
In judetul Teleorman , suprafetele insamantate cu rapita prezinta un trend ascendent in 

ultimii ani, ajungand la peste 65.000 ha cultivate. Pentru reusita acestei culturi si obtinerea 

unor productii ridicate, cultivatori de rapita trebuie sa acorde maxima atentie tuturor verigilor 

tehnologice si  planului de fertilizare. 

Dintre verigile tehnologice amintim: 

1. Rotatia. 

Cea mai buna rotatie este grau, rapita, porumb, soia, floarea-soarelui. Cea mai buna 

premergatoare este graul, iar cea mai buna cultura ce poate urma dupa rapita este porumbul. 

2. Densitatea  de semanat este de 60-70 boabe germinabile/metrul patrat, pentru a asigura 40-50 

de plante recoltabile/mp. Densitatea se stabileste si in functie de umiditatea din sol. In conditii 

de seceta se planifica o densitate mai mare cu 10-20%. 

Se recomanda o tavalugire usoara, dupa semanat, daca pamantul este uscat si afanat. 

Adancimea de semanat variaza dupa textura si umiditatea solului. Pe soluri grele si umede 

samanta se ingroapa la 2-3 cm, iar pe sol usor si uscat la 1-2 cm. Distanta dintre randuri variaza 

intre 12,5 cm si 25 cm.  

Pregatirea patului germinativ trebuie facuta in asa fel incat la semanat sa asigure uniformitatea 

adancimii de incorporare a semintelor, si prin aceasta o rasarire uniforma. 

 Epoca de semanat. 

Rapita se insamnteaza dupa 20 august, in nordul tarii si pana in data 15 septembrie in zona de 

sud a tarii. Rapita trebuie sa formeze, in conditii de umiditate, o radacina puternica si o rozeta 

de 6-8 frunze bine dezvoltate. Perioada de semanat rapita, in tara noastra, nu trebuie sa 

depaseasca 10 zile.  

 La semanat se foloseste samanta certificata cu puritate de peste 98%, facultatea germinativa de 

peste 85% si cu MMB mare. Dupa trei ani samanta de rapita isi pierde facultatea de germinatie. 

3. Lucrari de ingrijire  : 

Combaterea buruienilor se face prin erbicidare si prin lucrările solului, rotaţii etc.. Erbicidele care 

se pot folosi, în funcţie de spectrul buruienilor din lanul de rapiţă, sunt recomandate de către 

specialiştii agronomi din teritoriu. Erbicidele sulfonilureice aplicate plantei premergatoare, cele 



pe baza de tribenuron si cele care contin imidazolinone, produc scaderi semnificative de 

productie. 

Rapiţa are foarte mulţi dăunători (Meligethes aeneus, Psylliodes chrysocephala, Brevicoryne 

brassicae, Entomiscelis adonidis etc.) împotriva cărora trebuiesc făcute 2-3 tratamente la epoci 

şi cu produse recomandate anual prin laboratoarele judeţene de protecţia plantelor.  

Ceutorhynchus napi reprezinta unul dintre cei mai pagubitori daunatori ai rapitei in primavara. 

Insecta ierneaza in stadiul de adult hibernant in stratul superficial al solului sau sub resturi 

vegetale ramase in camp. 

Masuri de prevenire si combatere 

 Efectuarea unor araturi adanci; 

 Intocmirea unui asolament corespunzator, in care rapita sa revina dupa 3-4 ani 

pe aceleasi sola; 

 Distrugerea cruciferelor spontane care pot fi gazde intermediare pentru 

danunator, distrugerea resturilor vegetale ramase in camp, folosire de capcane 

pe baza de feromoni si/sau luminoase pentru captivarea adultilor, s.a. 

Masuri de combatere chimica 

Tratamentele chimice se vor executa doar atunci cand numarul populatilor pe o planta este 

foarte ridicat. Cel mai bun moment de aplicare al insecticidelor, este dupa 7-10 zile de la prima 

aparitie a daunatorului. Tratamente se vor executa cu produse pe baza de alpha-cipermetrin, 

cipermetrin, esfenvalerat, lambda-cihalothrin, piremetrin. 

Desicarea culturilor este o măsură necesară pentru a asigura o uscare mai uniformă a seminţelor 

şi a reduce pierderile prin scuturare. De obicei, se fac aviotratamente, în momentul colorării 

silicvelor în galben-liliachiu (începutul colorării în masă a seminţelor pe ambele feţe).  

4. Fertilizarea culturii de rapita. 

Rapiţa este foarte pretenţioasă la aplicarea îngrăşămintelor.  

Pentru a produce o tona de recolta sunt necesare urmatoarele elemente nutritive : 

- Azot – 80-100 kg/ha  

- Fosfor -50-120 kg/ha 

- Potasiu – 65-105 kg/ha 



       In perioada de sfarsit a lunii februarie si inceputul lunii martie sunt necesare, anterior 

aplicarii ingrasamintelor, urmatoarele analize: evaluarea starii de vegetatie a culturilor: 

densitate plante/mp raportata la numarul boabelor germinabile; analiza N-mineral (NO3- + 

NH4+), pe adancimea de 0-90 cm, pentru stabilirea rezervei de azot la desprimavarare; calculul 

necesarului de N, eventual si de P, raportat la rezervele determinate prin analize de laborator, 

pana la nivelul necesarului productiei programate. Aplicarea dozei de azot, 25% toamna si 75% 

primavara (in 2 treceri) determina cea mai mare crestere a productiilor. Ingrasamintele foliare 

cu macro si microelemente contribuie semnificativ la definitivarea productiei.  

Rolul borului in viata rapitei 

Borul este un element constructiv la formarea tesuturilor si este implicat in procesul de 

respiratie, sinteza acizilor nucleici, proteinelor, lipidelor, compusilor aromatici, sinteza 

glucidelor. El intervine in reglarea continutului de apa in planta si reduce toxicitatea cu alte 

elemente prezente in solutia solului. Datorita compusilor de tip peroxid, acesta asigura oxigen 

radacinilor in caz de baltire si contribuie la conducerea zaharurilor in zonele de depozitare, 

conferind rezistenta mai buna la iernare a tinerelor plante de rapita. Aplicat inainte de inceperea 

infloritului, borul va determina o crestere a numarului de flori, va uniformiza infloritul si va 

creste viabilitatea polenului. 

   Simptomele carentei de bor: 

 Deformarea si decolorarea varfurilor de crestere respectiv incetinirea varfurilor 

apicale. 

 Craparea tesuturilor (tulpinilor) 

 Tulpinile nu sunt erecte. 

 Plantele au talia redusa (aspect de tufa) cu putine flori si cu o maturare 

neregulata. 

Primele simptome ale deficitului de bor din planta se pot observa inca din toamna atunci cand 

frunzele tinere raman mai mici, se cofreaza, prezinta pete clorotice care devin necrotice si se 

usuca prematur. Planta isi poate reduce talia (aspect de tufa), iar in caz de carenta severa poate 

prezenta fenomenul de nanism. La nivelul coletului in interiorul plantei se pot produce leziuni 

(goluri) care sensibilizeaza plantele de rapita la iernare, cadere, seceta. 

Pentru rapita sulful este considerat al treilea element ca importanta dupa azot si fosfor.  



Raportul dintre sulf si azot trebuie sa fie de 1/7. Ingrasamintele complexe, cu sulf, cu exceptia 

super fosfatului, nu se aplica toamna. 

Recoltarea 

Recoltarea se face la 7-9 zile după tratamentul cu desicanţi, direct din lan, cu combina adaptată 

pentru cultura de rapiţă. Dacă nu se folosesc desicanţi (ceea ce este, de altfel, neeconomic pe 

suprafeţe mici), recoltarea rapiţei ridică probleme deosebite, chiar şi la hibrizii cu o bună 

rezistenţă la scuturare. O mare atenţie se acordă în continuare pentru obţinerea de hibrizi de 

rapiţă de toamnă, care să aibă silicve indehiscente şi cu o mare rezistenţă la cădere (tulpină 

viguroasă, care să poată suporta o recoltă de peste 5.000 de kilograme la hectar) şi care să 

permită recoltarea rapiţei fără aplicarea de desicanţi. Toate măsurile tehnologice care asigură 

lanuri cu coacere uniformă (nivelarea terenului, semănat şi fertilizat fără greşuri, lupta împotriva 

buruienilor) au în acest caz o importanţă şi mai mare. După recoltare, seminţele de rapiţă se 

pastreaza  la umiditatea de 9 %.  

Raportul între producţia de boabe şi producţia de paie la cultura de rapiţă de toamnă este de 

1:1,5-2. 

 


