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Stimați fermieri, 

Începem în curând un nou sezon de rapiță și sperăm cu toții să fie mult mai bun decât cel anterior. Și când 
spun asta, mă gândesc mai ales la cei cărora condițiile meteo le-au afectat cultura atât de apreciată de 
fermierii români în ultimii ani. Desigur, vremea nu poate fi controlată, dar noi, echipa KWS, acționăm prin 
mijloacele care ne sunt specifice, și anume genetica excelentă, pentru ca dumneavoastră să vă bucurați de 
culturi cât mai performante. Este deja demonstrat că acei fermieri care au cultivat măcar o dată hibrizi KWS 
s-au convins de valoarea lor și continuă să-i cultive.

Pentru compania noastră, sezonul 2019-2020 este un moment al noutăților la rapiță. În primul rând, mă refer 
la introducerea unui nou hibrid, Cristiano KWS, caracterizat prin performanță și printr-o stabilitate excelentă 
a producției. Avem nevoie de hibrizi care să „nu facă surprize” și să aducă productivitate ridicată în condiții 
variate de tehnologie și climă. 

De asemenea, anul acesta KWS are o propunere unică pentru piața românească: hibrizii de rapiță KWS 
sunt tratați, în premieră, cu biofungicidul Integral® Pro de la BASF. Inofensiv pentru albine, acesta are 
proprietăți excelente de prevenire a infestării cu Phoma Lingam, Rhizoctonia solani, Alternaria brassicae și 
nu numai. În plus, reduce și apariția anumitor dăunători în cultură, fiind repelent pentru aceștia. 

Desigur, este momentul unei schimbări majore în materie de fungicide pentru protecția culturilor de rapiță acum, 
când trebuie respectate cerințele europene de reducere sau chiar stopare a produselor chimice de sinteză. 
Am optat pentru acest fungicid la tratamentul seminței datorită eficienței sale demonstrate în numeroase 
teste și datorită compatibilității excelente cu genetica oferită de KWS. Un aspect major l-a reprezentat și 
faptul că este un fungicid bio, certificat pentru agricultura ecologică, aliniindu-ne astfel din ce în ce mai mult 
la tendințele internaționale de siguranță sporită a hranei și, implicit, a oamenilor și animalelor, deopotrivă.

Era firesc să alegem ce este mai bun pentru hibrizii noștri: aceștia fac de mulți ani performanță în terenurile 
fermierilor români. Hybrirock este unul dintre liderii hibrizilor de rapiță în România, menținându-se în topul 
național al celor mai performanți 10 hibrizi de rapiță încă din 2015. Factor KWS a dovedit că este hibridul 
perfect pentru fermele care aplică rapiței cea mai bună tehnologie de cultivare, calificându-se în același top 
național încă din al doilea an al prezenței sale pe piață. Este deja o certitudine că Umberto KWS, lansat anul 
trecut, se va înscrie, de asemenea, în rândul celor mai performanți hibrizi de rapiță cultivați de agricultorii noștri.

Având atâtea motive pentru care merită să rămânem optimiști, în numele întregii echipe KWS, vă mulțumesc 
pentru încredere și am convingerea că veți obține în continuare rezultate peste așteptări cu hibrizii de rapiță 
oferiți de compania noastră. 

Să aveți un sezon productiv!

Doriana Nițu
Director General
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NOUTĂȚI
Inovația KWS din acest sezon
Genetică de ultimă generație și tehnologie de 

actualitate: semințe de rapiță tratate cu agent 

biologic 

KWS este o binecunoscută producătoare de semințe, 

specializată în ameliorarea genetică, oferind semințe 

de înaltă calitate și hibrizi de prim rang. Dar știați că în 

cadrul KWS există un departament dedicat tehnologiei 

semințelor și tratării acestora?

Departamentul a fost fondat în 1984 și este condus în 

prezent de Dr. Ralf Tilcher. Împreună cu trei ingineri 

și o echipă de tehnicieni cu experiență, abordează 

toate aspectele privitoare la prelucrarea și tratarea 

semințelor. Departamentul reprezintă o legătură 

importantă între Departamentul de ameliorare, 

Universități, Departamentul de producție și companii 

externe. Sarcina sa este de a examina mediul științific 

și industrial în căutarea noutăților privind tehnologiile 

pentru semințe la toate culturile. Echipa verifică aceste 

descoperiri recente în laboratoarele proprii și pe teren 

pentru a vedea dacă pot aduce beneficii geneticii 

noastre. Principala sarcină a departamentului este 

de a transfera rezultatele științifice și de laborator în 

procesele comerciale ale KWS, cu scopul clar de a 

pregăti semințele astfel încât să aibă cele mai bune 

condiții posibile de pornire, în 

vegetație. 

Una dintre problemele cu 

care se confruntă echipa și 

care afectează deja industria 

de astăzi este găsirea de 

tratamente biologice pentru 

semințe, care să poată înlocui 

substanțele chimice interzise. 

Cu această chestiune ne 

confruntăm nu doar la rapiță, 

ci la toate culturile.

Un alt subiect important este schimbarea climei. Se 

preconizează că verile vor fi tot mai frecvent fierbinți 

și uscate, așa cum s-a întâmplat în multe regiuni 

europene în 2018. De aceea, o altă sarcină a echipei 

este căutarea de soluții care să ajute rapița să facă față 

condițiilor extreme.

Este nevoie de multe teste, o mulțime de eforturi și 

câțiva ani până când o nouă idee, tehnică sau produs 

este confirmat de sistemul nostru de testare pentru a 

fi, în cele din urmă, oferit pieței. 

Unul dintre aceste produse este utilizat în anul 2019 

pentru rapița KWS; este vorba despre noul tratament 

biologic pentru semințe Integral® Pro, dezvoltat de BASF. 

Pentru a lua  o decizie privind aplicarea sa în combinație 

Dr. Ralf Tilcher și colega sa 
analizează noua substanță de 
acoperire a semințelor.

Semințe de rapiță în timpul 
testului de germinație

4



Dr. Ralf Tilcher 
și echipa sa au 
pregătit semințele 
proaspăt tratate 
pentru testări 
ulterioare

cu sămânța noastră, echipa lui Ralf a examinat 

interacțiunea dintre acest nou tratament și genetica 

diversificată a hibrizilor noștri, analizând comportamentul 

la semănat, germinația, răsărirea și rezistența la 

depozitare. Echipa a desfășurat teste pe o perioadă de 

aproape patru ani, până când a fost decisă includerea 

Integral® Pro ca tratament al semințelor de rapiță.

Dezvoltarea de noi tratamente chimice sau biologice 

și procesele de drajare a semințelor reprezintă doar 

o mică parte a provocărilor zilnice ale echipei. Printre 

numeroase alte teme abordate, se lucrează continuu 

la îmbunătățirea tuturor proceselor asociate cu 

procesarea și controlul calității semințelor. În acest 

sens, s-au dezvoltat noi tehnologii, în colaborare cu 

partenerii, pentru a verifica diferențele de germinare 

în loturile de semințe, folosind unde electromagnetice 

sau raze X. Acestea sunt utilizate pentru a găsi fisurile 

minuscule de pe suprafața semințelor, ce ar putea 

influența germinarea. Un alt exemplu este utilizarea și 

testarea unor mașini noi de sortare a semințelor ce pot 

obține rezultate mai bune decât cele existente.

După cum puteți vedea, echipa de tehnologie a 

semințelor este un element important al companiei, 

prin intermediul căreia KWS se asigură că oferă 

întotdeauna nu numai hibrizi de top, ci și cea mai bună 

calitate a semințelor.

Despre Integral® Pro:

Este primul agent biologic de tratare a semințelor de 
rapiță. Acesta a fost dezvoltat de BASF și conține spori 
de bacterie Bacillus amyloliquefaciens, care conferă o 
protecție biologică împotriva bolilor.

Acoperirea inhibă instalarea agenților patogeni la 
suprafața semințelor, precum și dezvoltarea sporilor 
de ciuperci. Mai mult, sunt activate mecanismele de 
apărare ale plantelor, ceea ce îmbunătățește, într-o 
anumită măsură, toleranța naturală față de dăunători 
cum ar fi puricele de pământ. 

Pentru mai multe informații, consultați site-ul BASF. 

Autor: Tobias Dittmann

International Sales and Marketing Manager OSR 

KWS SAAT SE
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Hibrizii 

de rapiță KWS

UmbErTo KWS

Un nou nivel de rezistență la scuturare

HybrIroCK

Rapid în toamnă, performant în vară

FACTor KWS

Hibrid sănătos cu producții maxime

CrISTIAno KWS

Produce cât promitem.

HImALAyA CL

Culturi curate, profit garantat.



www.kws.ro

Hibrizii de rapiță KWS. 
Recoltează câștiguri!



UMBERTO KWS
Un nou nivel de rezistență la scuturare

Caracteristici și beneficii: 

	 Hibrid cu timpurietate medie

	Potenţial de producţie excepțional

	Ramificare foarte puternică

	Capacitate de a realiza MMB-uri mari

	Rezistență superioară la dehiscența silicvelor

	Stabilitate deosebită a producțiilor de la un an la

   altul şi de la o zonă la alta

	Ritm de dezvoltare foarte rapid în toamnă

	Ritm de dezvoltare echilibrat în primăvară

	Conţinut bun de ulei: 44 - 47%

	Toleranță excelentă la Phoma Lingam

	Toleranță foarte bună la Sclerotinia

	Rezistenţă excelentă la cădere

	Rezistenţă excelentă la ger şi iernare

Specific: 

Epocă de semănat: de la jumătatea lunii august până la jumătatea lunii septembrie

Densitate recomandată la semănat: 45 - 50 boabe germinabile/m²

Densitate optimă în primăvară: 30 - 35 plante/m²

Densitate minimă admisă în primăvară: 25 plante/m²

Caractere agronomice

Ritm de dezvoltare în toamnă         

Ritm de dezvoltare în primăvară

Începutul înfloritului 

Maturitatea

Înălțimea plantelor

Rezistența la cădere

Rezistența la iernare

Rezistența la Phoma Lingam 

Rezistența la Sclerotinia

Conținutul de ulei 

Productivitatea

Productivitate foarte ridicată

Uscare completă a plantei 

la maturitate  

Rezistență superioară la 

scuturare 

Umberto KWS este un hibrid extrem de productiv, care emite un număr 
mediu de silicve, ce au însă un număr ridicat de boabe în silicvă, cu 
MMB mare. Prezintă rezistență excelentă la Phoma Lingam. Uscarea 
completă a plantei la maturitate reduce numărul de boabe verzi din 
masa recoltată. Face parte din noua clasă genetică cu rezistență 
superioară la scuturarea boabelor din silicve.
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	Ritm de dezvoltare foarte rapid în toamnă

	Ritm de dezvoltare echilibrat în primăvară

	Conţinut bun de ulei: 44 - 47%

	Toleranță excelentă la Phoma Lingam

	Toleranță foarte bună la Sclerotinia

	Rezistenţă excelentă la cădere

	Rezistenţă excelentă la ger şi iernare

Caracteristici și beneficii: 

	 Hibrid cu timpurietate medie

	 Talie medie şi ramificare foarte puternică

	 Potenţial de producţie excepțional

	 Capacitate de a realiza MMB-uri mari

	 Stabilitate deosebită a producțiilor de la un an la 

altul şi de la o zonă la alta

	 Ritm de dezvoltare excepțional în toamnă

	 Ritm de dezvoltare extrem de rapid în primăvară

	 Conţinut excelent de ulei: 47 - 50%

	 Înflorire timpurie

	 Toleranță bună la Phoma Lingam

	 Toleranță bună la Sclerotinia

	 Rezistenţă foarte bună la cădere

	Rezistenţă bună la ger şi iernare

hyBRiROcK
rapid în toamnă, performant în vară

Specific: 

Epocă de semănat: de la jumătatea lunii august până la jumătatea lunii septembrie

Densitate recomandată la semănat: 45 - 50 boabe germinabile/m²

Densitate optimă în primăvară: 30 - 35 plante/m²

Densitate minimă admisă în primăvară: 25-30 plante/m²

Ritm de dezvoltare în toamnă         

Ritm de dezvoltare în primăvară

Începutul înfloritului 

Maturitatea

Înălțimea plantelor

Rezistența la cădere

Rezistența la iernare

Rezistența la Phoma Lingam 

Rezistența la Sclerotinia

Conținutul de ulei 

Productivitatea

Productivitate foarte ridicată

Stabilitate excelentă la niveluri 

foarte înalte de performanță

Masă foarte mare de silicve 

Hybrirock este un hibrid capabil să obțină performanțe înalte în 
diferite condiții de mediu și niveluri ale tehnologiei de cultivare. 
Este foarte productiv, fiind cel mai stabil la niveluri foarte înalte de 
performanță. Valorifică excelent inputurile, iar sănătatea plantei îi 
permite randamente de producție excelente. Ritmul de creștere 
excepțional din toamnă îl recomandă și în cazul semănatului întârziat.

Caractere agronomice
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FAcTOR KWS
Hibrid sănătos cu producții maxime

Caracteristici și beneficii: 

	 Hibrid cu timpurietate medie

	 Ramificare foarte puternică și nivel ridicat 

de rezistență la scuturare

	 Potenţial de producţie excepțional

	 Capacitate de a realiza MMB-uri mari

	 Rezistență superioară la dehiscența silicvelor

	 Valorifică excelent tehnologiile de cultivare 

superioare.

	 Ritm de dezvoltare foarte rapid în toamnă

	 Ritm de dezvoltare echilibrat în primăvară

	 Conţinut excelent de ulei: 45 - 48%

	 Înflorire timpurie

	 Toleranță bună la Phoma Lingam

	 Toleranță bună la Sclerotinia

	 Rezistenţă excelentă la cădere

	 Rezistenţă bună la ger şi iernare

Specific:

Epocă de semănat: de la jumătatea lunii august până la jumătatea lunii septembrie

Densitate recomandată la semănat: 45 - 50 boabe germinabile/m²

Densitate optimă în primăvară: 30 - 35 plante/m²

Densitate minimă admisă în primăvară: 25 plante/m²

Valorificare excelentă a 
inputurilor

Rezistență foarte bună la 
Phoma Lingam și Sclerotinia

Rezistență superioară la 
scuturare

Ritm de dezvoltare în toamnă         

Ritm de dezvoltare în primăvară

Începutul înfloritului 

Maturitatea

Înălțimea plantelor

Rezistența la cădere

Rezistența la iernare

Rezistența la Phoma Lingam 

Rezistența la Sclerotinia

Conținutul de ulei 

Productivitatea

Factor KWS este un hibrid intensiv, ce valorifică excelent inputurile. 

Prezintă rezistență foarte bună la Phoma Lingam și Sclerotinia. Face 

parte dintr-o clasă genetică cu rezistență superioară la scuturarea 

boabelor din silicve.

Caractere agronomice
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Caracteristici și beneficii: 

	 Hibrid semitimpuriu

	 Ramificare foarte puternică

	 Capacitate foarte mare de ramificare

	 Capacitate de a emite un număr foarte mare 

de silicve

	 Rezistență superioară la dehiscența silicvelor

	 Stabilitate deosebită a producțiilor de la un an 

la altul şi de la o zonă la alta

	 Ritm de dezvoltare foarte rapid în toamnă

	 Ritm de dezvoltare echilibrat în primăvară

	 Conţinut bun de ulei: 44 - 47%

	 Toleranță excelentă la Phoma Lingam

	 Toleranță foarte bună la Sclerotinia

	 Rezistenţă excelentă la cădere

cRiSTiAnO KWS
Produce cât promitem.

NOU

Specific: 

Epocă de semănat: de la jumătatea lunii august până la jumătatea lunii septembrie

Densitate recomandată la semănat: 45 - 50 boabe germinabile/m²

Densitate optimă în primăvară: 30 - 35 plante/m²

Densitate minimă admisă în primăvară: 25 - 30 plante/m²

Hibrid foarte productiv 

și stabil 

Toleranță crescută 

la scuturare

Număr foarte mare 

de silicve și calitate 

excelentă

Ritm de dezvoltare în toamnă         

Ritm de dezvoltare în primăvară

Începutul înfloritului 

Maturitatea

Înălțimea plantelor

Rezistența la cădere

Rezistența la iernare

Rezistența la Phoma Lingam 

Rezistența la Sclerotinia

Conținutul de ulei 

Productivitatea

Cristiano KWS este un hibrid foarte productiv datorită numărului mare 
de silicve și de boabe în silicvă. Prezintă toleranță crescută la scuturare. 
Are conținut mediu de ulei și proteine (45%/37%), conținut redus de 
glucozinolați (12,5%). Este ușor mai timpuriu la înflorit decât restul 
hibrizilor noi KWS și are o bună toleranță la iernare. 

Caractere agronomice
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hiMAlAyA cl
Culturi curate, profit garantat 

Caracteristici și beneficii: 

	 Hibrid timpuriu, cu rezistență excelentă la 

imazamox

	 Potenţial de producţie foarte bun

	 Capacitate foarte bună de ramificare

	 Capacitate de a realiza MMB-uri mari

	 Stabilitate deosebită a producțiilor de la un an 

la altul şi de la o zonă la alta

	 Ritm de dezvoltare lent în toamnă

	 Ritm de dezvoltare echilibrat în primăvară

	 Conţinut excelent de ulei: 47 - 50%

	 Înflorire timpurie

	 Toleranță bună la Phoma Lingam

	 Toleranță bună la Sclerotinia

	 Plante de talie scurtă spre medie

	 Rezistenţă excelentă la cădere

	 Rezistenţă bună la ger şi iernare

Specific: 
Epocă de semănat: din prima parte a lunii august până în prima decadă a lunii 
septembrie
Densitate recomandată la semănat: 45 - 50 boabe germinabile/m²
Densitate optimă în primăvară: 30 - 35 plante/m²

Densitate minimă admisă în primăvară: 25 plante/m²

Clearfield® este marcă înregistrată BASF.

Hibrid cultivat în sistem Clearfield® 

Semănat și recoltat timpurii

Rezistență bună la scuturare 

Ritm de dezvoltare în toamnă         

Ritm de dezvoltare în primăvară

Începutul înfloritului 

Maturitatea

Înălțimea plantelor

Rezistența la cădere

Rezistența la iernare

Rezistența la Phoma Lingam 

Rezistența la Sclerotinia

Conținutul de ulei 

Productivitatea

Himalaya CL este un hibrid cultivat în sistem Clearfield®, cu nivel  
bun de performanță. Valorifică bine inputurile, iar ritmul de creștere 
lent din toamnă îl recomandă în cazul semănatului foarte timpuriu.  
Timpurietatea impune recoltatul timpuriu, dar rezistența bună la 
scuturarea boabelor din silicve este un avantaj bun.

Caractere agronomice
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Recomandări utile
pentru bunul mers al culturii de rapiță



SEMĂNATUL

Patul germinativ
n  Lucrările minime pentru rapiţa de toamnă sunt 

indicate numai acolo unde textura solului permite 
dezvoltarea în bune condiţii a sistemului radicular. 

n  Patul germinativ trebuie să fie afânat în primii 5-6 
cm și mai tasat în adâncime, pentru a înmagazina 
suficientă umiditate necesară asigurării unei răsăriri 
rapide şi uniforme. 

n  Pentru a păstra în sol un nivel bun al umidităţii şi 
pentru a pune seminţele de rapiţă în contact cu solul, 
se recomandă tăvălugirea. 

Epoca de semănat
n		Din cauza fluctuaţiei foarte mari a condiţiilor climatice şi a 

caracteristicilor materialului genetic, este dificil de stabilit o 
perioadă optimă de semănat. 

n		Data semănatului trebuie astfel aleasă încât la intrarea în 
repausul hibernal plantele să formeze 6-8-10 frunze, iar 
diametrul tulpinii la colet să fie de 6-8 mm. 

n		În condiţii normale, în România, rapiţa de toamnă se 
seamănă între 15 august şi 15 septembrie, chiar până în 
25 septembrie în cazul unor hibrizi cu dezvoltare rapidă în 
toamnă. Totuși, bazat pe realitatea ultimelor veri secetoase și 
a faptului că aplicarea corectă a regulatorilor de creștere și-a 
dovedit eficiența, în sudul țării se seamănă începând chiar cu 
8-10 august. Chiar și în condiții bune de umiditate, semănatul 
începe mai devreme în zonele mai reci (10-15 august), astfel 
încât, până la intrarea în iarnă, plantele să poată acumula un 
necesar termic de 800-900° C. 

Densitatea de semănat
n		Densitatea de semănat trebuie astfel aleasă încât 

în primăvară să se asigure desimi ale culturii de 
30-35 plante/m2. Densităţile de semănat variază 
între 45-50 boabe germinabile/m2 în toamna 
climatic normală şi pot creşte la 55-65 boabe 
germinabile/m2 în toamnele secetoase, în care 
pregătirea patului germinativ este dificilă. 

Sisteme de semănat
n	 În România, cel mai utilizat este semănatul la 

25 cm între rânduri, dar, pentru a permite o mai 
puternică ramificare şi pentru a reuşi densităţi 
corecte de semănat, se mai utilizează şi distanţe 
mai mari între rânduri (32; 37,5 cm), având în 
vedere un control eficient al buruienilor. 

n	 În ţări cu tradiţie în cultura rapiţei de toamnă 
precum Germania sau Franţa, se utilizează şi 
distanţe de 50 cm. 

Fiind o plantă cu sistem radicular pivotant şi 
foarte bine dezvoltat, rapiţa de toamnă dă 
cele mai mari producţii pe soluri profunde, 
permeabile, bogate în humus şi calcar, cu 
capacitate mare de reţinere a apei şi pH 
neutru. 

În ultimii ani s-au înregistrat secete severe 
în perioada de pregătire a solului pentru 
semănatul rapiţei de toamnă. Pentru 
păstrarea apei în sol, lucrările de pregătire 
trebuie să fie în primul rând conservative 
pentru apă. Se recomandă aratul sau 
mobilizarea profundă fără întoarcerea 
brazdei, imediat după recoltarea plantei 
premergătoare, mărunțirea rapidă a patului 
germinativ şi chiar o tăvălugire timpurie care 
să mențină apa în sol. 
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FERTILIZAREA

Fertilizarea în toamnă
	În general, în toamnă, se administrează întreaga doză de fosfor şi de potasiu, 
prin încorporare sub lucrarea de bază sau la pregătirea patului germinativ. 

Rapiţa de toamnă este una din cele mai mari consumatoare de elemente nutritive. 
Calitatea îngrăşământului este extrem de importantă pentru realizarea unei 
fertilizări corecte. Fertilizarea rapiţei de toamnă se face în două etape: în toamnă 
şi în primăvară. Cantităţile de îngrăşământ trebuie stabilite în funcţie de fertilitatea 
solei şi situaţia concretă din teren. Pentru întreaga perioadă de vegetație, dozele de 
îngrăşăminte minerale recomandate sunt: 

n	50-80 kg P2O5 s.a./ ha; 

n	30-80 kg K2O s.a./ha; 

n	80-130 kg N s.a./ha; 

n	20-30 kg S s.a./ha; 

n	1,5-1,7 kg B s.a./ha. 

Fertilizarea în primăvară
De regulă, doza de azot se aplică integral în primăvară, în două sau 
chiar trei fracţii. Prima fracţie se aplică la reluarea vegetaţiei (sub formă 
de azotat de amoniu, uree sau nitrocalcar) şi nu trebuie să fie mai 
mare de 50% din doza completă. A doua fracţie se aplică în faza de 
muguri florali uniţi (sub formă de azotat de amoniu sau nitrocalcar pe 
solurile uşor acide). Pe solurile carbonatice sau cu pH > 7,2,  azotul se 
poate aplica şi sub formă de sulfat de amoniu. 
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Carenţa de fosfor

n		Carenţa de fosfor poate fi primară sau indusă de un pH crescut 

într-un sol calcaros, ori de un pH scăzut, în prezenţa aluminiului. 

n		Simptomele carenţei de fosfor apar la început pe frunzele 

mature şi tulpini, manifestându-se prin colorarea violacee 

sau verde intens a plantei și au drept consecință reducerea 

dezvoltării acesteia. 

Carenţa de potasiu

n  Provoacă scurtarea tulpinilor între noduri, reducerea taliei plantelor şi 
îngălbenirea marginilor frunzelor, cele tinere fiind atacate primele. 

n  Îngălbenirea ajunge în interiorul limbului, care se necrozează. Există un 
contrast evident între zonele decolorate ale limbului şi verdele puternic al 
zonelor nedecolorate. Carenţa poate fi primară, prin lipsa potasiului din 
mediul nutritiv, sau indusă, prin eliminarea potasiului de către calciu sau 
excesul de azot. 

n  Carența de potasiu determină slăbirea rezistenţei la stres (termic, hidric 
etc.) şi căderea plantelor înainte de a fi vizibilă.

Fosforul 
Favorizează creşterea generală a plantelor, în special a sistemului radicular, 
dar și a tulpinilor. Necesarul de fosfor este mai ridicat în timpul dezvoltării 
plantelor tinere. 

Potasiul 

Potasiul joacă un rol fundamental în absorbția cationilor şi în acumularea proteinelor 
de hidrați. În lipsa potasiului, planta nu poate utiliza corect nici celelalte elemente 
nutritive. 

CARENȚELE CULTURII DE RAPIȚĂ
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Carenţa de azot

n  Simptomele se văd încă din toamnă pe 
frunzele care rămân mici şi se colorează 
de la verde deschis la verzui-gălbui, iar 
tulpinile rămân subţiri şi cu ramificare 
slabă. 

Carenţa de bor

n  Simptomele apar prima dată la frunzele tinere, 
care devin palid-verzui, roşiatice pe limb 
şi galben-pestriţe între nervuri, iar tulpinile 
sunt firave cu internodii scurte - aspect de 
tufă însoţit, de obicei, de necroza mijlocului 
rădăcinii. 

Azotul 
Se aplică în toamnă numai pe soluri sărace, în cazul 
întârzierii semănatului sau pentru mineralizarea 
resturilor vegetale rămase de la planta premergătoare 
(5-8 kg/tonă de resturi vegetale). 

borul 

Necesită o mare atenţie în ceea ce priveşte 
aplicarea deoarece pe soluri cu pH < 6,5 pot apărea 
fenomene de fitotoxicitate la aplicarea dozelor mari 
(1,5-1,7 kg/ha), iar substanţa nu trebuie să intre în 
contact direct cu seminţele.

Carenţa de sulf

n  Carenţa de sulf se manifestă la 
desprimăvărare prin apariţia de pete 
clorotice pe frunze, flori galbene pal şI, în 
cazuri severe, silicve uscate. 

n  Fertilizarea cu microelemente se face 
prin aplicarea odată cu azotul în diverse 
combinaţii oferite de firmele de specialitate 
sau ca îngrăşăminte foliare. 

Sulful 

Se aplică de obicei odată cu prima doză de azot 
din primăvară. Aplicarea mai târzie se face sub 
formă de sulfat pentru a fi mai uşor accesibil. 
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PROTECŢIA CULTURII 

Punguţa (Thlaspi arvense)Macul (Papaver rhoeas)

Pălămida (Cirsium arvense) Muştarul sălbatic (Sinapis arvense)

Susaiul (Sonchus sp)

Traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris)

Asolamentul are un rol extrem de 

important în controlul buruienilor din 

culturile de rapiţă de toamnă. Reducerea 

rezervei de buruieni, în special dicotile, 

la cultura premergătoare, este cea mai 

economică metodă de combatere. 

La rapiţa de toamnă, menţinerea solei 

curate de buruieni se realizează prin: 
n		Erbicidarea totală a miriştilor (după 

recoltarea plantei premergătoare se 

discuie pentru a favoriza răsărirea în 

masă şi se pot aplica erbicidele). 
n		Erbicidarea preemergentă pentru a 

permite dezvoltarea în bune condiţii 

a plantelor de rapiţă, fără concurenţă 

pentru apă şi substanţe nutritive din 

partea buruienilor, în primele stadii de 

vegetaţie. 

n  Erbicidarea postemergentă, în toamnă, 

în special pentru samulastra de 

cereale de toamnă, iar în primăvară, 

pentru buruieni ca: Ridichea sălbatică 

(Raphanus raphanistrum), Traista 

ciobanului (Capsella bursa- pastoris), 

Macul (Papaver rhoeas), Muştarul 

sălbatic (Sinapis arvense), Punguţa 

(Thlaspi arvense), Susaiul (Sonchus 

sp) sau Pălămida (Cirsium arvense). 

Ridichea sălbatică (Raphanus raphanistrum)

COMBATEREA BURUIENILOR

18



mana 

(Peronospora brassicae)

n  Este favorizată de umiditatea ridicată 

din toamnă.
n  Se manifestă prin apariţia de pete gri-

maronii acoperite cu puncte negre pe 

faţa frunzei şi dezvoltarea unui miceliu 

alburiu pe partea inferioară a frunzei.
n  Se recomandă folosirea de hibrizi 

rezistenți, iar, în caz de infecţie  

timpurie, tratament cu fungicide  

pe bază de clorotalonil.

Putregaiul negru 

(Phoma Lingam)

n  Denumită putregaiul tulpinilor, este 

cea mai păgubitoare boală a rapiţei de 

toamnă. Leziunile apar sub forma unor 

pete circulare albe cu puncte negre. 
n  Ciuperca se răspândeşte de la frunze 

la baza tulpinii, pe tijele florilor sau 

chiar pe silicve.
n  Controlul include utilizarea hibrizilor 

rezistenţi, rotaţia şi tratamentul 

seminţelor, iar, în vegetaţie, aplicarea 

de fungicide pe bază de carbendazim, 

fluxilazol şi cipraconazol. 

 

Putregaiul alb 

(Sclerotinia sclerotiorum)
n 

 Este provocată de o ciupercă de la 

nivelul solului şi generează pagube 

importante culturii. 
n  După înflorire, apar pe tulpină leziuni 

decolorate pe care se dezvoltă 

ciuperca albă. În interior, se dezvoltă 

scleroţii. 
n  Atacul poate duce la frângerea 

ramificaţiei afectate sau chiar a întregii 

plante. 

Pătarea frunzelor 

(Cylindrosporium concentricum) 

n  Se manifestă prin apariţia de pete 

verzui-pal înconjurate de un cerc de 

spori albi sau roz şi băşicarea  

țesutului frunzei.
n  Infecţia poate să apară şi pe tulpini  

şi silicve, provocând îmbătrânirea  

lor prematură şi pierderea boabelor.

COMBATEREA BOLILOR
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PROTECŢIA CULTURII 

Putregaiul cenuşiu 

(Botrytis cinerea) 

n		Infecția se propagă prin resturile de pe 

sol şi apare ca puncte poroase sau lezi-

uni la nivelul tulpinii.
n		Se fixează pe leziuni provocate de boli 

sau insecte.
n		Controlul bolii se face prin rotaţie  

şi/sau chimic, neexistând hibrizi 

rezistenţi.

Alternarioza 

(Alternaria brassicae) 

n		Apare sub formă de puncte mici  

maroniu închise, de 1-3 cm pe  

ramuri, frunze şi silicve.
n		Pentru controlul bolii trebuie respectat 

asolamentul, evitată învecinarea de sole 

cu culturi expuse aceluiaşi patogen şi 

tratamente cu fungicide, neexistând 

hibrizi rezistenți.

Făinarea 

(Eurysiphe cruciferarum) 		

n		Apare pe faţa posterioară a frunzelor ca 

pete albe, dar şi pe tulpini.
n		Controlul se poate realiza prin asola-

ment şi combatere chimică. 

COMBATEREA BOLILOR
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Gândacul roşu al rapiţei  

(Entomoscelis adonis)

Puricele de pământ  

(Psylliodes chrysocephala) 

n		Adulţii provoacă rosături pe frunze, iar 

larvele, al căror atac este mai periculos, 

rod tuneluri în peţiolul frunzelor, în tul-

pini şi rădăcini.
n		Pragul de dăunare este la 2-3 larve pe 

70% din plante.

Viespea rapiţei 

(Athalia rosae) 

n		Având două generaţii pe an, atacul 

larvelor se manifestă atât toamna, cât 

şi primăvara. Cele mai mari pagube 

sunt produse toamna, când plantele de 

rapiţă sunt în primele stadii: creştere şi 

dezvoltare.
n		Primăvara, larvele rod frunzele şi  

inflorescenţele.
n		Tratamentele se aplică atunci când sunt 

cel puţin 2 larve pe plantă.

musca rădăcinilor 

(Psylliodes chrysocephala)  

n		Atacul se produce de obicei toamna, de 

către larvele care găuresc rădăcina.
n		Adultul seamănă cu musca comună, 

depune ponta la baza tulpinii, iar la 

eclozare, larvele mănâncă rădăcina.
n		Deşi plantele se pot regenera, pagubele 

pot fi semnificative.

Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă  

(Ceutorhynchus napi)

n		Este una dintre primele specii care 

atacă primăvara, la o temperatură de 

peste 9°C.
n		Atacă în stadiile de adult şi de larvă.
n		Adulţii rod frunzele şi vârful tulpinii, 

perforându-le. Larvele formează galerii 

în măduva tulpinii, iar plantele atacate 

au tulpinile în formă de litera S, uneori 

crăpate.
n		Tratamentele cu insecticide de contact se 

aplică înainte de depunerea pontei.

n		Atacă în vetre, atât toamna, cât şi 

primăvara.
n		La atacul adulţilor, în toamnă, trata- 

mentul se face la mijlocul lunii  

septembrie, iar pentru combaterea 

larvelor în primăvară, momentul optim 

de aplicare a tratamentului este: sfârşit 

de martie - început de aprilie.

Monitorizarea şi controlul dăunătorilor din culturile de rapiţă sunt marile provocări pentru cultivatori. 

COMBATEREA DĂUNATORILOR 



22

PROTECŢIA CULTURII 

Gărgăriţa seminţelor  

(Ceutorhynchus assimilis)

n		Atacă în stadiul larvar în interiorul 

silicvelor, rozând seminţele crude.
n		Prin perforaţiile făcute în silicve pot 

pătrunde şi alte specii dăunătoare, cel 

mai adesea întâlnindu-se ţânţarul ga licol 

al cruciferelor (Dasineura brassicae).
n		Momentul optim de aplicare a tratamen-

tului cu insecticide sistemice este când 

se înregistrează un adult la două plante, 

în momentul în care s-au format primele 

silicve.

Ploșnițele cruciferelor:

ploşniţa roşie (Eurydema ornata) și 

ploșnița albastră (Euryderma oleracea) 

n		Atacă în stadiul de adult sau de larvă la 

îmbobocire-înflorire, formarea silicvelor, 

formarea şi maturarea boabelor.
n		Adulţii şi larvele înţeapă şi sug seva din 

ţesuturi.
n		Pe frunze apar pete gălbui, care apoi se 

brunifică şi se necrozează.
n		Pe inflorescenţe apar pete galbene, apoi 

se deformează şi se usucă. De aseme-

nea, are loc avortarea florilor şi şiştăvirea 

seminţelor.

Ţânţarul galicol al cruciferelor  

(Dasineura brassicae)

n		Daunele pot fi importante întrucât larvele 

mănâncă pereţii interiori ai silicvelor.
n		Combaterea se face în stadiul de adult.

Gândacul albastru al muştarului  

(Colaphellus sophiae)

n		Atacă în stadiul de adult şi de larvă.
n		Adulţii rod frunzele pe margini sau le 

perforează.
n		Larvele atacă frunzele, butonii florali, 

florile şi, uneori, silicvele în formare.

COMBATEREA DĂUNATORILOR 
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Afidele cruciferelor 

(Brevicoryne brassicae) 

n		Adulţii şi larvele formează colonii pe 

frunze, tulpini, inflorescenţe şi silicve, din 

care extrag seva.
n		În urma atacului, frunzele sunt îndoite pe 

margini, răsucite şi pătate.
n		Frunzele se usucă, florile avortează, iar 

seminţele şiştăvesc.
n		Atacul se manifestă mai ales în vetre şi 

pe marginile lanului.
n		Tratamentele se aplică primăvara, când 

este depăşit pragul de dăunare de două 

colonii/m2, în momentul în care s-au for-

mat primele silicve.

Gândacul păros 

(Epicometis hirta) 

n		La rapiţă, daunele cele mai mari sunt 

produse de adulţii care atacă elementele 

florale.
n		Atacul este favorizat de suprapunerea 

perioadei de dezvoltare maximă a indi-

vizilor cu înflorirea culturii.

Gândacul lucios 

(Meligethes aeneus) 

n		Atacă în stadiul de adult sau de larvă.
n		Adultul atacă în momentul formării mu-

gurilor florali, hrănindu-se cu polenul din 

florile nedeschise.
n		În urma atacului, butonii florali se usucă 

şi cad.
n		Larvele atacă organele florale, afectând 

ovarele.
n		Atacul este mai puternic în primăverile 

răcoroase.
n		Tratamentul cu insecticide sistemice se 

aplică obligatoriu înainte de înflorire, în 

faza de boboci florali uniţi sau separaţi.
n		Tratamentele insecticide de contact sunt 

cele recomandate în cazul atacurilor 

masive.

Fluturele alb al verzei 

(Pieris brassicae brassicae) 

și buha verzei 

(Mamestra brassicae) 

n		Nu există produse omologate pentru 

combaterea acestor dăunători la cultura 

rapiţei, însă pot fi folosite unele trata-

mente avizate pentru alte specii care 

atacă în acelaşi timp în cultura de rapiţă.

COMBATEREA DĂUNATORILOR 
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MS

HR
BC

VS

GL

BZ

BR
TL

CT
CL

ILIF

GR
TR

OT
DJ

MH

GJ VL
AG

DB

BUCUREŞTI

PH

gHeOrgHe mOlDOVeanu
il eSt
Tel.: 0731 790 547
gheorghe.moldoveanu@kws.com

alina PaVel 
Br, BZ
Tel.: 0799 000 018
alina.pavel@kws.com

Bianca miHai 
PH
Tel.: 0727 811 412
bianca.mihai@kws.com

regiunea 1 B

ViOrel Drăgușin
Director Comercial Est
Tel.: 0746 230 344 
viorel.dragusin@kws.com

SOrin OViDiu Oţelea
Director Executiv de Vânzări
Tel.: 0738 843 873
sorin.otelea@kws.com

Dan mOrgOVan
Director Comercial Vest
Tel.: 0724 202 766
dan.morgovan@kws.com
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KWS SEmInțE 
Str. Barajul Argeș nr. 6
Sector 1, București
Cod Poștal 014121
Tel: 0 21 315 42 80
Fax: 0 21 310 42 38
office@kws.ro
www.kws.ro


