, се смятат 2-3 
лъжегъсеници на квадратен метър. Посевите  се третират от 
поникването на рапицата до края на октомври. Достатъчно е да се 
обработят само огнищата. Химическата обработка трябва да се 
прави само при топло и сухо време. При нея не бива да се забравя, 
че възрастните ларви са устойчиви на инсектициди и борбата 
трябва да е насочена срещу младите ларви. [ ] 

 
Зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae)   е изключително 

космополитен вид. Вреди на маслодайната рапица най-вече през 
летните месеци (особено след топла зима), когато е в състояние да 
създаде предимно на върховете на съцветията плътни колонии 
(фиг.40.). В резултат от изсмукването на въшките се стига до 
пожълтяване и отмиране на част от растенията (съцветията) над 
колонията.  
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Фиг.40. Колония от зелеви въшки         фиг.41. Зелева листна въшка 

 
Понякога е налице виолетов оттенък, увиване, усукване и 

деформация на засегнатите части. В някои особено благоприятни 
години зелевата въшка се появява в посевите от маслодайна 
рапица  и през есента, когато може да се причини оцветяване, 
атрофия и деформации. Тя нанася вреда най-често при 
пренасянето на растителни вируси (над 20 на брой). Безкрилата 
живородна самка  е с дължина на тялото 1,6 – 2,6mm, (фиг.41.) 
тялото е плътно, сивозелено, покрито отгоре с лек восъчен налеп 
със сив цвят до мътносив или ръждивокафяв. То е неравномерно 
обрасло със сивкавобели власинки, поради което възрастните 
екземпляри изглеждат петнисти. Главата е черна, като на гърдите и 
корема има черни шарки. Пипалата са по-къси от тялото. 
Цилиндричните израстъци (сифункули) на гърба са къси и по 
средата – по-груби. Прясно снесеното яйце е с кремав  цвят, по-
късно придобива черен цвят, лъскаво е и се вижда добре. 

Зелевата въшка е моноцикличен вид. Презимува в яйчения си 
стадий върху стъблата. Първите екземпляри се появяват в 
началото на май, а крилатите форми през лятото. Сексуално 
активните екземпляри се развиват едва през октомври. Оплодените 
самки снасят еденично по 2-4 яйца. По време на вегетацията се 
развиват около 15 поколения. Последното поколение може да се 
появи върху израстващата рапица. [ ] 

Пръскане се налага когато 10% от съцветията са нападнати по 
време на цъфтеж. През есента повредите се изразяват в 
хлоротични петна и извиване на листата. Това не е сериозен 
проблем, тъй като през пролетта се наблюдава възстановяване. [ ] 
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Полски гол охлюв ( Deroceras agreste ) e палеарктически вид. 
Щетите от него са повече през влажни години, на места с по-влажен 
микроклимат, върху по-тежки почви, при натрупани върху тях 
растителни остатъци. Подходящи условия създава и все по-
интензивното отглеждане на рапицата. Най-големи са щетите по 
младите растения. При липса на дъждове голите охлюви могат да 
се видят по растенията само през нощта, а при влажно и дъждовно 
време те са активни и рано сутрин и вечер. При благоприятни 
условия понякога се стига до пълно изяждане на растенията. 
Охлювите прогризват в котилидоните или първите същински листа 
неправилни отвори, по-късно ги изгризват от края, като главните 
жилки остават неповредени. По листата и почвата се виждат 
сребристи пътечки, образувани от изпуснатите от охлювите слуз 
(фиг.42.). 

 

 
 

Фиг.42. Седефена слуз по листата образувана от охлюви 
 
Тялото на полския гол охлюв е дълго 4-6 сm с белезникав или 

бледокафяв цвят, без петна. Главата и пипалата са тъмни, а 
мускулестият крак е жълтобял от долната страна. Тялото е покрито 
с безцветна слуз (фиг.43.). Яйцето е с кръгла форма и е голямо 1-
2mm (фиг.44.)  
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Фиг.43Полски гол охлюв 
 

   
 

Фиг.44. Яйца на гол охлюв 
 
Излюпените екземпляри са безцветни. Яйцата са презимуващ 

стадии в почвата, а понякога това са и възрастни екземпляри. 
Охлювите са хермафродити, след взаимната копулация, през 
пролетта двата възрастни екземпляра снасят яйца в почвата или по 
растителните остатъци. При едно снасяне се полагат 10 до 30 
стъкловидни яйца, а общо се снасят 200 – 300 такива. Младите 
екземпляри се излюпват след 3-4 седмици и съзряват полово след 
още 6. Общата продължителност на живота им е 6-8 месеца. 

Борба с полския гол охлюв в поникващия посев зимна рапица 
е неизбежна, ако има голямо поразяване на младите растения, 
респективно при наличие на 2-3 екземпляра на квадратен метър. 
При сеитбата трябва да се провери дали се срещат охлюви и 
плужеци. Застрашените площи задължително се третират преди и 
евентуално по време на поникване на рапицата. От втори същински 
лист нататък щетите рядко са значителни и затова борбата е 
необоснована. [ ] 

През пролетта най-важните неприятели по зимната 
маслодайна рапица са: рапичния стъблен скритохоботник, рапичния 
цветояд, шушулковия хоботник и зелевото комарче по шушулките. 
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Рапичния стъблен скритохоботник (Centorhynchus napi) е 
често среща вредител по маслодайната рапица. При голямо 
нападение от него загубите на семена могат да достигнат до 50%. 
Като първи пролетен неприятел при рапицата се появява при 
температури на въздуха 9-12ºС, а на почвата над 6ºС в слоя до 5 
cm. Опасен е в региони с късни пролетни слани или с пропускливи 
почви, които бързо просъхват напролет. Вредите идват от 
полагането на яйцата в младите леторасти. [ ] Първият симптом на 
поразяването са малки, около 1 mm, лъскави, подути по-късно 
оградени в бяло отвори по стъблата (това са местата, където се 
снасят яйцата) (фиг.45.).  

 

 
Фиг.45. Дребни отвори по дръжките на листата 

 – места за яйцеснасяне 
 
Отворите обикновено се намират близо до вегетативния връх. 

С растежа на стъблата на мястото на отворите възникват тънки 
бразди, получават се подпухване и деформации (най-вече в 
долната част на стъблото). Типична проява е атрофията, 
извиването (често и полягането) и напукването на стъблото 
(фиг.46.). 
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Фиг.46. Полягане на растения и напукване на стъбла при  
           нападение от рапичен стъблен скритохоботник  
        
До напукване се стига при по-голямо поразяване на 

растенията. Водата и патогенните гъби (особено Phoma  и др.), 
проникващи през отворите в стъблото, причиняват вторично 
загниване на основата на растението. Поразените растения 
развиват много странични разклонения и цъфтежът им се удължава.  

Възрастният индивид е сиво-черен, но заради гъстите сиви 
косъмчета впечатлението е за слюдено – сив цвят с дължина 3-4mm 
(фиг.47.). 

 

   
                             
                               Фиг.47. Рапичен стъблен хоботник 

         
 

Главата му продължава в тънък извит надолу нос. Яйцата са 
0,8mm дълги, овални и млечнобели. Напълно развитите възрастни 
бръмбари излизат от зимен сън рано напролет. Снасянето яйцата 
се извършва по главните стъбла след едно-две седмично хранене 
на възрастните. Ларвите имат кафява глава и правят тунели в 
стъблата на растенията , преди да попаднат в почвата, където 
какавидират до късно лято. 
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Борбата с рапичния стъблен скритохоботник трябва да се 
изведе до 3 дни след достигане на прага на икономическата 
вредност (табл.3) с контактни и системни инсектициди („Карате 
Зеон”, преди яйцеснасяне – март, април). [ ] 

 
Рапичният цветояд (Meligethes aeneus ) е силно 

разпространен неприятел в районите, където се отглежда рапица. 
При температура над 10° С той прелита първо по краищата на 
полетата, а при повишаване на температурата навлиза и навътре в 
посевите. Рапичният цветояд се храни предимно  с цветния прашец. 
За да стигнат до поленовите торбички преди настъпване на 
цъфтежа възрастните нагризват бутоните, при което повреждат 
плодника (фиг.48.). Повредените бутони имат странични 
нагризвания, изсъхват и опадат. Особено голяма опасност за 
пъпките има при продължително засушаване и спиране растежа на 
растенията. [ ] При по-слаба повреда пъпките образуват шушулки, 
но те са деформирани, извити и набъбват. 

 

 
 

Фиг.48. Повреда на цветните бутони от имагото  
на рапичния цветояд 

 
Имагото (фиг.49.) е 2-2,5mm дълго и 1,5mm широко. Главата 

му е малка, широка и чак до очите скрита по щита. Горната страна 
на тялото е сводесто извита, елитрите са гъсто изпъстрени с точки 
тъмнозелени или сини. Долната страна на тялото е черна. 
Антенките са черни с кафеникавочервена втора фаланга. Краката са 
кафяви, а предните пищяли – кафеникавочервени или 
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жълтокафяви. Яйцата са овални с размер 0,7mm. Отначало те са 
прозрачни, а по-късно стават мътно-млечни. Ларвите след 
излюпване са дълги около 1mm, преминават през две ларвени 
възрасти и когато са изцяло развити стигат до 4mm. На цвят са 
жълти на светлокафяви точки. Главата и краката им са кафяви. [ ] 

 

 
 

Фиг.49. Имаго на рапичен цветояд 
 

Борбата срещу рапичния цветояд трябва да се извежда по 
време на бутонизация след достигане на икономическия праг на 
вредност (табл.3.). На места с резистентни популации 
задължително трябва да се практикува смяна на активните 
вещества (табл.4.) 
 

Шушулковият хоботник (Ceuthorynchus assimilus)   е широко 
разпространен и потенциално опасен неприятел по маслодайната 
рапица.  Възрастното насекомо прави малък отвор върху 
развиващите се шушулки, през които полага яйцето си в тях. 
Ларвата се храни вътре в шушулката, изяждайки не повече от 25% 
от семената. Първият външен симптом  се появява върху 
растението едва когато ларвите напускат шушулката. Върху 
нападнатите шушулки се появяват малки, с диаметър около 1mm, 
отвори, през които ларвите напускат шушулката (фиг.50.). 
Шушулките остават жизнени до жътва, но частично празни. 
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Фиг.50. Нападнати шушулки от хоботник 
 

Размерът на възрастното насекомо без хобота е 2,5 – 3,0 mm, 
а цветът му е сиво-черен. Цялото тяло е обрасло с гъсти сиви 
власинки и затова изглежда слюдено-сиво (фиг.51.).  

 

 
Фиг.51.Възрастно насекомо на шушулков хоботник 

 
Щитчето има отстрани малко, но видимо възвишене. При 

заплаха малката главичка може да се прибере чак до очите под 
щита. Хоботът е тънък, лъскав и равномерно извит. Гладките крака 
са черни. Овалните яйца с размер 0,5mm са бели. Безкраките бели 
до жълти, леко извити ларви имат кафява глава и порастват до 4-
5mm. Развитието им преминава през 3 ларвени възрасти. 

Преките щети, причинявани по време на храненето за растеж 
на възрастните екземпляри и по време на изгризването на дупки в 
младите шушулки, по време на яйцеснасянето са незначителни. 
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Храненето на възрастните шушулкови хоботници може да намали 
масата на семената с 16,2%, съдържанието на масло в тях с 2,2% и 
кълняемоста им с 40,5%. [ ] От друга страна местата на това 
хранене създава подходяща среда за зелевото комарче по 
шушулките (Dasineura brassicae)  (фиг.52.). То е малко, фино с 
големина 1,2 -1,5mm и с чернокафяв цвят на тялото и може да снася 
в шушулките своите яйца.  

 

 
 

Фиг.46.Зелево комарче 
 

Вторичните щети, причинени от неговите ларви могат да са 
чувствителни. Двата вредителя хоботника и комарчето могат, 
особено през топли години да причинят намаляване на добива на 
зърно до 50%. Щетите са значително по-големи, ако по време на 
цъфтежа на рапицата времето е топло. Като цяло директните и 
индиректните повреди от шушулковия хоботник са големи. 
Приемливият праг на вредност по време на цъфтежния период, 
зависи от следното: 

-контролът срещу шушулковия хоботник; 
-контролът срещу зелевото комарче; 
-приложението на фунгициди по време на цъфтежа. 
Неприятелят е най-силно активен по границите на полето, 

което трябва да се има предвид и да се обследва тази част. При 
установяване икономическия праг на вредност (табл.3.) борбата се 
води срещу възрастното насекомо, преди снасяне на яйцата в 
шушулките след прецъфтяване на рапицата, с инсектициди, 
щадящи пчелите. [ ] 
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Таблица. 3.  
Икономически праг на вредност (ИПВ) при вредителите по 

зимната маслодайна рапицата 
 

 
Таблица.4.  

Разрешени за употреба и предлагани на пазара инсектициди 
за борба с вредителите при зимната рапица 

(по препоръка на Националната служба за растителна защита) 
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Растителнозащитните мероприятия  се извършват с наземни 
щангови пръскачни машини от типа „Перла”, АРЗ-15, „ 
Amazone„,LEMKEN”, „John Deere” и др. (фиг.53 и фиг.54.). За да има 
равномерно покритие на цялата площ на посева с разтвор, 
желателно е препаратите да се внасят с 20-30 литра вода на декар 
и скоростта на работа на пръскачната техника да е 6-7 km/h. 
Пръсканията трябва да се провеждат при скорост на вятъра до 
5m/s. 

 

 
 

Фиг.53. Самоходна щангова пръскачка “AMAZONE” 
 
 

 
 

Фиг.54. Прикачна щангова пръскачка “LEMKEN PRIMUS” 


