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Suntem prezenți de peste 10 de ani pe piața din România, 
timp în care putem spune că Rapool a devenit brand-ul în care 

dumneavoastră aveți încredere atunci când vine vorba despre cultura  
 de rapiță. La baza reușitelor noastre stau performanța și profesionalismul, dar și 
contribuțiile în cercetarea genetică, toate acestea având un rol major în transformarea Rapool 
într-un nume de referință în agricultură atât în România, cât și la nivel internațional. 

Împreună cu partenerii noștri Saaten Union România, vă punem constant la 
dispoziție un portofoliu ultra-performant de hibrizi cu calități excepționale: 
toleranță la secetă și arșiță, toleranță impresionantă la iernare, rezistență 
foarte bună la boli și posibili dăunători (Phoma, Vericillium și Virusul 
TuYV) și, nu în ultimul rând, productivitate mare pe hectar. 

Sloganul „Profesioniștii rapiței” este cartea noastră de vizită, iar 
misiunea noastră este aceea de oferi fermierilor români sprijinul necesar 
în vederea dezvoltării unor culturi bogate și productive. Genetica 
performantă pe care o oferim colaboratorilor noștri, parte a sistemului 
de hibrizi clasici, dar și a sistemului Clearfield, asigură o productivitate de 
invidiat și o toleranță deosebită la diverși factori climatici și tehnologici. 

De peste 100 de ani, susținem alături de compania mamă dezvoltarea agriculturii românești, 
oferind fermierilor ultima generație de hibrizi pentru culturile de rapiță. Punem mare accent pe cercetare, 
așadar, în fiecare an testăm pentru dumneavoastră peste 30 de hibrizi noi, alegându-i și punându-i la 
dispoziție doar pe cei cu performanțe extraordinare. 

În acest nou catalog aferent anului 2021 veți regăsi, pe lângă hibrizii performanți consacrați cu care v-ați 
familiarizat deja, inovațiile genetice ale anului 2021: DYNAMIC, KASALLA și BEATRIX CL - hibrizi lansați 
pentru campania 2021, foarte productivi, stabili și toleranți la variate condiții climatice și tehnologice. 

An de an, am venit către dumneavoastră cu produse noi, performante și adaptate nevoilor actuale din 
agricultură, iar anul acesta nu este nicidecum diferit. Faceți cunoștință cu BEATRIX CL, un nou hibrid de rapiță 
din categoria Clearfield și primul hibrid Clearfield din portofoliul Rapool rezistent la TuYV. BEATRIX CL este 
un hibrid care deține un pachet agronomic de excepție: TuYV + Rlm7 + rezistență la scuturare + toleranță la 
imazamox, având o maturitate medie și o bună toleranță la secetă. 

În final, dorim să vă mulțumim pentru încrederea pe care aveți în compania noastră și în produsele pe care vi le 
punem la dispoziție. Ne bucurăm că sunteți în continuare alături de noi și vă dorim recolte bogate, sănătoase și 
rezistente cu Rapool Ring România!



Ing. Alina Petrea
Director Marketing & Product Manager 
RAPOOL RING ROMANIA

Setăm noi niveluri de performanță

La RAPOOL punem mare accent pe calitate și performanță. Sub sloganul 
,,Profesioniștii rapiței’’, venim în întâmpinarea fermierilor cu o genetică de 

elită care performează în câmpurile fermierilor chiar și în  
 cele mai dificile condiții de cultură. Având experiența anului 

2020, un an atipic pentru agricultura românească, hibrizii de rapiță RAPOOL au 
adus rentabilitate fiecărui fermier participant la concursul Profesioniștii rapiței - 

ediția 2020 din județul Brăila. Producția cea mai mare a fost obținută la hibridul 
SHERPA, urmată îndeaproape de hibrizii DALTON, FRANKLIN și DARIOT, care s-au 

numărat la rândul lor printre hibrizii câștigători. 

În anul 2021, setăm noi niveluri de performanță pentru hibrizii de rapiță și 
introducem în portofoliul nostru trei hibrizi noi, ameliorați exclusiv pentru fermierii 

profesioniști RAPOOL: DYNAMIC, KASALLA și BEATRIX CL. Având în vedere schimbările 
climatice, dar și noile reglementări în ceea ce privește produsele de protecția plantelor, în 

special interzicerea tratamentelor la semințe cu neonicotinoide, amelioratorii RAPOOL muncesc 
asiduu pentru a veni în sprijinul fermierilor și a le pune la dispoziție hibrizi cu diferite rezistențe. 

Lansăm astfel cu entuziasm hibrizii DYNAMIC și BEATRIX CL,  
care au rezistența genetică la virusul galben al ridichii (TuYV). 

Pe lângă rezistența la TuYV, cultivând hibrizii DYNAMIC și BEATRIX CL, fermierii au și o altă serie de avantaje: plantele 
au o dezvoltare rapidă și viguroasă a biomasei încă din toamnă și oferă implicit posibilitatea semănatului 
tardiv. Este important de menționat faptul că dezvoltarea rapidă a biomasei în toamnă permite plantelor 
să depășească mai repede o eventuală presiune crescută a dăunătorilor, astfel că orice daună provocată 

de insecte (afide, purici etc.) poate fi mai bine compensată. Absorbția mai eficientă a azotului în toamnă a 
hibrizilor cu rezistență la TuYV este la rândul său determinată și de dezvoltarea puternică înainte de iernare 

și oferă astfel posibilitatea fermierului de a reduce doza de azot administrată în primăvară.

Chiar și în condiții dificile de cultură, hibrizii cu rezistență la TuYV își pot atinge potențialul de producție și 
oferă astfel un avantaj valoros de producție. În rețeaua noastră de testări interne cu diferite tehnologii de 

producție precum data de semănat (normal, târziu și ultra-târziu) și diferite doze de fertilizare cu azot (120 
kg N/ha sau 170 kg N/ha) în primăvară, am observat că hibrizii cu rezistență la TuYV au avut o producție mai 

ridicată și că s-au bucurat de un avantaj semnificativ, mai ales în condiții dificile de cultură.

România este așadar pregătită și și-a adaptat portofoliul comercial RAPOOL pentru următorii ani astfel încât 
să întâmpine provocările cu care fermierii și colaboratorii noștri se pot confrunta și aduce în centrul atenției trei 
hibrizi puternici, competitivi și mai ales productivi. DYNAMIC, KASALLA și BEATRIX CL vor atrage cu siguranță 

după sine succesul unei culturi de rapiță rentabile.
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Virusul 
galben 
al ridichii 
(TuYV)

Infecția primară a virusului este transmisă în principal 
de afide. Principalul vector de transmitere a virusului la 
cultura de rapița sunt afidele verzi ale piersicului (Myzus 
persicae) care pot apărea în cultura toamnă și provoca 
infecția primară. În toamnele lungi și cu temperaturi 
ridicate, populații numeroase de afide se dezvoltă adesea 
până când apar primele înghețuri, în timp ce virusul poate 
afecta aproape toate plantele chiar și în condițiile unor 
sole cu suprafețe mari.

Totodată, trebuie să știm că nu doar rapița de toamnă 
servește că plantă gazdă pentru TuYV, ci și alte culturi 
precum mazărea, fasolea sau varza și chiar buruieni, care 
nu prezintă întotdeauna simptome ale virusului. Aceste 
plante pot fi însă gazde intermediare prin care virusul 
poate fi transmis în primăvara prin activitățile de zbor sau 
atunci când înțeapă cu trompele celula frunzei și sug seva. 
Astfel, aceste plante infectate pot fi sursa de infecție cu 
virus ale culturilor tinere de rapiță înființate în toamnă.

Odată ce planta este infectată, virusul se răspândește 
în plantă și provoacă o decolorare roșie spre violet pe 
marginile frunzelor ce pot reducea creșterea plantelor încă 
din toamnă. Acestea simptome pot fi ușor confundate cu 
stresul abiotic cauzate de excesul de umiditate, deficit de 
nutrient sau temperature scăzute în timpul noptiii.

Sursa: RAPOOL 2019 Jacquot E., INRA Montpellier 

Nu doar încălzirea globală asociată cu toamne lungi și 
călduroase și ierni blânde permit o perioadă mai lungă 
de infestare ci și practicile de lucrări minime ale solului 
și înființarea covorului vegetal crează un mediu favorabil 
pentru afidele verzi ale piersicului. În plus, din cauza 
interzicerii tratamentelor cu neonicotinoide, rapița nu mai 
este suficient de protejată în primele stadia de vegetație 
și chiar și aplicarea standard de insecticide din grupa 
piteroizilor nu mai sunt eficiente în controlul dăunătorului 
Myzus persicae.

Temperaturi blânde: 
iernează în rapiță

iarna

vara

Transmiterea TuYV în cultura 
de rapiță de toamnă

toamna

Afide cu aripi care 
nu infestează

Afide fără aripi care 
nu infestează

Afide cu aripi care 
infesteazăcu TuYV

Afide fără aripi care 
infesteazăcu TuYV

primăvara

Temperaturi scăzute: iernează pe piersic în stadiul de ouă

Infecția afidelor cu TuYV

Răspândește virusul la alte crucifere

Răspândește 
virusul în câmp

Sursa: Grafic modificat de F. Asmussen din Rabenstein, Habekuß (2016)
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Avantajele cultivarii hibrizilor TuYV:

• Dezvoltare puternică și viguroasă în toamnă, ceea ce 
permite fermierilor flexibilitatea la semnat (pretabili 
pentru semănat tardiv);

• Eficiență mai ridicată a azotului, fermierii pot folosi 
acealeasi doze de azot în primăvară sau pot reduce doza, 

pentru a obține rentabilitate maxim/ha;

• Dezvoltă hibrizi robuști ceea ce le conferă o toleranță mai 
ridicată la stres: toleranță la secetă și o bună compensare 
în cazul atacului de dăunători în primăvară.

NORMAL TÂRZIU FOARTE TÂRZIU

Sursa: Platforma de testare Rapool 2019, 3 locații în Germania
NORMAL -  media 100 % = 5,36 t/ha (120 N kg/ha); 5,51 kg/ha (170 kg N/ha)
TÂRZIU - media 100 % = 4,90 t/ha (120 N kg/ha); 5,16 kg/ha (170 kg N/ha)
FOARTE TÂRZIU - media 100 % = 3,85 t/ha (120 N kg/ha); 3,88 kg/ha (170 kg N/ha)

Dezvoltarea hibrizilor  
cu rezistență la TuYV

Cu o perpectivă de viitor excelentă, amelioratorii Rapool 
au început să lucreze intern la dezvoltarea unor hibrizi cu 
rezistență la virusul galben al ridichii (TuYV) încă din anul 
2000 și în diverse proiecte de cercetare germane, având în 
vedere că restricțiile pentru utilizarea produselor de protecția 
plantelor vor fi crescute puternic. Totodată, schimbările 
climatice pot conduce la infecții mai severe în viitor.

Câțiva ani mai târziu, în 2007, amelioratorul RAPOOL 
a recunoscut importanța ridicată a acestei rezistențe și a 
consolidat abordarea dezvoltării unor hibrizi de rapiță de 
toamnă cu rezistență la TuYV. 

Această abordare a condus la crearea unor hibrizi cu 
rezistență la TuYV care sunt caracterizați cu producții 
ridicate și stabile în diferite țări din Europa. DYNAMIC și 
BEATRIX CL sunt doi dintre hibrizii cu rezistență TuYV din 
tot portofoliul Rapool care au fost dezvoltați în ultimii 10 
ani de amelioratorul RAPOOL. 

Dr. Carsten OERTEL, Ameliorator RAPOOL

“

Sursa: locația Germaia, media rezultatelor 2017-2019
*standard = 2 hibrizi consacrați, media 100% = 4,00 t/ha
**convențional = media a 12 hibrizi fără rezistență la TuYV
TuYV = 9 hibrizi cu rezistență la virusul galben al ridichii (TuYV)

DEZVOLTAREA PLANTELOR ÎN TOAMNĂ  
(GERMANIA 2017-2019)

EFECTUL HIBRIZILOR TUYV LA PRODUCȚIE ÎN FUNCȚIE DE 
DATA SEMĂNATULUI ȘI APLICAREA DE AZOT - 2019
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DYNAMIC este noul hibrid care 
reîntregește portofoliul RAPOOL RING 
ROMANIA. DYNAMIC deține un pachet 
agronoic de excepție combinând astfel 
cele mai importante caracteristici ale 
unui hibrid: rezistența la principalele boli 
Phoma + Verticillium + TuYV și rezistența 
la scuturare.

Alina PETREA, Director de Produs RAPOOL

Pe lângă caracteristicile de mai sus DYNAMIC este un hibrid care are 
o dezvoltare rapidă și puternică în toamnă însă are și capacitatea de 
a eficientiza mai bine dozele de azot administate.
Setăm/stabilim noi niveluri de performanță a hibrizilor de rapiță cu 
genetica RAPOOL.

“
Rezultatele producției medii, în diferite condiții de cultură 

DYNAMIC este primul hibrid RAPOOL cu rezistență la 
TuYV. Prezintă pachet fitosanitar complet: rezistență TuYV 
+ Phoma + Verticillium.

Are o dezvoltare viguroasă în toamnă și o bună toleranță 
la iernare. Maturitate semi tardivă cu toleranță ridicată la 
secetă și conținut ridicat de ulei. Rezistența la scuturare 
pentru flexibilitate la recoltat.

• Se poate semăna atât la începutul epocii optime cât și la 
finalul acesteia;

• Norma de semănat: 40-50 bg/mp

• Pretabil pe toate tipurile de sol și de asemnea în sistem 
minimum tillage;

• Recomandăm aplicarea unui regulator de creștere 
în toamnă, iar în primăvară recomandăm aplicarea 
regulatorului de creștere atât în doza normală sau 
reducerea dozei cu 30%.

• foarte important, poate chiar mai important decât cel 
al fungicidului (însă la o presiune mare a bolilor, se 
recomandă aplicarea unui fungicid).

DYNAMIC
PENTRU UN SOMN LINIȘTIT AL FERMIERULUI

Sursa: Rezultate oficiale NEBIH, Ungaria, 2017-2019, 9 locații

Producție boabe

Conținut de ulei

Pretabilitate în sistem 
minimum tillage

Data semănatului

Adaptare la condițiile  
de sol

Vigurozitate

Toleranță la iernare

Abilitatea de regenerare

Starea fitosanitară

Toleranța la secetă

Producția în sistem intensiv

Pretabil pentru admin. 
scăzută de îngrășăminte

Pretabilitatea la recoltarea 
mecanizată

Toleranța la cădere

Maturitate

DYNAMIC
scăzut

timpuriu
ușoare

mediu
ridicat
tardiv
grele

NOU
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KASALLA continuă generația de succes 
a hibrizilor consacrați  RAPOOL, care au 
stabilit în trecut noi niveluri de performanță 
în Sud Estul Europei. Bazat pe un pachet 
agronomic dovedit, cu o bună vitalitate 
înainte de iernare. Rezistența la Phoma 
(Rlm7) și rezistența la scuturare pentru o 
mai mare stabilitate a producției, KASALLA 

Rene BRAND, Director de Produs Internațional RAPOOL

a convins în rețeaua noastră de testări 2019/2020, în 17 locații cu 
o medie a producției de 107%. O altă caracteristică importantă și 
îmbunătățită a hibridului este toleranța la secetă, care permite astfel 
hibridului să atingă producții ridicate și de altfel rentabile în condiții 
dificile. KASALLA - hibridul potrivit pentru succesul tău în România!

“
Rezumat locații de testare RAPOOL

Dezvoltare rapidă și viguroasă în toamnă și o bună 
rezistență la iernare.

Pachet agronomic interesant: stare fitosanitară bună (Rlm7 
rezistență la Phoma) și rezistență la scuturare pentru un 
recoltat mai flexibil. Hibrid cu maturitate medie soi cu o 
foarte bună toleranță la secetă.

• Se poate semăna începând cu mijlocul epocii optime până 
la finalul aceteia, fiind pretabil și pentru semănatul tardiv;

• Norma de semănat recomandată: 40-55 bg/mp

• Este pretabil pentru toate tipurile de sol

• Recomandăm aplicarea unui fungicide în toamnă 
(aplicarea optimă în stadiul de 4-5 frunze), iar în  primăvară 
recomandăm aplicarea unui fungicid când planta are 
înălțimea de 40 cm. Nu recomandăm aplicarea unui 
regulator de creștere în condiții de secetă, însă recomandăm 
aplicarea unei doze scăzute de fungicid.

• În perioada înfloritului recomandăm aplicarea unui 
insecticid și fungicid.

KASALLA
PACHET AGRONOMIC DE EXCEPȚIE PENTRU S-E EUROPEI

Sursa: Rezultate din rețeaua Internațională de testări RAPOOL,  
17 locații în Estul Europei, 2019-2020

Producție boabe

Conținut de ulei

Pretabilitate în sistem 
minimum tillage

Data semănatului

Adaptare la condițiile  
de sol

Vigurozitate

Toleranță la iernare

Abilitatea de regenerare

Starea fitosanitară

Toleranța la secetă

Producția în sistem intensiv

Pretabil pentru admin. 
scăzută de îngrășăminte

Pretabilitatea la recoltarea 
mecanizată

Toleranța la cădere

Maturitate

KASALLA
scăzut

timpuriu
ușoare

mediu
ridicat
tardiv
grele

NOU
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GIURGIU - 3,8 t/ha

DRAJNA - 4,6 t/ha

MARGHITA - 4,0 t/ha

Rezultate D
em

o 2020

Am început să cultiv hibrizii RAPOOL de 
7 ani,iar hibridul DALTON este în al 5-lea 
an consecutiv pe care îl cultiv la mine în 
ferma. 
Anul acesta am semănat circa 200 ha cu 
Dalton.  Este un hibrid care mie personal, 
îmi place foarte mult. S-a comportat 
excepțional în ferma mea, chiar dacă 

Nicolae SITARU, SC ELSIT COM SRL

ultimii 2 ani nu au fost cei mai favorabili pentru cultura de rapița. 
Cu siguranță voi continua să folosesc acest hibrid și în viitor, dar voi 
încercă și noutățile din portofoliul RAPOOL pentru a vedea dacă se 
comportă mai bine în ferma mea.

“
Performanța hibridului în diferite condiții

Combină foarte bine cele mai bune caracteristici 
agronomice cum ar fi: potențialul excelent de producție, 
conținut mare de ulei și o rezistență foarte bună la 
Phoma (Rlm7). Are o stabilitate remarcabilă la recoltare și 
rezistență deosebită la secetă.

Are un potențial foarte mare de producție pentru 
tehnologii intensive.

• semănatul începând cu mijlocul epocii optime până la 
finalul acesteia (20.08-25/30.09) în special pentru zona 
de sud a României;

• maturitate semitardivă;

• hibrid viguros cu o dezvoltare puternică în toamnă;

• norma de semănat recomandată este de 40-45 b.g./mp;

• pretabil pentru o tehnologie intensivă;

• Efectul regulatorului de creștere în toamnă este 
foarte important, poate chiar mai important decât 
cel al fungicidului (însă la o presiune mare a bolilor, se 
recomandă aplicarea unui fungicid).

DALTON
O NOUĂ CLASĂ DE PERFORMANȚĂ

Sursa: Rezultate demo din RAPOOL Bulgaria (2017-2019)

Diferența dintre doi hibrizi pentru dezvoltarea în toamnă, în dreapta hibridul DALTON
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GIURGIU - 4,9 t/ha

DRAJNA - 4,3 t/ha

Clasament câmp - producție

Hibrid cu potențial excepțional de producție.

Testările în fitotron arată că rădăcinile hibridului SHERPA 
sunt dezvoltate puternic în toamnă ceea ce susține o 
regenerare bună după iarnă.

Rezistență mare la iernare, plante sănătoase și o maturare 
omogenă pentru un plus de producție.

• Tehnologie clasică de cultivare, fiind recomandat pentru 
semănatul în epoca optimă dar și în perioada imediat 
următoare (15.08-25.09) în special în zona de sud.

• Norma de semănat 45-50 b.g. /mp

• Maturitate semitimpurie, cu creștere rapidă și capacitate 
de semănare târzie

• Dezvoltare puternică în toamnă

• Hibridul SHERPA este mai puțin sensibil la aplicarea târzie 
a îngrășămintelor azotoase

• Rezistență foarte bună la cădere

• Toleranță bună la Phoma

SHERPA
PROVINE DIN PĂRINȚI DE ELITĂ

Sursa: Mircea Vodă, Brăila, Competiția Profesioniștii rapiței 2020,  
Media producției pe locație 2,16 t/ha

Anul 2020 a fost unul atipic, un an din 
care cu siguranță am tras foarte multe 
concluzii. În competiția SHERPA m-a 
impresionat, având în vedere producția 
obținută de aproape 2.800 kg/ha în 
condițiile dificile de anul acesta. Deși 
inițial am promis că voi cultiva câte 50 ha 
din hibridul SHERPA și 50 ha din hibridul 

Ionuț DRUGEA, câștigătorul trofeului Profesionistul
   rapiței 2020

Dalton, am crescut suprafața semănată cu SHERPA la 150 ha.
Îndemn fermierii să testeze și să cultive genetica Rapool. Sunt de 
părere că Rapool ocupă primul loc în ceea ce privește genetica 
la rapiță. Genetica și calitatea semințelor îi clasează în fruntea 
clasamentului.

“

Rezultate D
em

o 2020
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GIURGIU - 4,2 t/ha

DRAJNA - 3,4 t/ha

Platforma de testare pentru toleranța la secetă 2018
Producția relativă clasată după medie în Kiel & Boly

Corelația indicelui Shatter (Hohenlieth) & Newton (Thüle)

Rezultate D
em

o 2020

Hibrid adaptat pentru toate tipurile de sol.

Deține o abilitate fantastică de compensare (în cazul 
atacului de insecte).

Rezistență la ger și Rlm7, inclusiv rezistență la Phoma.

• Pretabil pentru semănatul în epoca optimă dar și către 
sfârșitul acesteia 15.08-20/25.09;

• Maturitate semitardivă, fiind recomandată o normă de 
semănat de 35-45 b.g. /mp;

• Pretabil și pentru condiții mai dificile de cultură;

• În plus față de faptul că iese în evidență pentru rezistența 
la boli, DARIOT deține de asemenea și un potențial de 
producție uimitor;

• În comparație cu majoritatea hibrizilor de pe piața 
agricolă a ieșit cu un scor de 104%, o producție de 5.5 
tone/hectar și un conținut de ulei de 45,5% ceea ce îl 
face un hibrid foarte puternic pentru piața din România.

DARIOT
O MAȘINĂRIE DE PRODUS RAPIȚĂ

Sursa: RAPOOL International 2018, testare pentru toleranța la secetă locații:  
Bóly (Ungaria): 100 % = 5,02 t/ha; Kiel (Germania): 100 % = 4,5 t/ha, varietăți (n=25)

În dreapta DARIOT cu rezistență la scuturare și în stânga hribrid fără rezistență la scuturare

Sursa: Rețeaua de testare RAPOOL, 2 locații Thule și Hohenlieth,  
2018/2019, rezistența la scuturare a hibrizilor 
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GIURGIU - 4,2 t/ha

DRAJNA - 4,0 t/ha

Efectul diferitelor doze de fungicid 2017/2018

Hibrid foarte robust cu o bună toleranță la secetă și la boli 
Rlm7.

Răsărire bună și dezvoltare viguroasă în toamnă.

Silicve mari pentru un randament maxim per plantă, ideal 
pentru compensarea silicvelor distruse din varii motive.

• Se poate semăna în toate arealele de cultură ale rapiței 
din data de 15.08 până la 20.09;

• Maturitate medie cu coacere omogenă;

• Norma de semănat 40-50 b.g. /mp;

• Se recomandă doză normală de fungicid/regulator de 
creștere (din stadiul de 5 frunze) în zone uscate pentru a 
încuraja dezvoltarea rădăcinilor;

• În primăvară nu recomandăm aplicarea regulatorului de 
creștere în condiții de secetă dar importantă este aplicarea 
unui fungicid de calitate într-o doză mai mică.

FRANKLIN
EXPERT ÎN ZONELE CALDE ȘI ARIDE

Sursa: Rapool Polonia, PT-testare 2018,  efectul diferitelor doze de fungicid asupra hibrizilor selectați,  
A1 = netratat, media = 4,12 t/ha;  A2 = tratat cu fungicid, media = 4,51 t/ha; n = 2 (Glubczyce și Pawlowice), microparcele duble

Rezultate D
em

o 2020

Rezistența la Phoma a hribridului FRANKLIN în comparație cu competiția
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GIURGIU - 4,6 t/ha

DRAJNA - 3,7 t/ha

Creștere rapidă și viguroasă în toamnă; dezvoltă plante 
robuste și sănătoase (RlmS) cu rezistență la Phoma lingam 
și Verticillium.

Prezintă ,,stay green’’ caracterizat printr-o toleranță mai 
ridicată la secetă și un potențial mai ridicat de producție.

• Este recomandat a fi cultivat în perioada optimă dar și 
către sfârșitul acesteia; are o maturitate semitardivă, 
înflorire omogenă și rezistență la cădere;

• Norma de semănat recomandată este de 40-50 bg/mp;

• KICKER se poate cultiva pe toate tipurile de sol, chiar și în 
locații de cultivare mai dificile;

• Recomandăm aplicarea unui fungicid cu efect de 
regulator de creștere în toamnă în stadiul 4-5 frunze, iar 
în primăvară recomandăm aplicarea la înălțimea de 40 
cm a plantei;

• KICKER este foarte bine adaptat condițiilor climatice 
continentale datorită toleranței ridicate la ger deoarece 
are un risc foarte scăzut de alungire a tijei florale înainte 
de iernare.

KICKER
NOUL HIBRID DE REFERINȚĂ PENTRU SĂNĂTATEA PLANTELOR

Puternic împotriva Verticillium

Sursa: SPZO Republica Cehă, corelație între lista recomandată (ÚKZÚZ, SDO) 2016 - 2018
și rezultatele oficiale ale testării POP SPZO 2018 

Rezultate Demo 2020

Sursa: RAPOOL Bulgaria rezultate demo 2020
n = 5 locatii (hibrizi convenționali) 

Rezultate D
em

o 2020
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GIURGIU - 4,8 t/ha

DRAJNA - 4,0 t/ha

Hibrid foarte robust cu o bună toleranță la secetă și la 
boli.

Răsărire bună și dezvoltare viguroasă în toamnă.

Silicve mari pentru un randament maxim per plantă, ideal 
pentru compensarea silicvelor distruse din varii motive.

• Se poate semăna în toate arealele de cultură ale rapiței 
din data de 15.08 până la 20.09;

• Maturitate medie cu coacere omogenă;

• Norma de semănat 40-50 b.g. /mp;

• Se recomandă doză normală de fungicid/regulator de 
creștere (din stadiul de 5 frunze) în zone uscate pentru a 
încuraja dezvoltarea rădăcinilor;

• În primăvară nu recomandăm aplicarea regulatorului de 
creștere în condiții de secetă dar importantă este aplicarea 
unui fungicid de calitate într-o doză mai mică.

CRISTAL
UN HIBRID CU VALOARE AGRONOMICĂ

Tehnologia de producție cu diferite doze de fertilizare

Sursa: Ucraina, 2 locații în 3 repetiții, media 4.46 t/ha. V1 cu fertilizare de bază, V2 
fertilizare de bază + fertilizare cu 150 kg/ha Azotat de amoniu și 100 kg/ha sulfat de amoniu

Tehnologia de producție pentru diferite date de semănat

Sursa: Ucraina,2 locații Rovno și Odessa, media 4,07 t/ha 
Varianta 1 - perioada optimă de semănat; Varianta 2 - semănat tardiv

Rezultate D
em

o 2020
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GIURGIU - 4,6 t/ha

Potențialul genetic excelent de producție împreună cu 
stabilitatea producției în condiții de secetă, fac din SHREK 
un hibrid de elită.

Pretabil și pentru tehnologii minimale.

Acest hibrid dezvoltă plante de înălțime mare care au o 
rezistență bună la cădere.

• Pretabil pentru semănatul mediu către sfârșitul epocii de 
semănat 15.08-20.09;

• Maturitate semitimpurie;

• Norma de semănat 40-50 b.g. /mp;

• Se recomandă aplicarea regulatorului de creștere/fungicid 
în doze normale (în stadiul de 4-6 frunze);

• Este importantă aplicarea regulatorului de creștere 
în primăvară, devreme, în stadiu de 20-25 cm și de 
asemenea aplicarea unui fungicid + insecticid în stadiul 
BBCH 65 (nu recomandăm aplicarea regulatorului de 
creștere în condiții de secetă, dar este bine să aplicăm o 
doză mai mică a unui fungicid de calitate).

SHREK
EROUL RECOLTEI DE RAPIȚĂ

Performanța hibridului SHREK în ultimii ani

Sursa: Rezultate din Ungaria, 2016-2019, 6 locații

Rezultate D
em

o 2020
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BEATRIX CL noua generație de succes 
a portofoliului Clearfield de la RAPOOL. 
BEATRIX CL are toate caracteristicile 
pentru liniștea fermierului, cum ar fi 
rezistența Phoma (Rlm7), rezistența 
TuYV și rezistența la scuturare, iar 
acum RAPOOL include și caracteristica 
Clearfield în aceast pachet agronomic 

Jeanne GEISSLER, Director de Produs  
      International RAPOOL

promițător. Acest pachet cu 4 rezistențe oferă totodată și un plus 
de randament noului nostru hibrid Clearfield BEATRIX CL. BEATRIX 
CL a fost înregistrat în 2021 în Slovacia, cu rezultate remarcabile 
de producție alături de hibrizi non-Clearfield în anul 2020, cu 
aproximativ 109% peste media locației.

“

Primul hibrid Clearfied din portofoliul RAPOOL cu 
rezistență la TuYV.

Bună dezvoltare înainte de iernare.

Pachet agronomic de excepție: TuYV + Rlm7 + Rezistență 
la scuturare + toleranță la imazamox.

Hibrid cu maturitate medie și cu o bună toleranță la 
secetă.

• Se poate semăna începând cu mijlocul epocii optime 
până la finalul acesteia, fiind pretabil și pentru semănatul 
tardiv, fiind pretabil pe toate tipurile de sol;

• Norma de semănat: 45-55 bg/mp;

• Recomandăm aplicarea unui regulator de creștere în 
toamnă, în primăvară nevoia aplicării unui regulator de 
creștere este scăzută datorită rezistenței la cădere.

BEATRIX CL
UN NOU NIVEL DE PERFORMANȚĂ PENTRU HIBRIZII CL

Sursa: Platforma de testare RAPOOL, locația: Scânteia (România), media locației: 2,8 t/ha

Producție boabe

Conținut de ulei

Pretabilitate în sistem 
minimum tillage

Data semănatului

Adaptare la condițiile  
de sol

Vigurozitate

Toleranță la iernare

Abilitatea de regenerare

Starea fitosanitară

Toleranța la secetă

Producția în sistem intensiv

Pretabil pentru admin. 
scăzută de îngrășăminte

Pretabilitatea la recoltarea 
mecanizată

Toleranța la cădere

Maturitate

BEATRIX CL
scăzut

timpuriu
ușoare

mediu
ridicat
tardiv
grele

Rezistenta la scuturare în condițiile unei furtuni
cu o săptămână înainte de recoltat

NOU
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Anul trecut am înființat o platformă 
demonstrativ în ferma proprie împreună 
cu reprezentanții RAPOOL. Rezultatele 
obținute la hibrizii din portofoliul RAPOOL 
m-au impresionat, majoritatea hibrizilor 
testați au oferit producții peste 4 t/ha în 
timp ce unii hibrizii au atins chiar și 5 t/
ha. În urma rezultatelor obținute am decis 

Marian IORDACHE, SC AGROTOTAL SRL

să achiziționez un hibrid din gama Clearfield și anume DAX CL, care 
personal mi-a plăcut foarte mult cum s-a comportat în ferma mea și în 
condițiile climatice pe care le-am avut. Caracteristicile pe care le posedă 
hibridul toleranța la secetă, starea fitosanitară bună și rezistența la 
scuturare au contribuit de asemenea în alegerea hibridului DAX CL 

“
Rezultate demo 2020

Hibrid cu o maturitate medie și o dezvoltare rapidă și 
viguroasa în toamnă. Regenarare foarte bună după 
perioada iernii, având o repornire rapidă în vegetație în 
primăvară. DAX CL are capacitatrea de a aloca nutrienți, 
în condiții uscate, de la frunză și tulpină la semințele din 
silicva pentru a proteja randamentul.

• DAX CL este un nou hibrid Clearfield bazat pe cea mai bună 
genetică pe care o avem pentru locațiile continentale și uscate;

• Norma de semănat recomandată este de 40-50 bg/mp;

• Pe lângă rezistența la erbicidele din gama Clearfield, DAX 
CL oferă rezistențe suplimentare pentru fermieri pentru a 
facilitata cultivarea rapiței;

• Rezistența la Phoma Rlm7 îi ajută pe fermieri la aplicarea 
rațională a fungicidelor, în plus toleranța ridicată la 
scuturare face ca recolta să fie mai sigură și totodata mai 
flexibilă pentru fermieri;

• Pretabil pentru semănatul în epoca optimă, dar și către 
sfârșitul acesteia, datorită dezvoltării viguroase din toamnă;

• Se poate cultiva pe toate tipurile de sol.

DAX CL
PERFORMANȚĂ STABILĂ CU GENE PUTERNICE

Producție boabe

Conținut de ulei

Pretabilitate în sistem 
minimum tillage

Data semănatului

Adaptare la condițiile  
de sol

Vigurozitate

Toleranță la iernare

Abilitatea de regenerare

Starea fitosanitară

Toleranța la secetă

Producția în sistem intensiv

Pretabil pentru admin. 
scăzută de îngrășăminte

Pretabilitatea la recoltarea 
mecanizată

Toleranța la cădere

Maturitate

DAX CL
scăzut

timpuriu
ușoare

mediu
ridicat
tardiv
grele

GIURGIU - 4,8 t/ha

DRAJNA - 4,3 t/ha
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GIURGIU - 4,5 t/ha

DRAJNA - 4,3 t/ha

PHOENIX CL este primul hibrid din sistemul Clearfield® 
care a atins un nou nivel de performanță.

Prezintă o dezvoltare viguroasă în toamnă.

Este un hibrid cu o regenerare foarte bună după perioada 
iernii având o capacitate dovedită de a dezvolta plante 
robuste care fac față cu brio condițiilor din România.

• Este recomandat a fi cultivat de la începutul epocii optime 
până către sfârșitul acesteia (15.08-25/30.09);

• PHOENIX CL este foarte bine adaptat condițiilor climatice 
continentale datorită unei rezistențe bune la ger și unei 
toleranțe excelente la secetă;

• Norma de semănat recomandată este de 40-45 b.g./mp;

• Recomandăm o doză normală de regulator de creștere 
și de fungicide în toamnă iar în primăvară doza necesară 
(0,25 litri Caramba Turbo + 0,5 litri/ha de Folicur); în 
primăvară, în caz de secetă nu recomandăm aplicarea 
regulatorului de creștere;

• PHOENIX CL este recomandat pentru toate tipurile de sol 
și toate tehnologiile de cultură.

PHOENIX CL
RENAȘTEREA PRODUCȚIILOR RECORD ÎN SISTEMUL CLEARFIELD®

Rezistența la scuturare în condițiile unei furtuni  
cu o săptămână înainte de recoltare

Rezultate platformă demo Caracal

Sursa: Platforma de testare, Scânteia, Ialomița, 2020, producția medie 2,8 t/haSursa: SCDA Caracal, 2020, rezultatele obținute la platforma demonstrativă

Rezultate D
em

o 2020



Dezvoltarea
în toamnă

Starea
fitosanitară

scăzut ridicat scăzut ridicat scăzut ridicat scăzut ridicat timpurie tardivăfungicid2 regulator 
de creștere3 fungicid2 regulator 

de creștere3

Regulator de creștere 
/ fungicide în toamnă

Rezistență 
la iernare

Managementul 
culturii1

Rezistența 
la cădere

Maturitate
Regulator de creștere 

/ fungicide în primăvară
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DYNAMIC

KASALLA

DALTON

SHERPA

DARIOT

FRANKLIN

KICKER

CRISTAL

SHREK

BEATRIX CL

DAX CL

PHOENIX CL

NOU

NOU

NOU DYNAMIC

KASALLA

DALTON

SHERPA

DARIOT

FRANKLIN

KICKER

CRISTAL

SHREK

BEATRIX CL

DAX CL

PHOENIX CL

NOU

NOU

NOURlm7

Rlm7

Rlm7

Rlm7

Rlm7

RlmS

Rlm7

Rlm7

DYNAMIC40 60

DALTON40 60

DARIOT40 60

FRANKLIN40 55

CRISTAL40 55

DAX CL40 60

PHOENIX CL40 60

KICKER40 55

BEATRIX CL 40 55

KASALLA 40 60

SHERPA35 55

SHREK40 60

DATA DE SEMĂNAT / DATA RECOMANDATĂ (BG/M2)

TIMPURIU
10.08

NORMAL
25.08

TARDIV
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Dezvoltarea
în toamnă

Starea
fitosanitară

scăzut ridicat scăzut ridicat scăzut ridicat scăzut ridicat timpurie tardivăfungicid2 regulator 
de creștere3 fungicid2 regulator 

de creștere3

Regulator de creștere 
/ fungicide în toamnă

Rezistență 
la iernare

Managementul 
culturii1

Rezistența 
la cădere

Maturitate
Regulator de creștere 

/ fungicide în primăvară

Ph
o

m
a
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DYNAMIC

KASALLA

DALTON

SHERPA

DARIOT

FRANKLIN

KICKER

CRISTAL

SHREK

BEATRIX CL

DAX CL

PHOENIX CL

NOU

NOU

NOU DYNAMIC

KASALLA

DALTON

SHERPA

DARIOT

FRANKLIN

KICKER

CRISTAL

SHREK

BEATRIX CL

DAX CL

PHOENIX CL

NOU

NOU

NOURlm7

Rlm7

Rlm7

Rlm7

Rlm7

RlmS

Rlm7

Rlm7

• Managementul culturii presupune aplicarea unei 
tehnologii intensive sau extensive. Unii hibrizi prezinta 
rezultate bune in ambele moduri de gestionare

• Fungicid presupune ca trebuie sa oferiti o atentie sporita 
pentru aplicarea unui fungicid pentru acest hibrid

• Regulator de crestere presupune ca trebuie sa oferiti o 
atentie sporita in vederea aplicarii unui regulator de 
crestere pentru hibrizii cu dezvoltare puternica in toamna
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0732 800 837
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GEORGE PELENEAGRĂ
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Vaslui, Neamț, Bacău
0735 806 268

IOANA TĂNĂSESCU
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Dâmbovița, Argeș, Prahova
0730 017 297
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Director Zona 5 și 12
Cluj, Mureș, Alba, Brașov, Sibiu, 
Covasna, Bistrița Năsăud
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IONUȚ ENACHE

Director Zona 7
Botoșani, Iași, Suceava
0726 333 314

CRISTINA VASILE

Director Zona 9
Galați, Brăila
0723 161 398

MIHAI SĂLCEANU

Promotor Zona 9
Galați, Brăila
0724 244 720

IONUȚ BĂLAN

Director Zona 11
Buzău, Vrancea
0726 366 071

VLAD BURICESCU

Director Zona 1
Ialomița, Călărași
0799 885 617

ALEXANDRU RETEA

Director Zona 10
Tulcea, Constanța
0732 808 917

DANIEL MUNTEANU

Director Zona 3
Olt, Dolj, Gorj, Vâlcea, Mehedinți
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MARIANA GHERMAN
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RAPOOL RING ROMANIA

Str. G-ral Praporgescu, 

Nr.1-5, Et. 2, București

+40 (0)21 318 67 14

Toate informațiile sunt prezentate conform datelor deținute 
în prezent, luându-se în considerare rezultatele experimentale 
și observațiile de până acum. Compania nu poate fi făcută 
răspunzătoare sub nicio formă și în nicio măsură pentru utilizarea 
necorespunzătoare a produselor din catalog, deoarece condițiile 
de cultivare și dezvoltare ale plantelor pot fluctua considerabil de 
la o zonă la alta. În momentul publicării acestui catalog pentru 
hibrizi, cataloagele precedente își pierd valabilitatea.

Data informațiilor: Mai 2021


