
STUDIU PRIVIND RENTABILITATEA CULTIVĂRII ŞI COMERCIALIZĂRII RAPIŢEI
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

DESCRIEREA AFACERII

Rapiţa ca cultură agricolă este cunoscută mai bine de 2000 ani. Pe teritoriul
Moldovei această cultură a căpătat cea mai mare răspândire prin anii 1840-1850.
Actualmente rapiţa ocupă locul doi (după plantaţiile de soie) în agricultura mondială
după suprafeţele însămânţate.

Conţinutul de uleiuri în soiurile de astăzi este de 40-44%, iar în hibrizi de 46-
52%. În dependenţă de productivitatea  soiului şi tehnologia aplicată se poate obţine
la un ha 1-3t. de ulei şi o cantitate de cca. 1,5 t. de şroturi proteice. Uleiurile de rapiţă
sânt folosite în industria alimentară la producerea margarinei, în industria chimică ca
înlocuitor de cauciuc sau în calitate de component de bază pentru “biocombustibil”.

În agricultura Moldovei rapiţa poate optimiza structura asolamentului prin
înlocuirea suprafeţelor mari de grăunţoase şi floarea soarelui, poate mări potenţialul
de export agricol în special în ţările din Uniunea Europeană ( Rapiţa este unica cultură
asupra căreea nu sânt interdicţii la import în ţările Comunităţii Europene), poate într-o
careva măsură să soluţioneze problema scumpirii carburanţilor.

DESFĂŞURAREA AFACERII

În gospodăriile agricole rapiţa va ajuta la optimizarea asolamentului, este un
bun premergător pentru multe culturi, ajută la optimizarea structurii solului, curăţarea
câmpurilor de buruieni şi nu în ultimul rând la obţinerea unui profit garantat. Rapiţa
este o cultură nepretenţioasă datorită existenţei a multor varietăţi de soiuri şi hibrizi.

Termenii de însămânţare recomandaţi sânt cuprinşi între 25 august şi 15
septembrie.

Soiuri comercializate în Moldova şi caracteristica lor

Artus

· Hibrid cu perioada de semănare tardivă ce poate fi cultivat pe suprafeţe nearate;
· Plantă de talie înaltă care se acomodează uşor pe diferite tipuri de soluri;
· Preţ de comercializare a seminţelor 12 euro/kg.
· Marca de producere “LEMBKE”, reprezentant în Moldova, compania Mavisem.

NPZ 9800 Baldur

· Hibrid cu perioada de semănare semitardivă;
· Rezistenţă înaltă la boli;
· Rezistenţă la pătulire;
· Preţ de comercializare a seminţelor 12 euro/kg.
· Marca de producere “LEMBKE”, reprezentant în Moldova, compania Mavisem.



Botan

· Soi cu perioada de însămânţare timpurie şi recoltare tardivă;
· Preţ de comercializare a seminţelor 6 euro/kg.
· Marca de producere “LEMBKE”, reprezentant în Moldova, compania Mavisem.

Kalifornium

· Soi rezistent la îngheţuri;
· Marca de producere “MONSANTO-POLSKA”, reprezentant în Moldova, compania

Mavisem.
· Preţ de comercializare a seminţelor 4 euro/kg.

Kalibra

· Preţ de comercializare a seminţelor 150 lei/kg.
· Norma însămânţare la 1 ha 8 kg.
· Reprezentant în Moldova, compania Porumbeni.

Askona

· Preţ de comercializare a seminţelor 150 lei/kg.
· Norma însămânţare la 1 ha 8 kg.
· Reprezentant în Moldova, compania Porumbeni.

PIAŢA DE DESFACERE

Conform informaţiei de la Bursa de mărfuri din Paris MATIF preţul rapiţei
variază în ultimii cinci ani pe piaţa europeană între 19 şi 29 euro/centner, cu tendinţă
de descreştere. Aceeaşi sursă prognozează preţul de 219 Euro/t. pentru roada anului
2005.

În Republica Moldova cel mai mare cumpărător de rapiţă în 2005 va fi S.A.
“Floarea Soarelui” care va colecta o cantitate de peste 2,5 mii tone. Preţul oferit de
această companie pentru o tonă, actualmente constituie 2 500 lei.
Mai există un număr restrâns de intermediari care colectează rapiţă în cantităţi
nelimitate aproximativ la acelaşi preţ.



ANALIZA VÂNZĂRILOR SI CHELTUIELILOR

Tehnologia de cultivare a rapiţei

Specificare unit unit/ha preţ unit/lei TOTAL

A. VÂNZĂRI NETE
TOTAL vânzări boabe de rapiţă t 4 2 450 9 800
B. COSTUL MATERIALELOR
Seminţe kg 4,5 62,8 282,6
Îngrăşăminte minerale
N - azotice kg 140 2,2 308
K - potasice kg 60 2,2 132
Substanţe chimice
Erbicide (Pantera) l/ha 1,5 248 372
Regulatori de creştere l/ha 2 184 368
Materiale pentru ambalare saci 60 3 180
C. OPERAŢII MECANIZATE
Arătură (25 cm) ha 1 900 900
Semănatul ha 1 500 500
Tăvălugirea ha 1 300 300
Fertilizarea ha 1 400 400
Recoltarea ha 1 550 550
Transportarea boabelor de rapiţă t/km 15 5 75
Vânturarea şi curăţirea t 4 45 180
E. ALTE CHELTUIELI NEPREVĂZUTE (10%) 448
F. TAXE ŞI IMPOZITE
Impozitul funciar 1 110 110
Fondul social 1 130 130
G. TOTAL CHELTUIELI (B+C+D+E+F) 5 236

H. MARJA BRUTĂ (A-G) 4 564

MARJA BRUTĂ (G/H) 46,58%

Sursa: Studiu în teren companii MAVISEM, PORUMBENI, www.lembke.kiev.ua,

http://www.lembke.kiev.ua/
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