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1. GENERALITĂŢI 

1.2. Clasificare ştiinţifică 

Rapiţa (Brassica napus L.) (fig. 1) face parte din familia plantelor crucifere (Brassicaceae). 

La flori se formează păstăi de 5-10 cm cu seminţe de forma rotunda, de culoare negru-albăstrui 

pana la maro-albăstrui, care au o greutate la 1000 de seminţe intre 3,5 si 6,5 g. Intre începutul 

perioadei de înflorire si maturitate este o distanta de 70 zile. 

Rapiţa (Brassica napus oleifera şi Brassica rapa oleifera) este o plantă din familia 

cruciferelor Brassicaceae cu florile galbene şi cu tulpina subțire, lungă şi ramificată. Seminţele sale 

sunt bogate în ulei folosit la producerea biodieselului. 

Rapiţa - canola este o marcă înregistrată a unui hibrid de rapiță, iniţial produsă şi cultivată în 

Canada, în zone cu clima uscată temperat continentală excesivă . Uleiul din semințe de rapiţă a fost 

produs în secolul al 19-lea ca o sursă de lubrifiere pentru motoarele cu abur. Uleiul are un gust amar 

din cauza nivelului ridicat de acizi. Canola a fost produsă tocmai pentru a reduce această cantitatea 

de acid, rezultând un ulei gustos. 

 

 

Fig. 1. Rapiţa (Brassica napus L.) 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biodiesel
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alberta
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Rapiţa se cultivă pe o suprafaţă de peste 27 mil. ha., la nivel global. Cele mai mari 

cultivatoare sunt China cu 7,2 mil. ha. si India cu peste 6,9 mil. ha., urmate de Canada cu 5,1 mil. 

ha., Germania cu 1,3 mil. ha., si Franta cu 1,2 mil. ha. 

Progresele realizate pe plan mondial si in tara noastra, in ameliorarea acestei plante si in 

utilizarea multipla a uleiului motiveaza pe deplin reconsiderarea suprafetelor cultivate cu aceasta 

planta si in Romania. 

Radacina este pivotanta, slab ramificata; patrunde in sol la 70-100 cm adancime. Masa 

principala de radacini este raspandita la adancimi de 25-45 cm. 

Tulpina este erecta, ramificata, inalta de 1,2-2 m, rezistenta la cadere; gradul de ramificare 

este mult influentat si de densitatea culturii. 

Frunzele bazale sunt petiolate, lirate, penat-sectate; cele mijlocii si de varf sunt sesile, 

lanceolate sau oblong-lanceolate. 

Inflorescenta este un racem. Florile sunt alcatuite pe tipul patru. Polenizarea este 

predominant alogama, entomofila. 

Fructul este o silicva cu 10-30 seminte. Pe o planta se pot forma pana la 800 de silicve. La 

maturitatea deplina silicvele se deschid usor, semintele putandu-se scutura. 

Semintele sunt rotunde, cu suprafata neregulat-reticulata. Continutul de grasimi este de 37, 

2 – 49,6%. Germinaţia este epigeica. 

Perioada de vegetaţie a soiurilor de toamna este de 270-300 zile, iar a soiurilor de 

primăvara de 110-130 de zile. 

1.2. Soiuri 

În catalogul oficial al soiurilor de plante din România sunt inregistrate 24 de soiuri de rapita, 

dupa cum urmeaza: 

Soiul Madora, de toamna, a fost creat de firma Saaten Union din Germania. Inaltimea 

plantelor este de 105-125 cm, cu 6-12 ramificatii si 70-106 silicve pe planta. Soiul este semitardiv, 

cu o perioada de vegetatie de 265-285 zile. Are rezistenta buna la iernare si cadere. Continutul 

semintelor in ulei este de 45,0-45,5%, fara acid erucic si glicozinati. Capacitatea de productie este 

de cca.. 2900 kg/ha. 

Soiul Valesca de toamna, a fost creat de firma Saaten Union din Germania. Inaltimea 

plantelor este de 112-129 cm, cu 3-8 ramificatii, avand 60-97 silicve pe planta. Soiul este 

semitardiv, cu rezistenta buna la cadere si satisfacatoare la iernare. Continutul semintelor in ulei 

este de 43-44%, fara acid erucic si glicozinolati. Capacitatea de productie se situeaza intre 2600-

3700 kg/ha. 

Soiul Wotan, de toamna, a fost creat de firma Saaten Union din Germania. Plantele au 

inaltimea de 105-120 cm. Samanta este ovoidala, iar soiul este semitardiv, cu rezistenta buna la 
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irnare, cadere si frangere. Continutul semintelor in ulei este de 41-44%, fara acid erucic si 

glicozinolati. Capacitatea de productie este de 2500-3200 kg/ha. 

Soiul Triumf, de toamna a fost creat la USAMV Bucuresti. Plantele au inaltimea de 125-

175 cm, viguroase, cu cca. 112 silicve pe planta. Continutul in ulei este de 42,45%, fara acid erucic 

si glicozinolati. Are capacitatea ridicata de productie. 

Soiul Colvert, de toamna a fost creat de firma Verneuil Semences din Franta. Talia 

plantelor este de 49-55 cm, avand samanta 4,4-6,0 si de 65-72 kg. Soiul are perioada de vegetatie de 

271-278 zile si cu buna rezistenta la iernare si scuturare. Continutul in ulei este de cca.. 40%. 

Capacitatea de productie este de 2552-4000 kg/ha. 

Soiul Amor, de toamna, a fost creat de firma RAPS GBR, din Germania. Inaltimea plantelor 

este de 53-54 cm, perioada de vegetatie este de 227 zile, cu buna rezistenta la scuturare si arsita. 

Continutul semintelor in ulei este de 38-39%, productia medie este de cca.. 2048 kg/ha. 

Soiul Praska, de toamna a fost creat de firma RAPS GBR din Germania. Inaltimea plantelor 

este de cca.. 45 cm, cu perioada de vegetatie de ca 278 zile si o buna rezistenta la iernare si 

scuturare. 

Soiul Astra, de toamna, a fost creat de firma Raps GBR din Germania. Plantele au talia 

inalta, Silicva de lungime medie, cu seminte mici. Este un hibrid semitimpuriu, rezistent la iernare, 

scuturare si la atacul de Phoma. Continutul de ulei este de 41,01%, a realizat o productie medie de 

1948 kg/ha. 

Soiul Capitol, de toamna a fost creat de firma Cargill din Franta. Planta are talia inalta, cu 

rezistenta foarte buna la boli. Semintele au un continut de 40,26% ulei, lipsit de acid erucic. 

Productia medie a fost de 1814 kg/ ha. 

Soiul Dolomit, de toamna, este un soi cu polenizare libera, creat de firma Raps CBR din 

Germania. Talia plantelor este mijlocie, cu silicva de marime medie si rostul lung, cu perioada de 

vegetatie mijlocie si buna, rezistenta la cadere, foarte buna toleranta la atacul Phoma si Verticilium. 

Samanta are un continut de ulei de 41,88%, fara acid erucic si continut scazut in glucozinolati. 

Productia medie a fost de 1889 kg/ha. 

Soiul Orlando, cu polenizare libera, de toamna, a fost creat de firma Raps GBR din 

Germania. Talia plantelor este medie spre inalta, cu silicva medie-lunga, cu ciocul scurt spre mediu, 

iar continutul in ulei este de  40,67%, fara acid erucic si continut scazut in glucozinolati. Soiul este 

semitimpuriu, cu buna rezistenta la scuturare, seceta si atacul de Phoma. A realizat o productie de 

1958 kg/ha. 

Soiul Bristol, de toamna, a fot creat de firma Monsanto SAS, Franta. Inaltimea tulpini este 

medie spre lunga, cu buna rezistenta la iernare. Continutul semintelor in ulei este de 41,59, fara acid 
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erucic si cu un continut foarte scazut in glucozinolati. A realizat productii de 1144 kg/ha. Se 

recomanda in toate zonele de cultura. 

Soiul Contact, de toamna, a fost creat de firma Monsanto SAS, Franta. Tulpina are 

inaltimea scurta spre medie. Are o buna rezistenta la iernare si scuturare. Rezistenta la boli, 

semintele contin 41,19% ulei cu un continut slab in acid erucic si glucozinolati. A realizat in medie 

1134 kg/ha. Se recomanda in toate zonele. 

Soiul Dexter, de toamna a fost creat de firma Raps CBR, Germania. Tulpina este scurta sau 

foarte scurta, cu perioada de vegetatie de cca.. 280 kg/ha, cu buna rezistenta la iernare si scuturare. 

Continutul semintelor in ulei este de 39,75% realizand o productie medie de 1197 kg/ha. Se 

recomanda in toate zonele. 

Soiul Doublol, de toamna, a fost creat de firma Monsanto SAS, Franta. Plantele au inaltime 

medie, buna rezistenta la iernare si scuturare. Samanta are un continut de 39,78% ulei, realizand o 

productie medie de 1114 kg/ha. Se recomanda in toate zonele de cultura. 

Hibridul Artus, de toamna, a fost creat de firma Lembke din Germania. Perioada de 

vegetatie este asemanatoare cu soiul Valesca. Are o buna rezistenta la iernare, seceta si scuturare. 

Semintele au un continut in ulei de 41,3%, fara acid erucic. A realizat productii de cca.. 874 kg/ha. 

Se recomanda in toate zonele. 

Soiul Rasmus, de toamna, a fost creat de firma Lembke din Germania. Tulpina are 

inaltimea  medie, semintele au un continut de 41,6% ulei, fara acid erucic. A realizat o poductie de 

1767 kg/ha. 

Soilu Bolero, de primavara, a fost creat de firma Saaen Agentur din Germania. Inaltimea 

plantelor este de 98 cm. Perioada de vegetatie este de 95 zile, cu buna rezistenta la saturare. 

Continutul in ulei este de 39,2%, lipsit de acid erucic si glicozinolati. Productia medie 1162 kg/ha. 

Soiul Cyclone, de primavara, a fost creat de firma DLF Trifolium din Danemarca. Inaltimea 

plantelor este de cca.. 96 cm, are perioada de vegetatie de cca.. 95 zile, cu buna rezistenta la 

scuturare. Continutul semintelor in ulei este de cca.. 38,4%, lipsit de acid erucic si glicozinolati. 

Capacitatea de productie este de cca.. 1125kg/ha. 

Soiul Star, de primavara, a fost creat de firma DLF Trifolium din Danemarca. Inaltimea 

plantelor este de cca. 106 cm, cu samanta rotunda. Perioada de vegetatie este de cca. 96 zile, fiind 

rezistenta la scuturare. Contine 38,9% ulei, lipsit de acid erucic si glicozinolati realizeaza cca. 1150 

kg/ ha samanta. 

Soiul Heros, de primavara, a fot creat de firma Raps GBR, Germania. Plantele au talia 

scurta spre medie. Semintele au un continut in ulei de 39,89%. Perioada de vegetatie este de 117 

zile, cu buna rezistenta la seceta si scuturare. Samanta este lipsita de acid erucic. Se recomanda in 

toate zonele favorabile rapitei de pimavara. 
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Soiul Hunter, de primavara, a fost creat de firma Raps GBR Germania. Perioada de 

vegetatie mai scurta ca a soiului Bolero, cu o buna rezistenta la cadere, seceta si scuturare. Samanta 

are continutul in ulei de 39,6% fara acid erucic. A realizat 1919 kg/ha. Se recomanda in toate zonele 

de cultura. 

Soiul Lambada, de primavara, a fot creat de firma Lambke din Germania. Tulpina este 

scurta spre medie. Perioada de vegetatie apropiata de  cea a soiului  Bolero. Are o buna rezistenta la 

cadere,  seceta, scuturare. A realizat 2052 kg/ha. 

Soiul Olga, de primavara, a fost creat de firma Lambke din Germania. Planta are inaltime 

medie, cu perioada de vegetatie de 95 zile. Are o buna rezistenta la cadere, seceta si scuturare, 

samanta are continutul in ulei de 38,0%, lipsit de acid erucic. Productia medie a fost de 2116 kg/ha. 

 

 

1.3. Factorii de risc la cultivarea rapiţei 

Seceta din perioada semănatului poate determina răsărirea neuniformă sau întârzierea 

răsăritului, putând afecta producţia sau/şi profitul, deoarece plantele răsărite cu întârziere pot fi 

distruse mai uşor de îngheţurile timpurii din toamnă sau de cele din timpul iernii. 

În anii în care se manifestă secetă în perioada semănatului, din cauza lipsei apei din sol, 

răsărirea are loc numai după prima ploaie. Analizând datele climatice din ultimii 30 de ani, s-a 

constatat că în perioada 2-7 septembrie, în majoritatea anilor cade o ploaie de cel puţin 10 l/m
2
, care 

este suficientă să determine germinaţia. 

În condiţiile din România, cele mai mari pagube le provoacă desele alternări între îngheţ şi 

dezgheţ ce au loc obişnuit către primăvară: perioadele de încălzire mai lungi de 3 zile urmate de 

perioade mai lungi de 3 zile cu temperaturi scăzute. 

Analizând datele climatice din ultimii 30 de ani, se constată că riscul de îngheţ nu este unul 

din factorii care ar putea diminua semnificativ suprafaţa semănată cu rapiţă pe teritoriul ţării 

noastre. 

 

 

1.4. De ce să preferăm hibrizii şi nu soiurile de rapiţă ? 

Hibrizii sunt preferaţi altor soiuri de rapiţă deoarece au toleranţă ridicată la secetă şi arşiţă, şi 

utilizează mai eficient a substanţele nutritive, în special a azotul. 

Pioneer a fost prima companie care a realizat cei dintâi hibrizi de porumb comerciali cu mai 

mult de 80 de ani în urmă şi cu această metodă a schimbat lumea culturii porumbului pentru a oferi 

fermierilor americani şi mai târziu fermierilor din întreaga lume, un flux constant de hibrizi de 

porumb cu o productivitate mult mai ridicată. 



 

 

9 

Hibrizii au o performanţă îmbunătăţită a randamentului datorită efectului binecunoscut al 

vigorii hibride-heterozisul. 

În condiţii de stres, hibrizii de rapiţă având o vigoare mult mai puternică, depăşesc ca 

performanţă soiurile.  

Vigoarea hibridului înseamnă un sistem radicular mult mai puternic, rezistenţă mai bună la 

iernare şi o adaptare mai bună la diverse condiţii de mediu. 

Această adaptabilitate mult mai bună a hibrizilor le conferă o oportunitate să fie cultivaţi în 

zone foarte variate de cultură din punct de vedere al condiţiilor climatice în timp ce soiurile sunt 

cultivate pe suprafeţe mult mai mici datorită cerinţelor pentru condiţii specifice. 

Cele mai importante avantaje ale cultivării hibrizilor Pioneer MAXIMUS® sunt 

următoarele: 

- Înălţimea plantelor (semi-pitice) şi rădăcinile extrem de profunde conferă o rezistenţă excelentă la 

cădere. 

- Talia mică a tulpinii reduce riscul la îngheţul din primăverile timpurii. 

- Biomasa mai redusă (cu aproximativ 20%) comparativ cu hibrizii înalţi, determină utilizarea mai 

bună a azotului, putându-se reduce dozele de azot, în condiţiile în care se obţine aceeaşi producţie 

cu cea a hibrizilor înalţi. 

- Nu există tendinţa de alungire a tulpinii în toamnă. Această gamă de hibrizi este recomandată 

pentru semănatul timpuriu, fără riscul de creştere exagerată. Există astfel posibilitatea demarării 

semănatului la începutul epocii optime de semănat. 

- Nu este necesară aplicarea regulatorilor de creştere. 

- Dezvoltarea omogenă a silicvelor determină o coacere uniformă. 

- Ramificarea puternică dă posibilitatea obţinerii unui randament satisfăcător, chiar şi în cazurile în 

care densitatea este mică (ca urmare a unor accidente climatice sau tehnologice). 

- Protecţia culturii se realizează mai uşor şi mai eficient, deoarece echipamentele terestre pătrund 

(mai) uşor în lan, chiar şi în a doua parte a vegetaţiei, înlocuind tratamentele avio. 

- Recoltare mai uşoară, mai rapidă, cu costuri mai mici, pierderi reduse de recoltă. 

 

De ce hibrizii PIONEER ? 

Pe piaţă se găsesc atât soiuri cât şi hibrizi cu rezultate bune de producţie. 

Producţiile profitabile se obţin prin alegerea cultivarelor adaptate condiţiilor pedoclimatice 

specifice fiecărei exploataţii şi a itinerarelor tehnice corespunzătoare. 

Odată cu hibrizii marca Pioneer, vă oferim şi repere tehnologice verificate prin parteneriatul 

pentru performanţă pe care vi-l propune firma Pioneer şi colaboratorii săi. 
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Hibrizii Pioneer au fost testaţi în condiţii diferite de mediu (peste 300 fermieri, în mai mult 

de 300 locaţii din 35 de judeţe). 

De aceea, putem afirma că hibrizii Pioneer oferă producătorilor de rapiţă cea mai mare 

valoare genetică faţă de orice alt hibrid de rapiţă disponibil pe piaţă. 

Cu noii hibrizi semi-pitici MAXIMUS®, compania PIONEER HI-BRED a stabilit noi 

standarde de cultivare a rapiţei. Cu aceşti hibrizi, cultivatorii au posibilitatea de a creşte 

profitabilitatea culturii de rapiţă comparativ cu perioada trecută. 

Argumente suplimentare pentru a cultiva hibrizi: 

- Randament excelent (cu aproximativ 5-10 % mai mult decât soiurile). 

- Efectul vigorii hibride (heterozis) influenţează pozitiv vigoarea şi pornirea în vegetaţie. 

- Producţii mai mari şi o mai bună stabilitate datorită unei plasticităţi ecologice superioare. 

- Producţii stabile în condiţii diferite de mediu. 

- Posibilitatea de a semăna la finalul epocii de semănat corespunzătoare, datorită unei stabilităţi mai 

ridicate şi a dezvoltării rapide toamna, în stadii timpurii. 

- Ramificarea puternică permite stabilirea unei densităţi optime cu norme mai mici de seminţe. Mai 

multe silicve pe plantă şi mai multe seminţe/silicvă conferă un potenţial sigur şi mai mare al 

producţiei. 

- Sistemul radicular puternic şi foarte dezvoltat conferă o competitivitate mai mare la apă în stadiile 

timpurii (cu buruienile) şi în cursul perioadei de vegetaţie cu deficienţă în apă. 

- Rezistenţă foarte bună la iernare. 

 

De ce să cultivăm hibrizi de rapiţă semi-pitică MAXIMUS ? 

Cu aceşti hibrizi, cultivatorii au posibilitatea de a creşte profitabilitatea culturii de rapiţă 

comparativ cu anii precedenţi. Cele mai importante avantaje ale cultivării hibrizilor Pioneer 

MAXIMUS® sunt următoarele: 

- Randamente mai ridicate comparativ cu performanţa hibrizilor tradiţionali. 

- Înălţimea plantei semi-pitice şi rădăcinile extrem de profunde conferă o rezistenţă excelentă la 

cădere. 

- Talia mică a tulpinii conferă plantei rezistenţă la îngheţ şi reduce riscul la îngheţul din primăverile 

timpurii. 

- Biomasa mai redusă comparativ cu hibrizii înalţi, datorită taliei reduse a plantei (20%). 

- Raporturi mai mari de seminţe/biomasă - utilizare mai bună a azotului. Consum mai mic de azot. 

- Nu există tendinţa de alungire a tijei florale în toamnă târzie. Nu este necesară aplicarea 

regulatorilor de creştere. Creşterea este fluentă şi încetinită toamna. Această gamă de hibrizi este 

recomandată pentru semănatul timpuriu fără riscul de creştere exagerată. Astfel există posibilitatea 
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demarării semănatului la începutul epocii de semănat (20-25 August, în condiţii optime de 

semănat). 

- Dezvoltarea omogenă a silicvelor determină o coacere uniformă. 

- Ramificarea puternică determină posibilitatea unui randament mai mare al culturii chiar şi cu 

densitate mai mică. 

 

 

2. ROTAŢIA CULTURII DE RAPIŢĂ 

Trebuie acordată mare atenţie atât rotaţiei culturilor, cât şi a cultivării şi a erbicidelor pe 

fiecare solă. De aceea, trebuie ţinută o evidenţă strictă a tehnologiei folosite pe fiecare parcelă 

(premergătoare, fertilizare, cultivare, pesticide etc.). 

Includerea rapiţei în asolament prezintă multe avantaje, fiind o foarte bună premergătoare 

pentru cerealele de toamnă, deoarece mobilizează o cantitate importantă de elemente nutritive pe 

care le lasă într-o masă vegetală bogată, care se descompune uşor în stratul arabil. De exemplu, 

pentru fiecare tonă de seminţe recoltate, resturile vegetale ale plantelor de rapiţă restituie solului 35 

kg N/ha, 11 kg P2O5/ha şi 90 kg K2O/ha. 

O parte din aceste elemente care rămân în stratul arabil sunt extrase din straturile mai 

profunde ale solului, acolo unde rădăcinile grâului sunt mai puţin eficiente. 

Din sortimentul actual de plante cultivate în sudul şi sud-estul ţării, cerealele păioase sunt 

cele mai bune premergătoare pentru rapiţă, atâta timp cât se controlează eficient samulastra. 

Este de dorit ca rapiţa să revină pe acelaşi teren după minimum 3 ani. Rotaţia de 3-4 ani este 

eficientă în reducerea presiunii unor boli cum ar fi mana, putregaiul negru şi alternarioza. 

De evitat ! 

Leguminoasele pentru boabe şi floarea-soarelui pot fi atacate de Sclerotinia sclerotiorum, de 

aceea trebuie evitate în rotaţie. Soia poate fi cultivată în cultura a doua după rapiţă, deoarece, de 

cele mai multe ori, Sclerotinia nu găseşte condiţii favorabile de dezvoltare în timpul verii. 

Atenţie ! 

Rapiţa este sensibilă la efectul remanent al unor erbicide, în special din grupa 

sulfonilureicelor. Efectul remanent se poate manifesta de la răsărit până la înflorire 

Nu există risc zero pentru rapiţă când s-au utilizat erbicide sulfonilureice la premergătoare! 

Efectul remanent este mai mic când cade o cantitate mare de precipitaţii după aplicarea 

erbicidului şi când se ară după recoltarea plantei premergătoare la care a fost aplicat. 

Ce trebuie făcut ? Alegeţi sistemul de lucrări al solului (cu arătură sau lucrări superficiale), 

numai după ce aţi citit cu atenţie prospectul erbicidelor. 
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Nu faceţi analogii sau deducerii proprii! Este valabilă numai informaţia din prospectul 

produsului respectiv! Într-o anumită formulare şi doză, o substanţă activă ce intră în componenţa 

unui erbicid aplicat la premergătoare poate avea restricţii pentru rapiţă, pe când în altă formulare nu 

există nicio restricţie. 

Fermierii (excesiv de) precauţi ară după toate premergătoarele erbicidate cu produse 

sulfonilureice, chiar dacă la acestea nu sunt menţionate restricţii.  

Câteva dintre substanţele active menţionate în literatura de specialitate ca având efect 

remanent pentru rapiţă sunt următoarele: clorsulfuron, imazamox, metsulfuron-metil, nicosulfuron, 

metolaclor, dimetenamid. 

Atenţie: chiar şi în cazul acestor substanţe, există formulări care nu au restricţii.  

De aceea, citiţi cu atenţie prospectul fiecărui erbicid! 
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3. FERTILIZAREA CULTURII DE RAPIŢĂ 

Fertilizarea este unul dintre elementele tehnologice cu cel mai mare impact asupra 

producţiei.  

Rapiţa este una dintre culturile cu cele mai ridicate consumuri specifice (cantităţile de 

elemente nutritive exprimate în kilograme substanţă activă convenţională, utilizate pentru 

producerea unei tone de recoltă principală şi a cantităţii corespunzătoare de biomasă). 

Dozele recomandate (în lipsa analizelor chimice), variază în funcţie de recolta scontată între 

80-180 kg N/ha, 50-120 kg P2O5/ha şi 65-150 K2O/ha. 

Pentru realizarea producţiilor, plantele de rapiţă folosesc îngrăşămintele aplicate şi 

elementele din sol, în funcţie de fertilitatea solului. Solurile din România „oferă” plantelor anual 

între 20-60 (80) kg N, în jur de 20-25 kg azot pentru fiecare procent de humus. 

De asemenea, ajung în soluţia solului cca. 1,6-1,8 kg P2O5 pentru fiecare ppm P şi1,6 kg 

K2O pentru fiecare ppm de K. De exemplu, un sol care are 3% Humus, 30 ppm P şi 200 ppm K, va 

pune la dispoziţia plantelor următoarele cantităţi: 60-75 kg N/ha, 48-54 kg P2O5/ha şi 320 K2O/ha. 

Când fertilizarea a fost necorespunzătoare, sau condiţiile climatice au influenţat negativ 

absorbţia nutrienţilor, pot apărea simptome ale carenţelor în diferite elemente chimice. 

3.1. Fertilizarea cu azot 

Fertilizarea cu azot în toamnă La ieşirea din iarnă, o cultură promiţătoare de rapiţă trebuie să 

aibă biomasa părţii aeriene de cel puţin 500-600 g/mp (substanţă proaspătă). Pentru realizarea 

acestei biomase, plantele de rapiţă absorb între 35-45 kg N/ha, ceea ce înseamnă că în sol trebuie să 

existe la semănat între 45-60 kg azot mineral/ha. 

Dacă rapiţa urmează după cereale păioase la care s-au obţinut producţii mari, iar paiele au 

fost tocate şi încorporate, trebuie evitată apariţia „foamei de azot“. 

Pentru aceasta, se aplică câte 7-10 kg N pentru fiecare tonă de resturi vegetale încorporată. 

Raportul între boabe şi paie la cereale este următorul: la grâu 1:1,3, la orz şi orzoaică 1:1, iar la 

secară şi ovăz este de 1:1,5. 

Unii specialişti consideră că pe solurile culturalizate, în care se aplică an de an cantităţi mari 

de îngrăşăminte cu azot, nu mai trebuie administrat azot pentru descompunerea paielor, sau se 

aplică cantităţi mici (20 kg N/ha). 

Fertilizarea cu azot în primăvară 

• Aplicarea fracţionară a azotului măreşte eficienţa îngrăşămintelor. 

• Când doza este mai mică de 100 kg N/ha, se poate aplica într-o singură fracţie, puţin înainte de 

alungirea tulpinii. 
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• Când doza calculată depăşeşte 100 kg N/ha se fracţionează în 2-3 aplicări, pentru a mări gradul de 

absorbţie a azotului din îngrăşăminte şi pentru a evita pierderile prin levigare, ţinându-se seama de 

masa plantelor la ieşirea din iarnă. 

• La plantele mici, prima doză se aplică înainte sau în momentul reluării vegetaţiei (temperatura 

medie zilnică depăşeşte 50 C, lucru care se întâmplă de obicei în luna martie). Prima aplicare nu 

trebuie să depăşească 60 kg N ha, deoarece plantele, fiind mici, nu pot folosi bine azotul. Restul 

azotului se aplică 2-3 săptămâni mai târziu, înainte de faza de muguri florali uniţi (inflorescenţa 

principală nu mai este acoperită de frunze). 

• La plantele de talie medie se recomandă două aplicări: 60-80 kg N/ha la reluarea vegetaţiei şi 

restul până în faza de muguri florali uniţi. 

• La plantele foarte mari, care au absorbit mult azot în timpul toamnei, se aplică o singură dată 

azotul, în cantităţi mici, în faza de muguri florali uniţi. 

• Dacă primăvara este secetoasă, solul are pH bazic, temperaturile depăşesc 150 C (când azotul se 

aplică târziu), pot apărea unele pierderi cauzate de volatilizarea formelor amoniacale (uree, 

amoniu). În acest caz, se măreşte doza cu 10 kg N/ha. În restul situaţiilor, pierderile sunt mici, 

deoarece solul este suficient de umed, iar suprafaţa foliară este suficient de dezvoltată pentru a 

permite reabsorbţia amoniacului volatilizat. 

• Pe solele mari (comasate), pot exista diferenţe mari între dozele ce trebuie aplicate în zone diferite 

ale parcelelor. 

Azotul nu trebuie aplicat pe solul îngheţat sau acoperit cu zăpadă, deoarece cantitatea 

levigată este foarte mare. 

3.2. Fertilizarea cu fosfor 

Rapiţa este o cultură cu exigenţe mari faţă de fosfor. 

Unii specialişti consideră că îngrăşămintele cu fosfor pot fi aplicate oricând, pentru a păstra 

un nivel ridicat de fosfor mobil în sol.  

În majoritatea cazurilor, este bine să se fertilizeze cu fosforul înainte de semănat.  

Pe solurile sărace în fosfor, specialiştii francezi recomandă chiar aplicarea îngrăşămintelor 

pe arătură, pentru ca, în urma lucrărilor de pregătire a patului germinativ, plantulele de rapiţă să 

găsească foarte repede fosforul în straturile superficiale.  

Dacă ar fi fost aplicate înainte de arat, îngrăşămintele ar fi plasate la adâncimi prea mari 

pentru tinerele plante (pe fundul brazdei) şi ar fi inaccesibile în primele faze de vegetaţie. 

Nefertilizarea cu fosfor (în special pe solurile slab aprovizionate), penalizează puternic 

producţia. 

La rapiţă, carenţele de fosfor pot să apară din primele faze de vegetaţie, chiar din a doua 

săptămână după răsărire, deoarece fosforul din rezervele seminţei se epuizează în primele 7 zile. 
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Absorbţia deficitară a fosforului se manifestă cel mai adesea la plantele tinere, după perioade 

prelungite de vreme rece. În primele stadii ale carenţei, plantele pot avea culori normale, dar sunt 

mai mici. 

3.3. Fertilizarea cu sulf 

Pentru rapiţă, sulful este considerat al treilea element ca importanţă, după azot şi fosfor. 

Deocamdată sunt puţine îngrăşăminte cu sulf pe piaţă. Cele mai utilizate sunt superfosfatul 

şi sulfatul de amoniu (21% azot şi 24% sulf). Cea mai bună variantă pentru acoperirea nevoilor de 

sulf ar fi folosirea superfosfatului. Datorită conţinutului ridicat de sulf, fertilizarea cu 125 kg de 

sulfat de amoniu este suficientă pentru a acoperi nevoile de sulf a culturii de rapiţă. 

Sulfatul de amoniu este ieftin, dar se aplică mai greu, pentru că se prezintă ca o pulbere 

(cristale fine) care se împrăştie cu oarecare dificultate.  

Nu trebuie împrăştiat când plantele sunt umede sau îngheţate.  

Sulfatul de amoniu are şi avantajul că reduce pH-ul pe solurile bazice, favorizând absorbţia 

fosforului.  

Există şi îngrăşăminte complexe, granulate, care se aplică uşor, care conţin sulf, dar sunt 

destul de scumpe. Ele au şi avantajul că pot fi folosite atât pe solurile bazice, cât şi pe solurile acide. 

Din păcate nu se acordă suficientă atenţie fertilizării cu sulf. Plantele de rapiţă au nevoie de 

16 kg S pentru a produce o tonă de seminţe şi producţia secundară aferentă. 

Rapiţa este planta care răspunde cel mai bine la fertilizarea cu sulf. În multe cazuri, carenţa 

în sulf se observă la început la rapiţă şi numai peste câţiva ani se manifestă la cereale. 

În general, la plantele oleaginoase, randamentul creşte direct proporţional până la doza de 60 

kg S/ha. 

Doza optimă de sulf (S) la rapiţă este de 20-30 kg/ha, (semnificativ mai mare decât la 

cereale, unde ar trebui să fie de 10-20 kg S/ha). La rapiţă, raportul dintre sulf şi azot trebuie să fie 

de 1/7. 

Ionii de sulfat sunt solubili, fiind uşor levigabili. De aceea, îngrăşămintele cu sulf (cu 

excepţia superfosfatului), nu se aplică toamna. 

Dacă se observă simptomele carenţei de sulf (pete de decolorare între nervuri), se aplică 100 

kg sulfat de amoniu dizolvat în 500 l de apă. 

Specialiştii francezi consideră că în cazul manifestării carenţei în S, pierderile pot ajunge 

până la 1.000-2.000 kg/ha. 

4. LUCRĂRILE SOLULUI 

4.1. Zona cultivării 
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Rapiţa necesita un pământ reavăn. Terenurile cu pământ galben moi sunt propice pentru 

cultivare. Atât terenurile grele , cat si terenurile nisipoase bogate in humus cu o bună alimentare 

nutritivă , împreună cu precipitaţii suficiente duc la câştiguri sigure. 

Nu se pretează: 

- terenuri puternic lutifere cu mare înclinaţie la păstrare de umiditate. Pe lângă problemele cu 

structura solului si pregătirea însămânţării mai apar in aceste locuri foarte des probleme de 

supravieţuire pe timp de iarna. 

- Soluri extrem de uşoare si drepte. Insuficienta precipitaţiilor face cultura nesigura. 

- Soluri cu muşchi, unde exista pericol de îngheţ târziu. Se vor lua in considerare îngheţul, plesnirea 

tulpinei si distrugerea florii prin îngheţ. 

4.2. Clima 

Toamna trebuie sa asigure încă după asolament un timp suficient de vegetaţie, aşa încât 

plantele să poată intra in perioada de iarna intr-un stadiu de rozeta puternic. Pentru un randament 

mai ridicat ar trebui ca la sfârşitul vegetaţiei rozeta frunzei sa aibă cel puţin 6-8 frunze si o rădăcina 

principala groasa de 8 mm si adâncă de 20 cm. Rapiţa deţine o slaba rezistenta contra îngheţului, 

care ajunge la -15 pana la -20 º C la un sol fără zăpada. La un sol care este protejat cu un strat de 

zăpada, atunci ea poate suporta si temperaturi mai scăzute. De aceea regiunile unde temperaturile 

sunt scăzute fără zăpada prezintă un risc.  

Deja introducerea creşterii in lungime înainte de venirea iernii măreşte enorm pericolul 

îngheţului. De aceea toate masurile agricole nu trebuie luate toamna, deoarece plantele nu îşi iau 

punctul de vegetaţie din sol. 

4.3. Asolament 

Rapiţa nu este auto-compatibilă. Pentru o mare parte din rapiţa este valabila o valoare de 25 

%, care altfel ar lua presiunea dăunătorilor de asolament. La cultivarea de durata a cruciferelor ca si 

fructe intermediare apare pericolul apariţiei herniei de rădăcina de varza. Daca in asolament sunt 

floarea-soarelui, atunci creste pericolul cazurilor de cancer. Din cauza apariţiei nematozilor de 

ridiche se ia in calculul valorii si aceste ridichi. 

Printre tipurile de cereale , orzul de toamna este asolamentul cel mai indicat , deoarece 

creşterea cerealelor căzute poate fi garantata cel mai bine. La un management bun al păioaselor se 

potrivesc de asemenea si restul celorlalte tipuri de cereale. Chiar si rapiţa se numără printre multele 

plante de cultura care sunt adecvate asolamentului. Ea lasă solului din cauza rădăcinii intensive si a 

umbrei un stadiu excepţional de afinare. In asolamente strâmte de cereale ea opreşte lanţul de 

infecţii din cauza diferitelor ciuperci. Fata de ordinea proprie a grâului pentru rapiţa de calculează 

pentru următorul grâu de iarna beneficii de costuri si câştig de aproape 130-150 euro / ha. 
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Sămânţa fina a rapiţei este de fapt foarte propice la germinare, dar prezintă o propulsie slabă. 

De aceea pentru o cultivare de succes este necesar un strat întins la sămânţa , intr-un teren 

însămânţa t suficient de umed. O prelucrare intensă de mirişte după recolta de asolament este 

favorabila, tocmai pentru a influenta creşterea cerealelor căzute. Cu cât asolamentul lasă mai multe 

paie, cu atât mai adânc trebuie sa aibă loc paşii de munca in prelucrare.  

Arătura normala executata la adâncimea la care sa nu se scoate bulgari, de obicei la 18-20 

cm, după pajişti si 20-22 cm după trifoi. 

a. Discuirea imediat după arat cat încă solul este reavăn. 

b. Pregătirea patului germinativ prin lucrări repetate cu grapa cu discuri. Ultima lucrare se face la 

adâncimea de semănat si perpendicular pe direcţia de executare a semănatului. 

c. Folosirea tăvălugului inelar, înainte sau după semănat. Lucrarea este facultativa, dar utila 

îndeosebi in toamnele secetoase si pe soluri argiloase. 

4.4. Sămânţa si semănatul 

Sămânţa, ca si soiul utilizat, constituie un factor biologic deosebit de important pentru 

eficienta cultivării rapiţei. De fapt, sămânţa cuprinde in embrionul ei toate însuşirile valoroase ale 

soiului. In plus, sămânţa trebuie sa îndeplinească o serie de alte însuşiri, care odată îndeplinite, au 

ca scop o răsărire in câmp uniforma si rapida, obţinerea unor plante viguroase, sănătoase, cu 

înrădăcinare profunda. 

Sămânţa de rapiţa pentru semănat trebuie sa fie proaspătă, din anul însămânţării, cu puritate 

de cel puţin 98% si capacitate de germinaţie de cel puţin 85% si cu MMB cat mai mare. După trei 

ani sămânţa de rapiţa îşi pierde facultatea de germinaţie. 

Perioada de semănat: planta trebuie sa formeze pana la intrarea in iarna o rădăcina puternica 

si o rozeta din 6-8 frunze bine dezvoltate, stare biologica ce ii conferă rezistenta la factorii 

nefavorabili din timpul iernii, îndeosebi la temperaturile scăzute. Condiţiile menţionate se 

realizează prin semănatul rapiţei la începutul lunii septembrie in câmpie si la sfârşitul lunii august in 

zona de deal.  

Se vor evita : 

- un sol însămânţa t prea afânat : Motivul ar fi introducerea ne-egala a seminţei si condiţii 

nefavorabile de germinare ; de aici apare si creşterea lacunoasă si ezitanta. 

- Prelucrarea intensiva a solului. După precipitaţii puternice pot apărea înnămolirile si « formarea de 

crusta », acestea ne-putând fi depăşite de germenii răpitei. 

- Un sol însămânţa t prea dur :de regula temperaturile mari duc la uscarea seminţei de rapiţa , deci a 

orizontului de sămânţa a rapiţei. Ca urmare apare o urcare grea pe câmp, respectiv o creştere etajată. 

In plus spaţiile goale devin locul preferat al melcilor. 
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- Solidificările in urmele tractorului si ale plazului : rădăcina fina pivotanta nu poate trece prin 

solidificările solului ;urmarea sunt plantele slab dezvoltate si cele care sunt supuse pericolului iernii. 

La sortimentele de linie cum e cazul rapiţei 00 se seamănă cca. 50-60 boabe pe m². La 

termene timpurii de însămânţa re ar trebui mers la graniţa inferioara, la însămânţa rea întârziata in 

septembrie suplimentele ar trebui sa fie de maxim 20 de boabe pe m². La o dezvoltare de câmp 

trebuie apreciat corespunzător starea câmpului. La un termen de însămânţa re in jurul datei de 25 

august si la o dezvoltare a câmpului apreciata la 80 % se va avea in vedere următoarea cantitate de 

sămânţa : 

- 60 ( număr boabe/m2) x 4,5 ( g/1000 boabe) = 3,4 kg/ha 

- 80(dezvoltarea aşteptată a câmpului) 

Se obişnuieşte sa fie semănata la 12,5-25 cm intre rânduri. 

Adâncimea de semănat variază după textura si umiditatea solului. In solurile grele si umede 

sămânţa se îngroapă la adâncimea de 2-3 cm; când solul este uscat sămânţa se seamănă cu 1-2 cm 

mai adânc. 

4.5. Lucrările de întreţinere 

Lucrările solului după semănat au ca scop completarea realizării calitative a patului 

germinativ prin lucrări ale solului (tăvălugire, eliminarea excesului de umiditate), combaterea 

buruienilor a bolilor si dăunătorilor. 

In tehnologia culturii rapiţei lucrările solului după semănat au o pondere redusa si caracter 

facultativ. 

Principalele lucrări care se pot aplica, după caz, sunt tăvălugitul si eliminarea excesului de 

umiditate. 

Tăvălugitul după semănat este util pe terenurile care au rămas bulgăroase după pregătirea 

patului germinativ si cu sămânţa ne-incorporată. Tăvălugitul este util si după semănatul rapitei, dar 

trebuie urmărit ca solul sa fie bine zvântat, altfel adera la tăvălug si se tasează excesiv. Se utilizează 

tăvălugul inelar. Având in vedere specificul seminţelor mici de rapiţa se foloseşte tăvălugul, daca la 

semănat solul este prea afânat, atât înainte cat si după semănat. 

Eliminarea apei de pe semănaturile de rapiţa este necesara, deoarece băltirea apei provoacă 

moartea plantelor din lipsa de aer. Pentru prevenire, imediat după semănat sau la desprimăvărare, se 

trasează brazde pentru scurgerea apei de pe terenurile cu exces de umiditate 

Îngrăşământ: must de bălegar pentru acoperirea cererii de N in toamna, poate fi introdus pe 

miristea asolamentului( prelucrare pe cat posibil rapida) sau după însămânţa re de la începutul lui 

octombrie. Din cauza ofertei prea mari de N si pentru a nu mari creşterea in lungime nedorită, 

mustul de bălegar se va introduce doar in limite restrânse. După prelucrarea paiului si pe sol care 
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dispune de doze minime de N pana la 20 m³/ha bălegar de bovine si pana la 10m³/ha pentru bălegar 

de porcine. Aceste cantităţi corespunde la circa 40 kg N ha intr-o forma rapida de efect.  

Pe timpul iernii planta îşi pierde din putere si pare ca ar fi îngheţat, dar odată cu primăvara 

aceasta îşi revine si începe creşterea in înălţime. Chiar si la o supravieţuire a numai 25 plante pe m² 

merita cultivarea in continuare a rapiţei. 

De abia de la o pierdere totala de la 40 pana la 60 euro /ha face sens o lupta chimica 

împotriva buruienilor. 

 

5. RECOLTAREA CULTURII DE RAPIŢĂ 

Rapiţa este una din plantele agricole pentru seminţe care solicită o deosebită atenţie în ceea 

ce priveşte stabilirea momentului de recoltare. Întârzierea recoltării acestei culturi poate duce la 

pierderi foarte mari astfel, tecile de rapiţă după o anumită perioadă plesnesc înregistrându-se astfel, 

prin scuturare pierderi de 30-40 şi chiar 50 %. Recoltarea rapiţei se face atunci când plantele sunt 

aplecate, întreg lanul capătă o culoarea galbenă ruginie, tecile sunt galbene-liliachii, iar pe 

majoritatea seminţelor se observă un punct cafeniu. 

Recoltarea în două faze constă în tăierea plantelor în faza de coacere în pârgă (culoarea 

galbenă a silicvelor şi sămânţa cu început de brunificare) după care se treieră cu combina. Plantele 

se taie cu vindroverul şi rămân pe miriştea înaltă de 25-30 cm, până se maturizează seminţele (până 

ajung la umiditatea de 12-14 %). Treieratul se face cu combina echipată cu ridicător de brazdă. Se 

poate lăsa o mirişte mai înaltă (30-40 cm) iar combina taie miriştea de sub plantele (brazdele) 

recoltate care sunt astfel conduse, la aparatul de treierat. Această metodă prezintă avantajul că 

Rapiţă de toamnă-efectul îngheţului la sol se obţin seminţe cu un conţinut redus de umiditate şi mai 

curate de impurităţi. Prin această metodă pierderile de seminţe sunt practic foarte reduse, astfel 

sporul de recoltă care se obţine acoperă cheltuielile suplimentare cu recoltarea în două etape. 

Recoltarea directă cu combina este o metodă mai practică. Este eficientă numai dacă 

pierderile sunt minime şi dispunem de posibilităţi de uscare a seminţei. Recoltarea începe când 

seminţele sunt brunificate şi umiditatea   ajunge la 16-18%. Se lucrează numai dimineaţa sau seara, 

iar timpul în care întreaga suprafaţă trebuie recoltată este  de 2-3 zile. 

Pentru a se diminua cât mai mult pierderile se iau următoarele măsuri: 

• înlăturarea rabatorului sau reducerea vitezei de rotaţie a acestuia la 20 rotaţii/minut, precum şi 

reducerea numărului de palete şi căptuşirea acestora cu cauciuc; 

• viteza de înaintare a combinei 2-3 km/oră; 

• turaţia tobei 500-700 rotaţii pe minut; 

• reglarea corespunzătoare a distanţei între bătător şi contrabătător pentru a nu se sparge sau decoji 

seminţele. 



 

 

20 

Cu toate măsurile de precauţie, această metodă de recoltare determină pierderi însemnate, 

boabele au conţinut ridicat de apă, iar în masa lor se găsesc resturi de tulpini cu umiditate ridicată. 

După recoltare seminţele se curăţă imediat de impurităţi (restul de tulpini) şi se trec la uscător 

pentru reducerea umidităţii la 10%. În cazul în care nu este asigurată uscarea artificială seminţele se 

depozitează în magazii, şoproane, la început într-un strat foarte subţire (5-10 cm) şi se lopătează de 

mai multe ori pe zi, până când umiditatea scade la 10 %. Pentru uscare, seminţele se pot ţine şi în 

straturi subţiri pe prelate la soare. 

 

6. ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU LUCRĂRILE CULTURILOR DE RAPIŢĂ  

6.1. Pluguri 

Plugurile sunt destinate pentru efectuarea arăturii, lucrare prin care se realizează 

desprinderea solului în brazde, mărunţirea şi răsturnarea acestora, pe o adâncime determinată din 

stratul arabil al solului, creându-se condiţiile agronomice necesare pentru buna dezvoltare a 

plantelor. 

 Plugurile, indiferent de construcţia lor (purtate, semipurtate, clasice sau reversibile, cu sau 

fără lăţime de lucru variabilă a trupiţelor) sunt concepute şi realizate cu posibilitatea de reglare a 

adâncimii cu o abatere în lucru de maximum ± 7 % faţă de adâncime reglată, în funcţie de 

construcţia lor.  

Ele realizează o bună mărunţire şi nivelare a solului astfel încât bulgării cu diametrul sub 5 

cm să reprezinte peste 75 % din totalul bulgărilor în condiţiile de umiditate normală a solului 

(umiditate 18 – 20 %). De asemenea plugurile realizează o răsturnare uniformă a brazdelor 

asigurând o încorporare foarte bună a resturilor vegetale. 

Parametrii principali ai plugurilor cu tracţiune mecanică. Un plug se caracterizează în 

general prin următorii parametrii: numărul de trupiţe (n – buc.); adâncimea de lucru (a – cm); 

lăţimea de lucru a unei trupiţe (b – cm); rezistenţa maximă a solului la arat (K
' –

 daN/cm
2
); masa 

specifică (gb – kg/cm lăţime de lucru) şi puterea necesară motorului tractorului cu care lucrează în 

agregat (Pe – kW). 

 Plugurile au în general următoarele părţi componente: 

- organele de lucru: trupiţe, antetrupiţe, cuţite, scormonitori, cu ajutorul cărora execută lucrarea de 

arat; 

- organele ajutătoare: cadru, diferite mecanisme, triunghi de prindere sau de tracţiune, axe, roţi etc. 

care servesc pentru fixarea organelor de lucru şi reglarea acestora corespunzător diferitelor condiţii 

în care se execută lucrarea de arat. 

 Firma S.C. MAT S.A. Craiova realizează plugul PP5V (fig. 2) şi plugul reversibil PR5 (fig. 

3) destinate tractorului de 195 CP şi plugul cu discuri PDU3 (fig. 4) destinat tractorului de 65 CP. 
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 Plugurile au lăţime mare, deci capacitate ridicată de lucru, masă redusă fiind 

recomandate pentru zonele cu culturi care nu necesită lucrarea solului la adâncimi mari. 

 Principalele caracteristici tehnice ale plugurilor sunt prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1 

MOD 

          

  cm cm N
o
 Kg CP 

PP5V 25…45 15…30 5 1300 195 

PR5 30…45 30 5 duble 1715 195 

PDU3 30 25 3 548 65 

 

 

Fig. 1. Plugul PP5V  

 

  

Fig. 2. Plugul reversibil PR5   Fig. 3. Plugul cu discuri PDU3 

 

 Firma S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A. Piatra Neamţ fabrică după tehnologia Lemken 

pluguri Opal 110 şi Opal 140 (fig. 4) precum şi plugul pentru arături normale pe terenuri plane sau 

în pantă pe toate tipurile de sol P 325 M (fig. 5). 
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Fig. 4. Pluguri realizate de firma Mecanica Ceahlău după tehnologia Lemken 

 

Fig. 5. Plugul P 325 M realizat de firma Mecanica Ceahlău 

 

 Principalele caracteristici tehnice ale plugurilor realizate de firma Mecanica Ceahlău sunt 

prezentate în tabelul 2. 

Tabelul 2 

MOD 

          

  cm cm N
o
 Kg HP 

Opal 110 30…35 30 2 duble 745 70 

Opal 110 30…50 30 2+1 duble 900 80 

Opal 140 30…50 30 4 duble 1235 160 

Opal 140 30…50 30 4+1 duble 1235 190 

P 325 M 25 25 3 460 65 

 

Pe plan mondial, nivelul tehnic şi tehnologic atins este foarte ridicat. Firmele străine au 

adoptat o diversitatea mare de soluţii constructive, de tipodimensiuni realizate şi de posibilităţile de 

execuţie etc. 
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6.2. Grape cu discuri 

 Grapele cu discuri pot fi grupate în două mari categorii: 

- grape cu discuri cu bateriile de discuri aşezate în formă X ; 

- grape cu discuri cu bateriile de discuri aşezate în V. 

Discurile grapelor sunt sferice-concave, cu muchia lisă sau crestată, sau conice cu muchia 

lisă sau crestată. Discurile se caracterizează prin diametrul, raza de curbură, grosimea tablei şi 

unghiul de ascuţire a muchiei tăietoare. 

Grapele cu discuri se folosesc la: lucrări de mărunţire şi nivelare a solului după arătură, 

lucrări de dezmiriştit, lucrări de bază a solului în toamnele secetoase în vederea însămânţării 

cerealelor de toamnă, lucrări de întreţinere a arăturilor de vară în măsura în care acestea s-au 

îmburuienit, lucrări cu scopul mărunţirii resturilor vegetale în vederea asigurării condiţiilor optime 

pentru executarea arăturii. 

 Firma S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A. Piatra Neamţ produce a gamă largă de grape 

cu discuri (fig. 6) destinate pregătirii terenului după arat. Acestea execută distrugerea buruienilor, 

sfărâmarea bulgărilor, afânarea şi nivelarea terenurilor. 

 

 

Fig. 6. Grapele cu discuri produse de firma Mecanică Ceahlău 

 

 Firma S.C. MAT S.A. Craiova produce grapele uşoare cu discuri GDV2,2 (fig. 7), GDU3,3 

(fig. 8) şi grapa cu discuri tractată SUPERDISC 640 (fig. 9) destinate pregătirii terenului după arat, 

care au ca scop distrugerea buruienilor, sfărâmarea bulgarilor de pământ cat şi afânarea şi nivelarea 

solului. 
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Fig. 7. Grapa cu discuri GDV2,2    Fig. 8. Grapa cu discuri GDU3,3 

 

Fig. 9. Grapa cu discuri SUPERDISC 640 

 

6.3. Combinatoare pentru pregătit patul germinativ 

Combinatoarele C-2,6 şi C-3,9 sunt folosite pentru pregătirea patului germinativ, în 

terenurile arate, în vederea semănatului. Prin procesul de lucru, combinatoarele execută distrugerea 

buruienilor şi a miriştei, afânarea şi măruţirea solului, nivelarea suprafeţei solului şi tasarea uşoară a 

acestuia sub nivelul adâncimii de semănat, încorporarea în sol a erbicidelor sau a îngrăşămintelor 

 Firma S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A. Piatra Neamţ realizează combinatoare tip 

V321 şi VM321 (fig. 10) destinate pentru pregătit solul prin mărunţire şi afânare dintr-o singură 

trecere în vederea efectuării semănatului. Aceste combinatoare au ca elemente active de lucru 

discuri şi elemente vibratoare (arcuri), care mărunţesc şi afânează pământul şi grape elicoidale care 

îl nivelează. 

 

Fig. 10. Combinator realizat de firma MECANICA CEAHLĂU 



 

 

25 

6.4. Semănători pentru cereale păioase 

Firma S.C. MAT S.A. Craiova produce semănători pentru cereale păioase cu care se poate 

semăna rapiţa tip SC 21C pe 21 rânduri cu brăzdare culturale şi cu discuri, tip SC 21D destinate 

tractoarelor de 45CP (fig. 11). Aceste maşini se utilizează în principal la semănatul culturilor de 

cereale (grâu, orz, ovăz, orez, etc.) sau la semănatul seminţelor de legume, furaje şi alte ierburi. 

 

 

Fig. 11. Semănătoarea SC 21C realizată de firma MAT 

 

 Totodată, firma MAT mai produce şi semănători pentru cereale păioase pe 31 rânduri cu 

brăzdare culturale tip SC 31MC şi cu discuri tip SC 31MD (fig. 12) şi semănătoarea pneumatică 

MULTIGRAM 5000 destinate tractoarelor de 65 CP pe roţi (fig. 13). 

 

 

Fig. 12. Semănătoarea SC 31MC realizată de firma MAT 

 

 

Fig. 13. Semănătoarea MULTIGRAM 5000 realizată de firma MAT 
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 Firma S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A. Piatra Neamţ fabrică semănători pentru cereale 

păioase cu care se poate semăna rapiţa, pe 15 rânduri tip SUP15, pe 21 rânduri tip SUP21 şi pe 29 

rânduri tip SUP29BP/DK(brăzdare culturale/disc) destinate tractoarelor de 45 şi 65 CP pe roţi (fig. 

14). 

 

Fig. 14. Semănătoare tip SUP21 realizată de MECANICA CEAHLĂU 

 

6.5. Maşini pentru tratamente fitosanitare 

 O lucrare buna de calitate se executa cu respectarea urmatoarelor cerinte agrotehnice : 

- diametrul picaturilor maxim 0,9 mm; 

- uniformitatea la stropire sa fie minim 70%; 

- uniformitatea la prafuire sa fie minim 80%; 

- sa se respecte normele de substanta prescrise pentru diferite tratamente ;  

- tratamentele sa se faca intr-un timp cat mai scurt; 

- sa nu se produca vatamarea culturilor ce se trateaza. 

 Firma MAT produce maşina de erbicidat MIRA 500 (fig. 15) purtată de tractoare de 

minimum 45 CP care este utilizată pentru administrarea pe suprafeţele de tratat sau pe plante a unor 

picături de lichid conţinând substanţe chimice active pentru combaterea dăunătorilor, bolilor, 

buruienilor(erbicidare), îngrăşarea plantelor cât şi pentru stimularea dezvoltării lor. 

 

Fig. 15. Maşina de erbicidat MIRA 500 realizată de firma MAT 
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7. BENEFICIILE ECO-ECONOMICE ALE RAPITEI 

Valorificarea potentialului agricol prin încurajarea culturilor alternative de plante tehnice, 

rapita, în vederea asigurarii unei surse energetice alternative de combustibil pentru tractoare si 

masini agricole autopropulsate, reprezinta un deziderat energetic actual cu largi perspective de 

dezvoltare. Cultivarea de plante ca rapita sau porumb care ulterior sa poata fi transformat in 

combustibil este benefic pentru economie si pentru cei care fac agricultura insa asupra mediului are 

un efect benefic avand in vedere faptul ca se scote din circuit partial o parte din combustibili clasici 

foarte toxici pentru mediu.  

Trecerea la o cultivare masiva si valorificarea chibzuita a terenurilor disponibile fara efecte 

negative asupra altor ramurii ale economiei agro-alimetare ar fi o solutie ideala pentru cei care cauta 

noi alternative dar si pentru cei care lucreaza acum in agricultura si au neviue de culturi noi in 

circuitele lor de productie. Rapita este printre putinele culturi care aduc si benefici economice si 

ecologice in acelas timp insa intelegerea adapratii acestei culturii la ansamblul general al economiei 

inca necesita studii si interes si din partea celor care trebuie sa faca pasul spre al ceva. În România 

rapiţa s-a cultivat pe suprafete mai mari înainte de primul razboi mondial si între cele doua razboaie 

mondiale. Astfel, în anul 1913, ea a ocupat 80,38 mii ha, iar în anul 1930 cca. 77,32 mii ha. 

Dupa 1948, suprafetele au variat de la un an la altul, trecând putin peste 20 mii ha doar în 

anii 1953, 1955, 1956. În anul 1935 anuarul statistic al României mentioneaza 5,9 mii ha. Tarile din 

Europa de Est, care se afla în procesul de integrare în Comunitatea Europeana, dispun de suprafete 

cu potential agricol ridicat. Îîn conditiile unor productii medii agricole comparabile cu cele din 

Comunitatea Europeana, acest potential ar putea fi folosit pentru producerea de culturi cu un real 

potential energetic. În aceasta situaţie se afla si România, care în perspectiva integrarii în UE si a 

diminuarii importului de produse energetice, trebuie sa dezvolte o noua categorie de combustibili, 

care se regenereaza an de an, spre deosebire de combustibilii din hidrocarburi, ce, odata scosi din 

scoarta Terrei, de la adâncimi din ce în ce mai mari, nu se mai regenerează. 

Febra biodieselului din Europa si SUA a cuprins si Romania, insa numai la nivelul 

productiei de materie prima – rapita – pe care o serie de companii intentioneaza sa o cultive aici la 

scara larga pe suprafete de zeci de mii de hectare. Mai multe companii din vestul Europei au pornit 

o ofensiva pe piata romaneasca cautand mari suprafete de pamant pe care sa cultive rapita pe care 

ulterior sa o transforme in ulei care, la randul lui, in urma aditivarii sa se transforme in biodiesel. 

Biodieselul este un combustibil folosit pentru automobile in loc de motorina, fiind mai 

ieftind si mai putin poluant. La nivelul UE, exista o directiva in care statele membre sunt obligate sa 

utilizeze in proportie de peste 6% din consumul de energie biodiesel in perspectiva anului 2010. 

In România se obţin randamente destul de mici la rapita de doar 2-2,5 tone/hectar, iar pretul 

unei tone ajunse in depozitele portului Constanta variaza intre 220-225 de dolari/tona. Suprafaţa 



 

 

28 

cultivata cu rapita in anul 2011 atinge 85.000 de hectare, iar in anii buni aceasta a depasit 120.000 

de hectare. Primul combustibil folosit de Rudolf Diesel, inventatorul motorului diesel, a fost uleiul 

de arahide. Deoarece industria cultivatoare si cea procesatoare de oleaginoase de la acea vreme nu 

puteau produceau cantitati mari de ulei, s-a adoptat motorina pentru acest motor. 

Utilizarea in energie a cerealelor si nu numai a rapitei reprezinta o solutie foarte buna pentru 

excedentul de productie. Rapita este cea mai economicoasa cultura, iar preturile pe plan mondial 

sunt bune. Din pacate, Romania se vede in situatia de a exporta rapita ca materie prima si nu ca 

produs cu valoare adaugata cum este uleiul sau, de ce nu, chiar biodieselul. 

Astazi, pe coasta de vest a SUA si in Brazilia, sunt statii de combusitibili unde se poate 

alimenta automobilul numai cu combustibili bio.Motivul pentru care in SUA se produc combustibili 

bio este acela ca productiile de porumb si soia sunt foarte mari deoarece sunt subventionate, dar si 

pentru ca fermierii americani au o sustinere puternica in Senatul american. In Brazilia, biodieselul 

este disponibil pentru ca sunt culturi uriase de porumb si soia. In România exista puţine facilitaţi de 

producţie a uleiului de rapita, cea mai mare fiind cea a Expur Urziceni, o afacere detinuta de un 

investitor elveţian. Cultivarea rapitei va deveni o afacere in scurt timp pentru agricultorii romani. 

Mana de lucru foarte ieftina comparativ cu celelalte tari din UE, costurile de productie foarte 

avantajoase si, nu in ultimul rand, solul si clima, care sunt atuuri extrem de importante, vor putea 

face din Romania un jucator important pe piata biocarburantilor dupa anul 2007. 

Potrivit Directivei UE 2003/30/CE privind promovarea combustibililor regenerabili, de la 1 

ianuarie 2007 combustibilii ecologici trebuie sa acopere 2% din piata carburantilor, iar pana in anul 

2020 procentul sa ajunga la 20%. O astfel de oportunitate nu avea cum sa fie ratata de investitorii 

straini si ofertele au inceput sa curga. Prima care si-a facut cunoscuta intentia de a investi in 

Romania pentru a produce biodiesel a fost compania portugheza Martifer. Investitia este de aproape 

47%, iar viitoarea rafinarie va asigura 30% din necesarul pietei interne de combustibil ecologic. A 

urmat compania germana MAN, care si-a amplasat cartierul general in zona Sibiului si a anuntat ca 

are pregatite pentru inceput 183 milioane euro pentru punerea pe picioare a unui centru agricol si 

construirea unei rafinarii. Marile companii petroliere care activeaza pe piata romaneasca, Petrom, 

Lukoil, OMV si Rompetrol, au anuntat ca se vor implica puternic in producerea si promovarea 

combustibililor verzi. Ultimii investitori veniti pe aceasta piata, cu un potential de crestere foarte 

mare, sunt niste oameni de afaceri spanioli care intentioneaza sa aloce 18 milioane euro pentru 

constructia unei rafinarii cu o capacitate de productie anuala de 100.000 de tone. Daca de investitori 

in acest domeniu nu ducem lipsa, nu acelasi lucru se poate spune si despre materia prima, fie ca 

vorbim despre rapita, floarea-soarelui, soia sau chiar porumb. Ei trebuie sa gaseasca solutii pentru 

constituirea asociatiilor astfel incat sa aiba la dispozitie suprafete mari pentru culturi, sa 

subventioneze cultura rapitei pentru ca de la bugetul de stat nu se aloca bani pentru asa ceva si, nu 
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in ultimul rând, sa-i convingă pe agricultori sa-si asigure culturile, pentru ca, daca este sa vorbim 

despre rapiţa, trebuie ştiut ca aceasta planta este extrem de plăpânda in condiţii de ger”. 

Pe de alta parte, un handicap pentru agricultura noastra il constituie si randamentul scazut al 

rapiţei. In prezent, România este capabila sa producă circa 2,6 milioane de tone de biomasa care sa 

fie utilizata la obţinerea combustibililor verzi. 

Costurile si beneficiile la un ha de rapiţa 

Având in vedere preţul actual al motorinei si al orei de lucru putem spune ca 

- Aratul costa 400 de Ron 

- Discuitul si grăpatul 150 RON 

- Semănatul 100 RON 

- Îngrăşământ, erbicid si sămânţa 1200 RON 

- Recoltatul 400 RON 

- Total costuri lucrări pe un ha de rapiţa este de 2250 RON 

Daca toate condiţiile climatice si tehnice sunt adecvate se poate produce 3,4 t/ha si chiar mai 

mult, din vânzarea acesteia pe piaţă putându-se obţine peste 1000 EUR venit iar prin prelucrarea 

acesteia în ulei putându-se dubla profitul.  

Folosind o linie tehnologica de la SC Mangus Sol Srl se poate obţine 1 litru de ulei de rapiţa 

la sub 1 EUR cost cu o amortizare a afacerii sub 6 luni. Se poate folosi de asemenea si o presa 

clasica care produce 50 l/ora si costa 5000 $, însă aceasta se pretează pentru afacerile de familie 

unde rapiţa se cultivă pe minim 10 hectare, amortizarea acesteia realizându-se în primul an. 

Avantajele biodieselului 

In general, biomasa pentru producerea biocarburantilor poate fi obtinuta din orice planta 

oleaginoasa. Deocamdata la noi investitiile au fost orientate pentru obtinerea biomasei din rapita si 

floarea-soarelui. Biodieselul se obtine din semintele de rapita, care la o productie de circa 3 tone/ha 

pot asigura cam o tona de ulei.  

Acesta poate fi folosit direct in motoare, intr-o concentratie mai mica sau mai mare, in 

functie de anotimp. Prelucrat mai departe (prin procedeul numit esterificare), din uleiul de rapita se 

obtine biodieselul care se amesteca cu motorina. In amestec cu benzina se foloseste un alt produs, 

denumit bioetanol, dar la noi deocamdata investitiile pentru obtinerea lui sunt foarte firave. 

- Combustibilii verzi reprezinta o piata care va genera profituri foarte mari pentru investitori; 

- Nu este clasificat ca lichid inflamabil, astfel poate fi depozitat si transportat fara autorizatie 

- Nu este accizat pentru ca nu este poluant (prin lipsa sulfului si a fosforului din gazele de ardere); 

- Are aceeasi putere calorica cu motorina si arderea este completa; 

- Pretul este mult mai mic decat al combustibililor clasici; 

- Puterea motorului scade putin, iar consumul creste. 
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TEHNOLOGII DE CULTIVARE 

Denumire Caracteristici Fertilizarea (produse recomandate) Pregatirea solului Semanatul Lucrările de întreţinere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapiţa 

Compoziţia 
chimică ale rapiţei 

În funcţie de soi şi 
condiţiile de 
vegetaţie, 
compoziţia chimică 
a seminţelor, se 
caracterizează 
printr-un conţinut 
de:  

- 33-49% grăsimi  

- 19-20% proteină 
brută  

- 17-18% extractive 
neazotate 

Zona cultivării 

Rapita necesită un 
pământ reavăn. 
Terenurile cu 
pământ galben moi 
sunt propice pentru 
cultivare. Atat 
terenurile grele , cât 
şi terenurile 
nisipoase bogate în 
humus cu o buna 
alimentare 
nutritivă, împreună 
cu precipitaţii 
suficiente duc la 
câstiguri sigure. 

Nu se pretează: 

- terenuri puternic 
lutifere cu mare 
înclinaţie la 
păstrare de 
umiditate 

- soluri extrem de 
uşoare şi drepte 

- soluri cu muşchi, 
unde există pericol 
de îngheţ târziu. 

Asolament 

Printre tipurile de 
cereale, orzul de 
toamnă este 
asolamentul cel mai 
indicat , deoarece 
creşterea cerealelor 
căzute poate fi 
garantată cel mai 
bine. 

Rapiţa este o cultură mare consumatoare de elemente 
fertilizante, cu un consum specific de 50-60 kg azot, 
30-60 kg fosfor, 40-50 kg potasiu la tona de seminţe 
producţie  
În funcţie de calitatea solului, dozele optime sunt: 
- azot 80-180 kg/ha 
- fosfor 50-80 kg/ha 

- potasiu 60-80 kg/ha 

 

- Fertilizare de bază de toamnă: 

- Fertilizarea foliară de toamnă: 

 

- Fertilizarea fazială I: 

 

- Fertilizarea fazială II: 

 

- Fertilizarea foliară de primăvară: 

  

In condiţii normale: 

- Arătura normală executată la adâncimea la 
care să nu se scoată bulgări, de obicei la 18-
20 cm 

- Discuirea imediat după arat cât încă solul 
este reavăn 

- Pregătirea patului germinativ prin lucrări 
repetate cu grapa cu discuri. Ultima lucrare 
se face la adâncimea de semănat şi 
perpendicular pe direcţia de executare a 
semănatului. 

- Folosirea tăvălugului inelar, înainte sau 
după semănat. Lucrarea este facultativă, dar 
utilă îndeosebi în toamnele secetoase şi pe 
soluri argiloase 

Este foarte important controlul buruienilor 
pana la semanat. Acest lucru se realizeaza 
prin mai multe metode (mecanice sau 
utilizand erbicide), tinand seama de spectrul 
de buruieni din fiecare sola, de rezerva de apa 
din sol si de dotarea tehnica disponibila. 

Cand este suficienta apa in sol: 

Dupa aratura, solul trebuie maruntit de obicei 
prin doua lucrari. Este bine ca cel putin cea 
de a doua lucrare sa fie cu combinatorul (sau 
cu un utilaj complex care taseaza superficial 
solul). Daca nu se poate realiza acest lucru si 
patul germinativ este prea afanat, trebuie 
tavalugit inainte de semanat. 

Cand exista putina apa in sol: 

In functie de dotarea tehnica si de 
caracteristicile solului din fiecare exploatatie, 
se pot alege mai multe variante de pregatire a 
patului germinativ: 

- prin lucrari reduse (1-2 lucrari cu discul / 
combinatorul / utilaje complexe); 

- scarificarea urmata de cultivatie totala (cand 
se seamana cu o semanatoare complexa); 

- dezmiristire superficiala (5-7 cm) pentru 
stimularea imburuienarii, urmata de o lucrare 
cu discul pentru distrugerea plantelor aparute 
(cand semantul se realizeaza cu o masina care 
seamana direct in miriste); 

- paiele sunt tocate la recoltarea plantei 
premergatoare, samulastra si buruienile ce 
apar inainte de semanat sunt distruse prin 
aplicarea unui erbicid total (in situatia in care 
se seamana direct in mirişte). 

    

Sămânţa şi semănatul 

Sãmânţa, ca şi soiul utilizat, constituie un 
factor biologic deosebit de important pentru 
eficienţa cultivării rapiţei. De fapt, sămânţa 
cuprinde în embrionul ei toate însuşirile 
valoroase ale soiului. În plus, sămânţa 
trebuie să îndeplinească o serie de alte 
însuşiri, care odată îndeplinite, au ca scop o 
răsărire în câmp uniformă şi rapidă, obţinerea 
unor plante viguroase, sănătoase, cu 
înrădăcinare profundă. 

Sămânţa de rapiţă pentru semănat trebuie să 
fie proaspătă, din anul însămânţării, cu 
puritate de cel puţin 98% şi capacitate de 
germinaţie de cel puţin 85% şi cu MMB cât 
mai mare. După trei ani sămânţa de rapiţă îşi 
pierde facultatea de germinaţie. 

Se seamănă cu semănătorile de cereale 

păioase: SUP-21, SUP-29  

Se obişnuieşte ca rapita să fie semănată la 
12,5-25 cm între rânduri. 

Adâncimea de semănat variază după textura 
şi umiditatea solului. În solurile grele şi 
umede sămânţa se îngroapă la adâncimea de 
2-3 cm; când solul este uscat sămânţa se 
seamănă cu 1-2 cm mai adânc. 

Pentru vegetaţia din toamnă rapiţa are nevoie 
de 800-900 grade temperaturi active mai 
mari de zero grade. Cu această cantitate de 
căldură şi condiţii de umiditate 
corespunzătoare planta formează o rădăcină 
puternică şi o rozetă din 6-8 frunze bine 
dezvoltate, stare biologică ce îi conferă 
plantei rezistenţă la factorii nefavorabili din 
timpul iernii, îndeosebi la temperaturile 
scăzute. Condiţiile menţionate se realizează 
prin semănatul rapiţei colza în perioada 5-15 
septembrie în zona de sud a ţării.  

Cantitatea de seminţe la hectar prin care se 
asigură desimea optimă a plantelor este 
dependentă de soiul utilizat şi condiţiile 
culturale. Având în vedere că la o masă de 
1000 boabe de 5 grame şi o capacitate de 
germinaţie de 85% înseamnă că la 6 kg revin 
la metru pătrat 102 seminţe germinabile, la 8 
kg 136, iar la 10 kg 170. Ţinând seama de 
pierderile de plante care se pot înregistra pe 
timpul iernii, este necesar ca la metru pătrat 
să se asigure în jur de 150 seminţe 
germinabile, ceea ce înseamnă cel puţin 12 
kg/ha asigurându-se astfel cel puţin 100 
plante recoltabile la metru pătrat. 

Lucrări după semănat: 

Principalele lucrări după semănat care 
se pot aplica, după caz, sunt 
tăvălugitul şi eliminarea excesului de 
umiditate. 

- Tăvălugitul după semănat este util 
pe terenurile care au rămas 
bulgăroase după pregătirea patului 
germinativ şi cu sămânţa 
neîncorporată. Tăvălugitul este util şi 
după semănatul rapiţei, dar trebuie 
urmărit ca solul să fie bine zvântat, 
altfel aderă la tăvălug şi se tasează 
excesiv. Se utilizează tăvălugul inelar. 
Având în vedere specificul seminţelor 
mici de rapiţă se foloseşte tăvălugul, 
dacă la semănat solul este prea afânat, 
atât înainte cât şi după semănat. 

 

- Eliminarea apei de pe 
semănăturile de rapiţă este 
necesară, deoarece băltirea apei 
provoacă moartea plantelor in lipsă de 
aer. Pentru prevenire, imediat după 
semănat sau la desprimăvărare, se 
trasează brazde pentru scurgerea apei 
de pe terenurile cu exces de 
umiditate. 

 

Combaterea buruienilor: 

Se ştie că buruienile, numite şi 
inamicul verde al culturilor agricole, 
produc pagube enorme, atât de ordin 
cantitativ, mergând până la 
compromiterea culturilor, cât şi 
calitativ, depreciind calitatea 
recoltei.Combaterea buruienilor din 
cultura rapiţei prezintă o serie de 
particularităţi generate de perioada de 
semănat, distanţa dintre rânduri etc. 
care o avantajează în concurenţa cu 
buruienile comparativ cu majoritatea 
plantelor de cultură. Cu toate acestea 
practic nu se pot obţine producţii 
satisfăcătoare, profitabile, fără a 
aplica un minim de măsuri de 
combatere a buruienilor. 
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TEHNOLOGII DE RECOLTARE 

 

Rapiţa este una din plantele agricole pentru seminţe care solicită o deosebită atenţie în ceea ce priveşte stabilirea momentului de recoltare. Întârzierea recoltării acestei culturi poate duce la pierderi 

foarte mari astfel, tecile de rapiţă după o anumită perioadă plesnesc înregistrându-se astfel, prin scuturare pierderi de 30-40 şi chiar 50 %. Coculescu (1942) menţionează că recoltarea rapiţei se 

face atunci când plantele sunt aplecate, întreg lanul capătă o culoarea galbenă ruginie, tecile sunt galbene-liliachii, iar pe majoritatea seminţelor se observă un punct cafeniu.  

Recoltarea în două faze constă în tăierea plantelor în faza de coacere în pârgă (culoarea galbenă a silicvelor şi sămânţa cu început de brunificare) după care se treieră cu combina. Plantele se taie 

cu vindroverul şi rămân pe miriştea înaltă de 25-30 cm, până se maturizează seminţele (până ajung la umiditatea de 12-14 %). Treieratul se face cu combina echipată cu ridicător de brazdă. Se 

poate lăsa o mirişte mai înaltă (30-40 cm) iar combina taie miriştea de sub plantele (brazdele) recoltate care sunt astfel conduse, la aparatul de treierat. Această metodă prezintă avantajul că Rapiţă 

de toamnă-efectul îngheţului la sol se obţin seminţe cu un conţinut redus de umiditate şi mai curate de impurităţi. Prin această metodă pierderile de seminţe sunt practic foarte reduse, astfel sporul 

de recoltă care se obţine acoperă cheltuielile suplimentare cu recoltarea în două etape. 

Recoltarea directă cu combina  

Este o metodă mai practică. Este eficientă numai dacă pierderile sunt minime şi dispunem de posibilităţi de uscare a seminţei. Recoltarea începe când seminţele sunt brunificate 

şi umiditatea ajunge la 16-18%. Se lucrează numai dimineaţa sau seara, iar timpul în care întreaga suprafaţă trebuie recoltată este de 2-3 zile.  

Pentru a se diminua cât mai mult pierderile se iau următoarele măsuri:  

- înlăturarea rabatorului sau reducerea vitezei de rotaţie a acestuia la 20 rotaţii/minut, precum şi reducerea numărului de palete şi căptuşirea acestora cu cauciuc;  

-  viteza de înaintare a combinei 2-3 km/oră;  

-  turaţia tobei 500-700 rotaţii pe minut; 

- reglarea corespunzătoare a distanţei între bătător şi contrabătător pentru a nu se sparge sau decoji seminţele. Cu toate măsurile de precauţie, această metodă de recoltare determină pierderi 

însemnate, boabele au conţinut ridicat de apă, iar în masa lor se găsesc resturi de tulpini cu umiditate ridicată.  

După recoltare seminţele se curăţă imediat de impurităţi (restul de tulpini) şi se trec la uscător pentru reducerea umidităţii la 10%. În cazul în care nu este asigurată uscarea artificială seminţele se 

depozitează în magazii, şoproane, la început într-un strat foarte subţire (5-10 cm) şi se lopătează de mai multe ori pe zi, până când umiditatea scade la 10 %. Pentru uscare, seminţele se pot ţine şi 

în straturi subţiri pe prelate la soare. 

Normele internaţionale de comercializare a rapiţei sunt: umiditate maximum 9%, impurităţi maximum 2%, ulei minimum 40%.  


