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Dir. Daniel Szablyar
Zona 9 - GL, BR
Mobil: 0723 161 398

Dir. Costel Natu
Zona 1 - IL, CL, IF
Mobil: 0723 161 397

Dir. Carmen Mocian
Zona 10 - TL, CT
Mobil: 0724 244 720

Dir. Ionuț Paraschiv
Zona 13 - GR, TR
Mobil: 0726 377 266

Str. General Praporgescu,
nr. 1-5, et.4, București,
România
Tel.: 021 318 67 14
Fax: 021 318 67 13
www.rapool.ro

www.rapool.ro

Toate informațiile sunt furnizate cu bună-credință, în baza rezultatelor testărilor și observațiilor. Nu este asumată nici o responsabilitate
sau răspundere pentru aplicabilitatea în cazuri individuale întrucât condițiile de cultură sunt supuse unor diferențe semnificative.
Valabilitatea acestui material informativ se pierde la apariția următorului material. Informații din ianuarie 2015.

TEHNOLOGIA RECOMANDATĂ
Perioada semănatului:
Primăvara, cât mai devreme, în funcție de condițiile climatice și din sol.

HIBRID DE RAPIȚĂ DE PRIMĂVARĂ

MAKRO
DESCRIEREA HIBRIDULUI

MAKRO este un hibrid promițător, de ultimă generație, cu
un potențial foarte ridicat de producție, atât în boabe cât
și în ulei. MAKRO demonstrează productivitate constantă
în mai multe zone de cultură datorită unei bune plasticități
ecologice. Hibridul este caracterizat de vigoarea timpurie.
Începutul înfloririi este mediu iar maturarea este medie spre
tardivă. MAKRO produce o masă vegetativă compactă cu
o talie medie e plantelor, rezistență foarte bună la frângere
pentru o recoltare ușoară.

MAKRO
Caracteristici de
producție

Scăzută

Adâncimea de semănat și densitatea:
2-3 cm, în funcție de tipul de sol, într-un pat germinativ compact și bine pregătit. Densitatea optimă este
cuprinsă între 70-80 plante/mp.
Fertilizare:
În funcție de cerințele solului și cultura premergătoare se recomandă aplicarea la momentul semănatului
a 100-160 kg/ha K, 40-60 kg/ha P, 20-30 kg/ha S și 50-80 kg/ha N. La momentul alungirii tijei florale se
recomandă o aplicare de 40-50 kg/ha N pentru creșterea potențialului de producție.
Controlul buruienilor:
Vigoarea hibridului și dezvoltarea timpurie duc la o foarte bună acoperire a terenului ceea ce suprimă creșterea
buruienilor. În cazuri de îmburuienare puternică se recomandă un tratament cu erbicide specifice.
Protecția împotriva bolilor și a dăunătorilor:
Este foarte important controlul afidelor (Aphtona euphorbiae). Trebuie aplicate tratamente insecticide
dacă sunt mai mult de 1-2 insecte pe o plantă în fazele timpurii de dezvoltare ori 3-4 insecte pe plantă în
fazele anterioare înfloritului. Aceleași măsuri de control al dăunătorilor trebuiesc aplicate pentru gândacul
lucios (Melighetes spp.) înaintea sau în timpul înfloritului. În condiții de umiditate și temperaturi ridicate
în timpul înfloritului trebuie luată în considerare aplicarea unui tratament fungicid împotriva putregaiului
tulpinii (Sclerotinia).

ACHAT
DESCRIEREA HIBRIDULUI

ACHAT este unul din hibrizii de ultimă generație de rapiță
de primăvară. Acesta se remarcă în practica agricolă printrun potențial ridicat de producție atât în boabe cât și în ulei.
Performanțele de producție ale hibridului ACHAT sunt bazate
pe creșterea viguroasă a plantei și o dezvoltare robustă,
timpurie. Înflorirea și maturarea sunt clasificate drept mediu
spre tardive. ACHAT produce foarte multă masă verde cu o
talie înaltă a plantei, și rezistență foarte bună la aplecare și
frângere. Plasticitatea ecologică îl recomandă în special în
zonele unde sunt posibile perioade lungi de vegetație; în aceste
condiții ACHAT poate exprima întregul potențial productiv.

ACHAT

Notări / Aprecieri*
Medie
Ridicată

Caracteristici de
producție

Producție boabe
Producție ulei

TESTIMONIAL

Conținut de ulei
MMB
Caracteristici
tehnologice

HIBRID DE RAPIȚĂ DE PRIMĂVARĂ

Timpurie

Începutul înfloritului
Maturitate
Rezistența la frângere
Talia plantei
*Aprecieri ale amelioratorului

Medie

Tardivă

ing. alex molodoi
SC Almos Agrorom SRL - Secuieni, Județul Neamț
Având o colaborare de atâția ani cu SAATEN-UNION, am utilizat și hibrizii de rapiță ai
companiei RAPOOL obținând în anul 2013 o producție de 2.200 kg/ha la hibrizii ACHAT
și MAKRO, iar in 2014 2.500 kg/ha pe o suprafață de 50 hectare la hibridul ACHAT.
Din punctul meu de vedere, consider că rapița de primăvară RAPOOL este o cultură
profitabilă și o recomand cu căldură și altor fermieri cu experiență.

Scăzută
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tehnologice
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Maturitate
Rezistența la frângere
Talia plantei
*Aprecieri ale amelioratorului

Medie
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