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Usturoi (Allium sativum)

Soiul VITASAN

Aparține grupului de soiuri cu matu-
ritate  medie. Perioda de vegetație 
109-119 zile. Plantarea se efectuează 

toamna. În timpul vegetației formează tije 
florale.

Frunzele sunt de culoare verde, 10-11 la 
număr, cu  lungimea de 30-40 cm şi lăţimea 

2-3 cm, acoperite cu un strat ce conține purină. 
Plantele sunt viguroase. Bulbul cu masa de 22-53 g, 

format din 6-8 căței, de formă plat-rotundă, acoperit 
de 3-4 folii uscate de culoare albă cu dungi violete și cu durată lungă de 
păstrare. Tegumentul cățeilor este de culoare cenușiu - violetă, pulpa de 
culoare albă cu gust iute. Greutatea medie a unui căţel este de 3,0-7,0 g.

Tijele florale ating înălţimea de 100 cm. Inflorescența formează până la 
30 de bulbili aerieni. Masa a 1000 de bulbili constituie 200-300 g.

Recolta totală constituie 8,5-11,0 t/ha, recolta marfă 
8,1-10,5 t/ha.

Soiul este rezistent la ger, arşiţă și tolerant 
la principalele boli. 

Este destinat pentru consum în 
stare proaspătă în alimentație sau 
procesată. 

Omologat în 
anul 2012.

Soiul ILICA

Aparține grupu-
lui de soiuri cu 
maturitate tim-

purie (perioada de vegetație 
104-110 zile). Planta cu tip 
de creștere determinat, tufa 
bine dezvoltată. Lungimea 
lăstarului principal 65-
75 cm,  cu 7-9 internoduri.  

Frunzele sunt obișnuite, 
mari cu lungimea - 31 cm, 
lățimea - 25 cm, slab gof-
rate, de culoare verde des-
chis. Poziția frunzelor față de axul central – orientată în jos.

Inflorescență simplă, compusă din 5-7 flori. Florile de culoare oranj, 
mărimi medii (0,9-1,1cm). Prima inflorescență apare după  al  6-7 nod, 
următoarele - după  1-2 noduri. Numărul de inflorescențe pe axul prin-
cipal – 4-5.

Fructele de formă rotundă, netede, culoare oranj-intensiv cu pericarpul 
gros (0,5-0,6 cm). Masa fructului 100-110g, cu proprietăți gustative înalte. 
Pedicelul fructului - fără articulație geniculată. Fructele conțin 4 loje semi-
nale, numărul semințelor în fructe mai mic de 100.

Fructele conțin substanță uscată - 5,2%, zaharuri - 3,9%, vitamina C 
- 34,3 mg/%, aciditatea totală - 0,56%. Recolta generală - 56,6-61,8 t/ha, 
recolta marfă - 53,0-57,2 t/ha.

Este rezistent la temperaturi joase pozitive, arşiţă şi secetă, stolbur şi 
alternarioză, relativ rezistent la fuzarioză.  Se cultivă prin răsaduri și semințe 
în câmp deschis. Predestinat pentru utilizare în stare proaspătă și procesare.

Omologat în anul 2020.
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Soiul MOLDOBELLA

Aparține grupului de soiuri cu maturitate medie. Perioada de 
vegetație 108-112 zile. Plantarea se efectuează toamna. Frunzele 
sunt de culoare verde deschisă, 10-12 la număr, cu lungimea 

de 30-45 cm și lățimea 1,5-2 cm, acoperite cu un strat ce conține purină. 
Plantele sunt viguroase. Bulbul cu masa 34-64 g alcătuit din 16-21 căței, 
de formă plat-rotundă, unii rotunzi, acoperit de 4-5 folii uscate de culoare 
albă cu dungi cafenii și perioadă  îndelungată de păstrare. Tegumentul 
cățeilor este de culoare bej, pulpa de culoare albă cu gust iute. Greutatea 
medie a unui cățel este de 4-7 g. Recolta totală constituie 9,8 – 10,46 t/ha, 
recolta marfă – 9,0-9,6 t/ha.

Soiul este rezistent la temperaturi joase și arșiță, to lerant la principalele 
boli. Este destinat pentru consum în stare proaspătă în alimentație sau 
procesată.

Omologat în anul 2020.

Soiul BERECHET 

Aparține grupului de soiuri cu maturitate tardivă. Perioada de 
vegetație 119-134 zile. Plantarea se efectuează toamna. Formează 
tije florale. Frunzele sunt de culoare verde închisă, 9-11 la număr, 

cu lungimea de 35-45 cm și lățimea 1,5- 2,5 cm, acoperite cu un strat ce 
conține de purină. Plantele sunt viguroase. Bulbul cu masa de 35-60g, 
alcătuit din 5-7 căței, de formă plat-rotundă, densitate pronunțată, aco-
perit de 4-5 folii uscate de culoare albă, cu dungi violete slab pronunțate și 
cu perioadă îndelungată de păstrare. Tegumentul cățeilor este de culoare 
violetă, pulpa de culoare albă cu gust iute. Greutatea medie a unui cățel 
este de 7,0-12,0 g. Tijele florale ating înălțimea de 100 cm, inflorescența 
formează până la 100 bulbili aerieni. Greutatea a 1000 bulbili cu diametrul 
de 5-7 mm este 200-300 g.

Recolta totală constituie 11,7-13,9 t/ha, recolta marfă – 11,2-13,3 t/ha, 
iar a bulbililor aerieni – 1,5-1,8 t/ha.

Soiul este rezistent la frig, arșiță și tole rant la principalele boli. Este 
destinat pentru consum în stare proaspătă în alimentație sau procesată.

Omologat în anul 2020.




