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1 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi, Romania 

ABSTRACT. The paper presents a general 

picture of on the garlic culture in Romania. 

The main goal is to evaluate the 

development possibilities of this crops when 

the garlic has become a high commercial 

competition product at national level and 

world one. The paper contains six distinct 

sections: (1) recent short history, (2) 

traditional zones for garlic cultivation, (3) 

areas and production, (4) garlic assortment, 

(5) cultivation technology and (6) marketing 

and selling problems.  

 
Keywords: crop history, traditional zones, 

garlic assortment, cultivation technology. 

 

REZUMAT. Lucrarea prezintă un tablou 

general asupra culturii usturoiului în 

România, având ca principal scop să 

evalueze posibilitățile de dezvoltare ale 

acesteia, în circumstanțele actuale în care 

usturoiul a devenit un produs de mare 

competiție comercială atât la nivel național, 

cât și mondial. Lucrarea este structurată în 

șase secțiuni: (1) scurtă istorie recentă, (2) 

zone tradiționale pentru cultivarea 

usturoiului, (3) suprafețe și producții, (4) 

sortimentul de usturoi, (5) tehnologia de 

cultivare și (6) probleme de piață și 

valorificare. 

 
Cuvinte cheie: istoria culturii, zone 

tradiționale, sortimentul de usturoi, 
tehnologia de cultivare. 

 
1. RECENT SHORT HISTORY 

 
Although the garlic crop, in 

Romania has existed since the pre-

Roman period, documented 

information about it appeared in the 

19th century, when certain culinary 

recipes containing garlic, became 

popular. The development of towns 

increased the market demands for 

garlic since it was a traditional 

product to the population.  

These circumstances stimulated 

and increased the interest of the 

farmers for garlic; and the garlic crop 

area expanded, mainly in zones with 

favorable environmental conditions, 

and where certain traditions and 

experiences existed as well.  

A significant increase in garlic 

crop area was documented after the 

immigration of Bulgarian and Serbian 

growers. The growers rented the 

fertilized lands for vegetable crops, 

mailto:nmunte@uaiasi.ro
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including garlic. They bought seeds, 

and employed migrant workers and in 

some cases local workers for garlic 

farming (Saviţchi et al.,1993).  

In comparison with other 

agricultural crops, vegetable crops are 

more difficult to farm, as they require 

a great deal of work and care. 

Usually, peasants who own a small 

land area were employed to work on 

the vegetable crop lands. In these 

circumstances, in certain regions with 

favorable environmental conditions 

(sandy-loam, fertile soils, irrigation 

facilities and a suitable climate etc.), 

the so-called traditional zones for 

garlic crop were developed. Under 

these circumstances, some local 

grades of garlic local populations as 

well as certain foreign origin (mainly 

from the Balcanic Peninsula) garlic 

varieties were introduced (Saviţchi et 

al., 1993; Ştefan, 2013).  

As a result, a well-organized 

garlic market emerged. These 

traditional zones have been developed 

and spread, under objective 

conditions, in almost all the vegetable 

growing regions of the country. 

Although these traditional zones for 

garlic crops have been developed, the 

total yield at the national level was 

not sufficient to satisfy the market 

needs of the entire country, mainly 

from the large towns. 

Rural populations from outside 

the traditional zones, in most cases, 

produced garlic for their own use in 

their family gardens, even though the 

yield was under 200-300 g/m2. 

During the socialist regime 

(mainly 1960-1989), most of the 

agricultural production cooperatives 

had been obligated to cultivate garlic, 

even if they were not experienced in 

it.  

However, the state strategy had 

as its main objective to satisfy the 

needs of the food industry and 

consumer population. So, the 

expansion of the area cultivated with 

garlic crops was considered to be a 

sure means to increase the total 

national production. At the same time, 

special national research and 

development programs for this crop 

had been established, including the 

improvement of assortment (by 

importing new varieties from Spain 

and Turkey), the improvement of 

cultural practices and new 

management of the crop etc. Despite 

these measures, the yield/ha did not 

significantly increase, remaining in 

the limits of 1.5-3.5 t/ha. 

The most efficient measure for 

increasing the production at a national 

level was managerial, which 

stimulated the workers to get a higher 

yield/ha. According to this new 

management, a worker received a 

certain percentage of garlic crops, 

with the obligation to give to the 

cooperative a fixed yield (60-80%) 

from the planned yield. The remaining 

yield was considered as a payment. 

This managerial measure assured 

garlic production for the cooperative 

and was very stimulating for the 

workers. Sometimes, this payment 

was very advantageous for the 

workers. For instance, for 1000 m2, 

and an obligation of 400 kg to the 

cooperative, a worker could get a 



SITUATION OF GARLIC IN ROMANIA  
 

 

7 

good yield of 800 kg, so he could 

receive 400 kg of garlic as payment. 

From this payment, he could sell a 

part to the cooperative, and another 

could be sold on the free market at an 

official price or on the black market at 

a very high price. This system was 

applied only in the traditional zones, 

employing very good professional 

workers (Moisa, 2017). 

Nowadays, the garlic crop in 

Romania is, more or less, spread over 

the same locations as it was before 

1990, but the largest areas are situated 

in the traditional zones. In these 

zones, in a village the cultivated area 

could be approximately 50-100 ha; 

but in the rest of the country, the 

garlic crop areas vary between 0.5 and 

15-20 ha. Under these circumstances, 

in Romania, approximately 10 000 ha 

are cultivated, as commercial areas, 

with an average production of 5 t/ha 

(http:www//ştirileprotv.ro/ştiri/actualitat

e/petre-daea-strategie-pentru (...), 
2018; http://www.factfish.com/statistic-
country/romania/garlic%2C%20produ

ction%20quantity, 2016). By 

comparison, at the world level, the 

yield is about 18 t/ha, with the highest 

productions in China and Egypt (over 

20 t/ha) 

(http://www.factfish.com/statistic-

country/romania/garlic%2C%20produ

ction%20quantity, 2016). 

One of the most recent problems 

of the garlic production in Romania is 

an economic issue, determined by the 

relatively small production/ha and 

high competition because of the large 

quantity of imported garlic. The main 

objective of commercial units in 

importing garlic is to meet market 

demands, and to get a good profit. 

 
2. TRADITIONAL ZONES FOR 

GARLIC CULTIVATION 
 

The natural, economic, social 

and historical conditions have 

determined the establishment and 

development of so-called traditional 

zones or regions for garlic cultivation. 

These zones have been known since 

the end of the 19th century. During 

that time, these zones were increased 

in area. An expansion of the 

cultivation area and extensive 

development of garlic production was 

a primary goal of the Romanian state 

during the socialist period. However, 

in recent years, the cultivation zones 

have returned to their initial size. This 

fact is demonstrated by the reduced 

area cultivated with garlic at the 

present time, which is around 10 000 

ha. 

Special studies, carried out 

during the 70’s and 80’s, 

demonstrated that soil and climatic 

potential of the agrarian land was 

higher (by 2-3 times) for the garlic 

crop. The lands that could be 

cultivated with garlic are more or less 

overlapped with the lands cultivated 

with onion crops (Ştefan, 2013).  

An increase in the cultivated 

areas with garlic crops must be 

achieved through technological, 

economic, social and even political 

measures. 

A short view on the agricultural 

crop map of Romania highlights the 

fact that the traditional zones for 

garlic crops are spread in all the 

http://ştirileprotv.ro/ştiri/actualitate/petre-daea-strategie-pentru%20(...)%202018
http://ştirileprotv.ro/ştiri/actualitate/petre-daea-strategie-pentru%20(...)%202018
http://ştirileprotv.ro/ştiri/actualitate/petre-daea-strategie-pentru%20(...)%202018
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic%2C%20production%20quantity,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic%2C%20production%20quantity,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic%2C%20production%20quantity,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic%2C%20production%20quantity,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic%2C%20production%20quantity,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic%2C%20production%20quantity,%202016
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regions of Romania, in which 

favorable conditions determine their 

establishment and development. 

The traditional zones for garlic 

cultivation could be defined by (Stan 

şi Munteanu, 2001):  

- soil conditions (light or 

medium light, with good fertile soil); 

- a specific assortment, usually 

containing 2-3 cultivars; 

- a certain tradition, 

respectively, experience and 

cultivation practices. 

The well-known traditional 

zones for garlic cultivation in 

Romania are the following, in the 

order of location on the map: 

- Cenad - Şeitin, in Timiş and 

Arad counties; 

- Măldăraşu de Câmpie, in 

Mureş county; 

- Craiova – Işalniţa - Amaradia, 

in Dolj county; 

- Fălcoiu - Cioroiu, in Olt 

county; 

- Dărăşti - Ciolpani, in Ilfov 

county; 

- RâmnicuSărat - Buzău, in 

Buzău county; 

- Răchiteni - Tămăşeni, in Iaşi 

and Neamţ counties; 

- Copălău, in Botoşani county. 

The zones were named based on 

the main localities in which the garlic 

is cultivated. For this reason, the 

zones do not refer strictly to these 

locations, but to a larger territory. 

These traditional zones cover 

over 70% of cultivated area with 

garlic and account for probably over 

80% of total production in Romania. 

The actual potential of production of 

garlic is 3-4 times higher. 

The traditional zones are 

included in larger areas, according to 

the certain zoning of garlic crops 

developed by the Economic General 

Direction of Horticulture, from the 

Ministry of Agriculture, published in 

the 1980’s. This zoning underlined the 

fact that garlic could be cultivated 

more or less in the same areas as 

onion crop. Based on this zoning, the 

area for garlic could be 2-3 times 

higher. 

It was noted that the area 

cultivated with garlic increased by 20-

30% during the recent period, 

compared with the past 70 years, but 

the yield had a smaller increase. This 

could be explained by the fact that 

garlic producer in the traditional zone 

are more professional than producers 

in the larger zones. The professional 

garlic producers passed on their 

professional work from generation to 

generation, till this day (Moisa, 2017). 

 
3. AREAS AND PRODUCTIONS 

 
The areas and production of 

garlic in Romania, during a 50-years 

period, continuously increased, but 

could never satisfy the consumption 

needs. 

According to statistical data, as 

well as informal data, there is an 

obvious disproportion between a 

much higher demand and an 

unsatisfactory supply. 

Until the 1960’s, the Romanian 

population was predominantly rural 

(over 70%), so the consumption needs 

for garlic were satisfied from their 
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family gardens. After that period, 

when strong industrialization started, 

followed by a significant increase of 

the urban population, the market 

demands for garlic consistently and 

abruptly increased. 

After the 60’s a significant 

development of the food industry 

occurred, resulting in the demands for 

garlic substantially increasing. 

Because of the increase of urban 

population and needs in the food 

industry, the garlic market became 

more unbalanced. According to 

statistical data, it is clear that areas of 

production did not increase in a 

proper rate, which could satisfy 

market demands (Torje şi Perciali, 

1967; Ceauşescu şi colab., 1984; 
Butnariu, 1992; 
http://www.factfish.com/statistic-

country/romania/garlic,2016).  

During 1962-1970, the cultivated 

area with garlic had an average of 7 

500 ha, with a total production which 

varied between 9 000 and 2 500 tons; 

this means an average production 

under 3 t/ha 

(http://www.factfish.com/statistic-

country/romania/garlic, 2016).  

During the 1971-1980 period, 

the area was approximately 6 200 ha, 

and the total yield varied between 18 

and 28 thousand tons, with an average 

yield of up to 4 t/ha 

(http://www.factfish.com/statistic-

country/romania/garlic, 2016).  

The 1981-1989 period is 

remarkable because of a significant 

increase in area: the areas reached 7-8 

thousands hectares, and the total 

production had the variable amounts 

between 27 and 47 thousands tons, 

respectively an average production of 

approximately 5 t/ha or even more 

(http://www.factfish.com/statistic-

country/romania/garlic, 2016).  

The period of 1962-1990 is well 

known as the socialist agriculture 

period, when the state coordinated 

every resource: materials, money and 

workers. Many national programs 

were planned, including agriculture, 

to optimize the production and to 

increase the economic efficiency. For 

garlic crops, some of the measures to 

improve the situation of low 

efficiency and unsatisfactory yields 

were: the expansion of the areas 

cultivated with garlic, a new zoning 

for this crop, introduction of a new 

assortment of garlic seeds, 

improvement of garlic “seed” 

production by scientific selection 

methods, and a new managerial 

system to stimulate the garlic growers. 

The new managerial system 

offered to pay the workers that grew 

garlic with a certain fraction from the 

total planned yield. In fact, usually, 

the average yield was of 5 t/ha, and 

the payment was to give the worker a 

fraction of 25-30% from this planned 

yield. The workers were motivated 

because, by growing garlic through 

hard work, the yield could reach up to 

8-9 t/ha. Workers would sell the garlic 

either to the agricultural cooperative 

or they would find another way of 

selling it in the black market for a 

very high price. It could be considered 

that this managerial plan was the key 

measure for increasing the total yield 

at national level (for instance 46 600 

tons, in 1989). 

http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,2016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,2016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,%202016


N. MUNTEANU 
 

 

10 

After 1990, socialist influence on 

the land began to disappear; the great 

majority of agricultural land owners 

received back their historical 

properties. As for the workers they 

started to grow garlic under new 

economic and social terms: grow as 

much as they could within their 

family land and valorized the yields 

through certain acquisition centers or 

preferred to sell on the free market at 

very good prices. The high demands 

of the market for garlic, including 

supermarkets, were always a good 

opportunity for Romanian garlic 

growers to get a good profit.  

Under these new conditions, the 

area and production of garlic crops 

significantly increased. 

Between 1991-2000, the area 

reached a historical maximum of 12-

14 thousands ha, and production 

increased from 32 210 tons (in 1991) 

to 84 542 tons (in 1999), with an 

average of about 5.5 t/ha 

(http://www.factfish.com/statistic-

country/romania/garlic, 2016). 

After 2000, the area was reduced 

to approximately 10 000 ha, with a 

total production varying between 50 

thousand tons (in 2007) and 82 

thousand tons (in 2001). 

In 2016, according to the website 

www.factfish.com, Romania is at 16th 

place, taking into account the areas 

cultivated with garlic, on the 23rd 

place for production (54 389 tons) and 

on the 71st place, from the point of 

view of the average production (5326 

kg/ha) 

(http://www.factfish.com/statistic-

country/romania/garlic, 2016).  

The available data demonstrates 

that the average yield/ha in Romania 

is high. This fact is demonstrated by 

some experimental data with an 

average production of 10-12 t/ha. In 

this respect, it is important to note that 

the average production is 18 915 

kg/ha, at a global level. China’s 

production was 26 t/ha, Egypt - 23 

t/ha, Russia - 9 t/ha and Greece - 7 

t/ha. 

As a general conclusion, usage 

of technology to help grow the garlic 

crop and doubling the size of the land 

area would double the production. In 

another section of this report, it is 

highlighted that the crop technology is 

more or less similar with the 

ecological/organic one with reduced 

yields, because of the use of non-

intensive cultural practices. 

 
4. GARLIC ASSORTMENT 

 
The garlic cultivated in 

Romania, is the same as the one 

cultivated all around the world, 

belongs to the species Allium sativum 

L. (Brewster, 1994). It’s originally 

from the Central Asiatic mountain 

zone, a related species - A. longicuspis 

Rgl., is also cultivated. A. sativum is 

exclusively vegetative propagated-

consisting of garlic cloves, but A. 

longicuspis could be propagated by 

seeds (Brewster, 1994).  

Garlic clones exist that are 

adapted to many ecological areas 

through their responses of growth and 

bulbing to temperature and 

photoperiod, their cold hardiness and 

duration of bulb dormancy (Takogi, 

http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,%202016
http://www.factfish.com/
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,%202016
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1990, cited by Brewster, 1994). 

Garlic is categorized according 

to size, weight, color, cover leaf 

number, the size and number of 

bulbils on bulb, number and vigour of 

green leaves, etc. A special 

characteristic is either the presence or 

absence of stalk with an inflorescence 

in the apex; the inflorescence 

contains, exclusively, small bulbils 

which could be a mean for vegetative 

multiplication. 

According to UPOV (Union for 

Protection of Varietal Origin), there 

are many other distinctiveness 

characteristics which could be more 

detailed. According to certain 

commercial characteristics, it is well 

known that there are two garlic groups 

and numerous garlic types. For 

instance, in the USA, certain 

specialists or garlic growers 

elaborated such a classification, with 

two groups: the softneck garlic and 

hardneck garlic. The softneck garlic 

group consists of the clones without 

floral stalk, but the hardneck garlic 

group belongs to the cloves with floral 

stalk. 

These two groups contain more 

types, which were registered at Orie′s 

Garlic Fest. Here is a comprehensive 

list of all varieties cultivated here 

along with their culinary attributes 

and suggestions for use 

(https://www.oriesfarmfresh.com/ories

-garlic-fest/, 2018). 

a) The Softneck Group 

- The Artichoke Type (cloves 

form in layers similar in shape to an 

artichoke) contains the following 

varieties: California Early, Early Red 

Italian, Inchelium Red, K′s Bockyord, 

Lorz Italian, Lukak, Oregon Blue, 

Polish white, Red Toch, Susanville 

and Transilvania. 

- The Silverskin Type (can be 

stored for a long period of time) 

includes the following cultivars: 

California Selected, Nootka Rose, 

Sicilian Silver and Silver White. 

b) The Hardneck Group 

- The Creole Type (with origin 

in Spain, small size, good flavor) has 

four cultivars: Ajo Rojo, Burgundy, 

Creole Red and Native Creole. 

- The Porcelain Type (with 

satiny white and red bulb wrappers, 

large cloves) contains a large number 

of cultivars: Armenian, Georgian 

Crystal, Georgian Fire, German White 

Stiffneck, Iowa German White, 

Leningrad, Music and Romanian Red. 

- The Standard Purple Stripe 

Type (is more or less similar to the 

Standard Purple, but the bulb 

wrappers are sometimes glossy) has 

only two cultivars: Brown 

Tempestand and Purple Glazer. 

- The Marbled Purple Stripe 

(is a subgroup of Standard Purple that 

tends to have fewer yet larger cloves) 

contains three cultivars: Khabar, 

Metechi and Northe. 

- The Elephant Garlic is 

considered a mega sized bulb garlic 

and has a mild flavor. 

Usually, in each country, there 

are certain classifications, more or 

less technical, or scientifically 

grounded. In general, the market 

establishes different groups, types, 

forms etc. According to commercial 

criteria, to satisfy consumer 

http://wwworiesfarmfresh.om/garlic).%20Here
https://www.oriesfarmfresh.com/ories-garlic-fest/,%202018
https://www.oriesfarmfresh.com/ories-garlic-fest/,%202018
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expectations, classifications of garlic 

are: large - small garlic, white-red – 

streaky garlic, autumn - spring garlic, 

softneck - hardneck garlic, Romanian 

- Russian - Turkish - Chinese garlic 

and so on. 

In principle, the assortments 

remained the same, but each cultivar 

is nowadays much more spread out, 

compared with the period before the 

50’ - 70’s. According to the 

information from technical and 

scientific literature, it is clear that in 

the United States of America, a much 

diversified assortment is cultivated, 

containing cultivars from all over the 

world. This situation was perhaps 

created, in some cases, systematically 

and orderly but, more often, because 

of the free market and high free 

circulation of the people. This 

circulation has allowed an evident 

exchange of information and even 

biological material. The exchange of 

biological material was done 

motivated by the agronomic and 

alimentary values of the cultivars.  

These values are determined by 

the specific genetic characteristics, 

but in many cases there are highly 

influenced by the proper ecological 

conditions of the culture zone. In this 

assessment, it must be borne in mind 

that cultivars are clones, so the 

environment is very important in the 

cultivar expression, and the so-called 

ecological plasticity is low. In the 

same time, applied cultivation 

technology is of great importance in 

assessing the garlic bulb quality. In 

this respect, the following types of 

technology are known: traditional 

non-intensive, conventional - more or 

less intensive, or organic/ biological/ 

ecologic. 

When a cultivar from a different 

region of the world is exported to 

another region with similar 

environmental conditions, it is 

considered as a well adapted cultivar. 

For example, the cultivars Red 

Romanian or Transilvania, originating 

from Romania, are grown in USA 

(https://agrointel.ro/1823/usturoiul-

românesc-aduce-profit-

fermelor,2018). If the environment of 

a new region does not ensure the 

original requirements of a cultivar, 

this cultivar will not be used by the 

growers of that new region. The garlic 

cultivars from Italy, Spain or Turkey 

that could not be grown in Romania 

are well known. Perhaps some of the 

imported cultivars got good 

environmental conditions and became 

adopted cultivars, but systematic 

evidence does not exist or is difficult 

to be constructed. 

The cultivated assortment from 

Romania, in the last 50-60 years is 

relatively diverse, containing local 

populations from the traditional 

zones, but also some cultivars were 

legally or illegally brought to 

Romania by different growers. 

The legal cultivars assortment or 

the assortment from the Official List, 

issued by the Order of the Ministry of 

Agriculture, is based on the State 

Institute for Testing and Varieties 

Introduction recommendation. The 

introduction of a certain cultivar in the 

Official List is done after proper tests 

are carried out, established according 

https://agrointel.ro/1823/usturoiul-românesc-aduce-profit-fermelor,2018
https://agrointel.ro/1823/usturoiul-românesc-aduce-profit-fermelor,2018
https://agrointel.ro/1823/usturoiul-românesc-aduce-profit-fermelor,2018
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to the specific procedures, similar to 

international ones, based on the 

recommendations of OECD (The 

Organization of Economic 

Cooperation and Development), 

UPOV (The International Union for 

the Protection of New Varieties), ISF 

(International Seed Federation) and 

ISTA (International Seed Testing 

Association). 

The Official List contains the 

name of the new cultivar, introduction 

time and the name of the maintainer. 

The maintainer has the obligation to 

proceed to conservative selection and 

basic seed producing and, also, is the 

owner of the new cultivar with the 

property rights, according to the 

national legislation. The basic seed is 

multiplied in the specialized 

commercial farms. If the basic seed is 

not produced, the cultivar is erased 

from the List. According to the 

official legislation, in Romania only 

the cultivars from the Official List can 

be multiplied and cultivated. Growers 

can, under their responsibility, use 

their own seeds or planting material 

for their own production.  

Based on the existent 

information from different sources 

(Official Lists, books, brochures, etc.) 

an evolution of the garlic assortment 

in Romania could be available. 

During the 50’s, Dumitrescu et 

al. (1956) presented and 

recommended four garlic cultivars: 

Alb de vară, Roz timpuriu, Roşu and 

De Cenad. 

For the next period, Mihalache 

and Balaşa (1961) recommended the 

following cultivars: De Cenad, Roşu 

de toamnă, De Albania and De 

Moldova. 

Maier (1967) presented three 

cultivars: De Cenad and Alb de 

Cenad, De Craiova and Roşu de 

Moldova. 

Torje and Perceali (1967) 

officially presented only two 

cultivars, for the period of 1966-1970, 

for all the administrative regions of 

Romania: Alb de Cenad and De 

Moldova, as spring and autumn 

cultivars. The same authors, in 1967, 

presented and recommended along the 

other two, the cultivar De Işalniţa. 

Bălaşa (1973) presented in his 

textbook „Legumicultura” (Vegetable 

Growing) four cultivars: De Cenad, 

De Işalniţa, De Moldova and De 

Rovigo. The last one is an Italian 

cultivar, which after 3 - 4 years, 

disappeared from Romania. 

Indrea et al. (1979) mentioned 

the following cultivars: De Cenad, De 

Moldova, Timpuriu, Amarandia 26 

and De Işalniţa. 

After three years, Ceauşescu et 

al. (1982 and 1984) characterized and 

recommended the following cultivars 

for Romania: De Cenad, De Işalniţa, 

Amarandia, De Moldova and De 

Rovigo. 

The Official List from 1990 

recommended a larger assortment: 

spring cultivars - Cenad, Dărăşti, 

Râmnicu Sărat; autumn cultivars - 

Cioroiu, Moldova and Dărăşti Ilfov; 

Rocambole garlic - De Bucovina. 

In their textbook, Butnariu et al. 

(1990) presented a complete 

characterization of the garlic 

assortment cultivated in Romania. At 
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that time, information on the garlic 

crops stated Allium sativum contains 

two subspecies: sagittatum and 

vulgare. 

The subspecies sagittatum 

contains two groups of ecological 

forms - continental form and South 

Mediterranean premaritime one. 

The continental form of 

sagittatum has its origin in North 

Hindustan, Afghanistan and Persia. 

The plants form floral stalks and the 

inflorescences have adventitious 

bulbils, get high yields and, from an 

ecological point of view, this form is 

an autumn kind and has a good 

resistance to the drought weather and 

low temperatures. In Romania this 

form is represented by De Ciolpani, 

De Moldova and De Bucovina 

cultivars. 

The premaritime form originates 

from Turkey and Spain. The plants 

form floral stalks and the 

inflorescences contain adventitious 

bulbils. It has a high yield and an 

autumn ecological form, but it is 

susceptible to drought and low 

temperature. In Romania, it is 

represented by Turkish and Spanish 

cultivars. 

The subspecies vulgare contains, 

also, two groups of ecological forms: 

the continental form and Est-

Mediterranean premaritime forms. 

The continental form of vulgare 

originates from Caucasus and 

Carpathian mountain regions. The 

plants do not form floral stalk and 

their yield is low. It is a spring 

ecological form with a good 

resistance to drought and low 

temperature. The bulbs are small and 

have a long storage period. It is 

represented, in Romania, by the 

cultivars De Cenad, De Dărăşti, De 

Râmnicu Sărat and De Copălău. 

The premaritime vulgare form 

has an East-European origin and does 

not form floral stalk. It is an autumn 

ecological form, has a reduced 

resistance to drought and low 

temperature and has good storage 

features. It is well represented by the 

Amaradia, De Işalniţa, De Seitin and 

De Cenad (autumn form) cultivars. 

Stoian (1995) has recommended 

for the ecological/biological crops the 

following cultivars: De Dărăşti, De 

Cenad, De Moldova and De 

Bucovina. 

Dumitrescu et al. (1998) 

presented and recommended a 

traditional and well known assortment 

in Romania and registered in the 

Official List in 1995: De Dărăsti, De 

Cenad, De Cioroiu, Dărăşti Ilfov, De 

Moldova, Favorit, Record and De 

Bucovina. 

Popescu and Atanasiu (2000) 

recommended the two known groups 

of cultivars, the spring and autumn 

kinds. 

A cultivars assortment similar to 

the one presented by Dumitrescub et 

al. (1998), was also presented in the 

book of Stan and Munteanu (2001): 

De Dărăşti and De Cenad - as spring 

cultivars, and De Cioroiu, Dărăşti 

Ilfov and De Moldova - as autumn 

cultivars. 

The last Official List of the 

varieties cultivated in Romania (in 

2018), include only three authorized 
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garlic cultivars: Ager (from 2009), 

Claudiu (from 2010) and Eduard 

(from 2010). 

In conclusion, over 10 garlic 

cultivars were used in Romania and 

are still being used till this day. But, 

legally not all of the cultivars 

currently are in the Official List.  

Most of the cultivars belong to 

the “local population” categories and 

do not have the official maintainers 

and a scientific conservative selection 

scheme is not done anywhere, also, 

the basic seeds are not produced. 

Maintenance and multiplication of the 

local populations are done by 

empirical methods, rigorous enough, 

but not scientific, in which only the 

best produced plants with a good 

health are selected. 

The existence and use of the 

local populations is typical in the 

traditional zones. From this point, it is 

possible to advance by the official 

registration and a special research 

program for the conservative selection 

and basic seed producing. 

A detailed characterization of the 

processed garlic cultivars which were 

recommended and/or processed in the 

Official List is based on the available 

information from existent scientific 

literature. This description is not 

followed strictly according to UPOV 

recommendations, but it is more in 

accordance with the technological and 

commercial needs/ exigency. 

As an accepted rule, this 

description is done following the 

Butnariu et al. (1990) 

recommendations. 

 

a. Cultivars with floral stalks 

(the commercial hardneck type) 

 a1. The Asiatic - central 

continental group – with drought and 

low temperature resistance: 

- De Ciolpani: autumn cultivar, 

early, with medium bulb (25-35 g), 

having round shape, flattened at base, 

with white-grey color of external 

covered leaves; each bulb contains 8-

12 bulbils of curved shape, and blunt 

peak and of rose-yellowish color. It is 

recommended for the autumn crop, 

for green garlic (spring-summer 

period), as well as dried garlic 

(autumn and late winter period). The 

taste is pungent, pleasant. The yield 

potential is about 5-6 t/ha. 

- De Moldova: it is an autumn 

cultivar, semi-late, with large bulbs 

(30-40 g), of a white or white with 

violet nuance color. Each bulb 

contains 7-11 bulbs of white-

yellowish color. It is cultivated as 

autumn garlic for green garlic, but, 

mainly, for dried garlic, with good 

storage capacity. The taste is pleasant, 

balanced and pungent. Yield potential 

is about 6-8 t/ha. 

- De Bucovina: it is an autumn, 

late cultivar, with a flattened 

globulous bulb, of external white-grey 

color, of large size (40-55 g); a bulb 

contains an average of 6-10 large well 

wrapped bulbils, a little bit curved, 

with a white-yellowish skin color. It is 

recommended for green or dried 

garlic, having a good storage quality. 

The taste is light pungent and the 

yield potential is very high (10-12 

t/ha). 
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In addition there are also 

cultivars with uncertain populations 

that are well appreciated by the 

growers and consumers. For instance, 

Red of Moldova might be the same as 

Red Romania garlic from USA. 

 a2. The premaritime, South 

Mediterranean group (Turkey, 

Spain) 

This group includes garlic strains 

from Turkey, Spain and Italy, but 

could not be recognized as specific 

cultivars. The group contains autumn 

cultivars, susceptible to drought and 

low temperatures, but with a good 

yield production. 

b. Cultivars without floral 

stalk (commercial softneck 

cultivars) 

 b1. The continental group 

(Caucasian and Carpathian 

mountains), with spring cultivars. 

- De Cenad is a semi-late 

cultivar, of large to medium size (25-

35 g), asymmetric-globulous, 

flattened at the base, with a white and 

silver reflection. Each bulb contains 

8-15 bulbils of medium size. It is 

cultivated as a spring cultivar, but can 

be cultivated in autumn too. It has a 

good storage quality, a pleasant 

persistent taste, with a strong aroma. 

The yield potential is around 5-7 t/ha. 

- De Dărăşti is a semi-late, 

cultivar, with a bulb of a globulous 

pyramidal shape, with a white-rose 

external color, having a small size 

(20-30 g), with small cloves (10-12). 

It has a good resistance to drought and 

low temperature and has good storage 

qualities. The yield potential is about 

3-4 t/ha. 

- De Râmnicu Sărat is a semi-

late cultivar, with medium size bulbs 

(circa 25 g) and white-pink color. The 

cloves are small, 10-12 g/bulb and 

have white-yellowish color. The bulbs 

are very well wrapped and have a 

good storage capacity, during the 

winter, until late spring. The taste is 

pungent, pleasant and persistent. 

Yield potential is 4-6 t/ha. It is 

recommended as a spring cultivar, but 

could have good results as an autumn 

cultivar as well. 

 b2. The premaritime East- 

Mediterranean group (South East 

European) contains dedicated autumn 

cultivars. 

- De Işalniţa is a semi-late 

cultivar, with white-grey color bulbs, 

well wrapped, of big size (30-40 g), 

and 12-14 white-yellowish bulbils and 

very hot taste. The yield potential is 

great (6-8 t/ha) and it is recommended 

for autumn crop for green garlic and, 

mainly, for the preserved food 

industry. 

- De Craiova / De Amaradia 
is an autumn or spring cultivar, of a 

medium size (25-35 g) bulb. The bulb 

is round-elongated, of white color, 

with thin-elongated 10-12 bulbils; the 

taste is persistent pungent. The yield 

potential is medium (4-5 t/ha). 

- De Cenad and De Şeitin are 

two autumn local populations, with 

medium-large bulbs of white color, 

more or less similar to the spring 

ecological form of De Cenad cultivar, 

but with larger bulbs (30-40 g). 

- Roşu de Moldova (Red of 

Moldova) is an autumn, but also a 

spring cultivar, according to the 
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applied technology. It is well known 

in Neamt and Iasi counties. The bulb 

is spherical-flattened and of white-

gray color with reddish reflections. 

The bulbils are small and edged, with 

rose-violet color. It is resistant to 

drought and low temperature. Bulb 

size is big (35-45 g). Yield potential is 

good (5-6 t/ha). 

As a conclusion, assortment is 

rather diverse, according to the four 

ecological groups, the autumn and 

spring forms, with floral stalk or 

without floral stalk (softneck), of 

white colors with many nuances and 

white-rose or white-reddish, with 

small, medium and large or even very 

large, varied between 25 mm (15-30 

g) and 50 mm (40 - 50 g). According 

to the applied technology, the 

dimensions vary. 

In Romania, as it will be shown 

in the next section, a non-intensive 

traditional cultivation system is used 

for the garlic crop. It cannot explore at 

a high level the cultivar’s agro 

productive potential, but it achieves a 

yield more or less similar to an 

ecological/organic crop. For each 

cultivar, yield potential/ha depends on 

cultivar type (spring or autumn), the 

bulb size (weight) and number of 

bulbils/bulb, in the conditions of an 

optimal number of plants/ha, using a 

certain technology. 

 

From the processed data, it is 

evident that the spring type has 

smaller bulbs (15 – 40 g) and the 

autumn type has bigger bulbs (25 – 50 

g). Important thing is the fact that in 

the same cultivar, in the same plot, the 

bulb in size varies. For instance, for 

spring cultivar with an annual yield of 

7500 t/ha, a medium bulb size is about 

25 g, but it can vary from 15 g to 35 

g, and over 60-70% of bulbs have a 

weight under 30 g. An autumn 

cultivar can have a yield of 10 – 12 

t/ha, with average size of bulb of 40g. 

The bulb weight could be between 25 

g and 50 g, and the majority of 60 – 

70 % has over 30 g. 

For the commercial purpose, a 

distribution of the garlic yield on the 

different size grades would be very 

useful. Recent research is not 

available on the estimated quantities 

of these grades. So, a proper 

estimation is possible only from a 

theoretical point of view, taking into 

consideration the limits of size 

variation and average size of the two 

garlic variety types (spring and 

autumn). In the table below, an 

estimation of quantities of the two 

garlic types on the different size 

grades is shown. This estimation is 

based on field interviews with a 

number of garlic farmers across 

various key garlic growing regions in 

Romania.  
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Table 1 - Distribution of garlic yield on the size grades 
 

Spring variety 
(vulgare ssp.) 

Autumn variety 
(sagittatum ssp.) 

size (g) % quantity (kg) size (g) % quantity (kg) 

< 15 2,5 188 < 25 2,5 300 

15-20 7,5 562 25-30 7,5 900 

20-25 20 1500 30-35 20 2400 

25-30 35 2625 35-40 35 4200 

30-35 25 1875 40-45 25 3000 

35-40 7,5 563 45-50 7,5 900 

> 40 2,5 187 > 50 2,5 300 

TOTAL 100 7500 TOTAL 100 12000 

 
5. CULTIVATION TECHNOLOGY 

 
The cultivation technology 

covers the main activities flux, in a 

certain succession, in general, in 

chronological order, which assures the 

achievement of an optimal yield, by 

adjusting environmental conditions, 

according to the plants’ needs. 

The garlic cultivation 

technologies are relatively diverse, 

according to the intensification level, 

respectively to the use or non-use of 

energy and materials inputs. The main 

intensive factors are: proper cultivars, 

irrigation, mechanization and 

fertilization. 

According to technological 

factors, cultivation systems are 

divided into two categories – 

conventional ones (intensive or non-

intensive) and non-conventional ones 

(ecological/ organic/biological). 

In Romania, the majority of 

garlic crops are grown, by the non-

intensive method, but the crops are 

not officially certified as ecological, 

according to the national and 

international recommendations and, in 

this situation, the yield cannot be 

valorized on the market as an 

ecological product 

(https://www.oriesfarmfresh.com/ories

-garlic-fest/2018/; 
https://www.bearcreekorganicfarm.co
m/collections/home-page-
featured/products/organic-seed-garlic-

music). 

Moreover, the main 

technological elements of the garlic 

crops, will be synthetically presented, 

in the specific conditions from 

Romania (Dumitrescu și colab., 1956; 

Dumitrescu şi colab., 1998; Stan şi 
Munteanu, 2001; Swiader and Ware, 

2002; Moisa, 2017).  

-Land selection. This stage is 

considered to be the most important 

one for garlic crops, including the 

following steps: selection of bulbs, 

preparation of planting material, 

moment or time of planting, planting 

design, planting depth etc. 

By land selection, the growers 

strictly respect a proper crop rotation 

of 4-5 years, to prevent specific 

diseases and pests attack/damage. The 

plants for bulbs, tubers, roots and for 

pulses (beans and peas) must be 

avoided. 

https://www.oriesfarmfresh.com/ories-garlic-fest/2018/
https://www.oriesfarmfresh.com/ories-garlic-fest/2018/
https://www.bearcreekorganicfarm.com/collections/home-page-featured/products/organic-seed-garlic-music
https://www.bearcreekorganicfarm.com/collections/home-page-featured/products/organic-seed-garlic-music
https://www.bearcreekorganicfarm.com/collections/home-page-featured/products/organic-seed-garlic-music
https://www.bearcreekorganicfarm.com/collections/home-page-featured/products/organic-seed-garlic-music
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-Land preparation. This 

technological stage is a common one 

for vegetable crops. If the garlic crops 

will be established in autumn season, 

then land preparation must be finished 

before the 10-15th of October, when 

cloves planting has to start. If the 

planting season will be planned for 

spring, land preparation could be 

later. 

Between other operations, land 

preparation includes an organic 

fertilization using about 30-50 t/ha of 

farm manure or, better, mature 

compost; chemical fertilizers are 

usually not used. 

-Crop establishment. Garlic 

crop can be recommended to be 

established on all the agrarian lands of 

the country, but the commercial crops 

are carried out in the so-called 

traditional zones, as soon as it was 

processed in a dedicated section of 

them. It is important to know that 

these traditional zones are defined by 

specific pedo-climatic conditions 

which confer a finger-print on the 

bulb quality. 

Material selection consists of a 

cultivar chosen specifically for a 

certain traditional zone; good quality 

bulbs selection means that the bulbs 

for planting must be specific to the 

selected cultivar, to have a medium of 

large size, to be well wrapped, free of 

diseases or pests and good root 

system, strongly fixed on the bulb. 

Selected bulbs are detached in 

bulbils/cloves. The most 

recommended bulbils for the plantings 

must not be from the center of the 

bulbs. Detaching the bulbs is made a 

few days before planting. 

There are two planting seasons, 

autumn or spring, according to 

ecological cultivar groups. The 

autumn planting is done between the 

15th of October and the 15th of 

November, until the beginning of 

winter, the bulbils start in vegetation, 

but do not arise. 

The spring planting is done early 

in the spring, when there are good 

environmental conditions for planting, 

but not later than the 15-th-20-th of 

April. 

Lately, based on the growers’ 

experience, in certain traditional 

zones, they plant spring garlic in the 

ground in autumn. The main 

constraints of the spring garlic are the 

low resistance to the cold 

temperatures, during winter time. 

As for the green garlic, the crop 

is planted during autumn time in the 

open field or in plastic houses. 

The establishment design of the 

crops is executed in parallel rows, 

with a distance of 20-25 cm between 

them, and 10-12 cm between plants 

on row; crop density varies between 

400-450 thousand plants/ha. 

Planting in the ground is done 

manually with the small drains/drills 

mechanically opening on the planned 

row. The drill depth is about 6-10 cm, 

and bulbils are fixed on the bottom of 

the drill. After that, the bulbils are 

covered with soil or the drills are 

closed. The work is finished with a 

light fixture. 

-Caring practices. The main 

goal of these practices is to 

permanently adjust the environmental 
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conditions to the plant requirements to 

optimize these relations and, finally, 

to get a maximum yield. 

The first step in caring practices 

is a light hoeing done with a rake, 

when the plants have a height of 5-6 

cm. This operation is repeated 2-3 

times, after 7-10 days. The aim of this 

step is to destroy the small and young 

weeds and the soil crust. Also, the soil 

becomes more aerate and warmer; so, 

in this way the young garlic plants 

grow much better. 

After these light hoeings, the 

other 3-4 manual hoeings are done 

between and on the rows of the plants. 

The hoeings could be done in parallel 

with mechanical hoeing, if proper 

equipment exists. The hoeing is 

considered the key operation for a 

sure success of the garlic crops. 

The weeding is another work 

that is done at any time when it is 

necessary. The weeding is always 

needed because of the farm manure 

used, with a great weed seeds 

reserves. 

An important work in assuring a 

good success of the crop is irrigation, 

mainly, in the drought periods. 

As a rule, the growers do not use 

chemical fertilizers, because of the 

great quantity of organic fertilizers, 

but some of the farmers applied 1-2 

chemical fertilizations, based on 

complex fertilizers (NPK) or 

ammonium nitrate. 

The final step in the field is 

harvesting, which will be usually done 

during June – July. 

By a critical assessment of the 

technology above, it is easy to 

observe that only ploughing, farm 

manure transport, drill opening and 

yield transport are done by using 

mechanical means, but most of the 

operations are manually done. In this 

situation much more works could be 

mechanically done, with a 

substantially decrease of cost. Some 

of these works are the following: 

planting of the bulbils, harrowing of 

the young crops for weeding, 

followed by the mechanical hoeing 

(using different cultivators), 

phytosanitary treatments against 

weeds, pests and diseases. 

-Harvesting. The last step of the 

cultivation technology-harvesting is a 

very important step because it 

includes transferring the crop from the 

field, to a vegetable product which 

can be sold to consumers.   

The goods for the consumers, 

ensures a real possibility to evaluate 

the investment done during one year, 

by its quantity and quality. For this 

reason, a special attention must be 

paid to the harvesting process, 

because special risks can arise, 

usually determined by the unfavorable 

environment conditions (for instance, 

long duration rains) (Stan şi 

Munteanu, 2001).  

The main steps of the garlic 

harvesting are the following: optimum 

moment for harvesting, harvesting 

technique, yield conditioning for 

temporary storage to complete post-

harvest maturation of the bulbs. The 

garlic growers are familiar with these 

steps and always accomplish them at 

optimum level.  

Harvesting time starts when the 
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leaves become yellow and dry at the 

lower half and the false stem 

breakdown. In this vegetation stage, 

the bulbs have maximum size and are 

well wrapped by the external leaves. 

Eventually, the quality of the 

bulbs could be tested by making a 

correlation between the above ground 

and underground parts of the plants. If 

harvesting is done too early, it 

determines a difficult post-harvest 

maturation and temporary storage will 

take place, but a later harvesting will 

determine the detachment of the bulbs 

and increase the pests’ incidents. 

Usually, the autumn garlic 

cultivars are harvested in the first half 

of June, but in the spring they are 

harvested one month later, in the first 

half of July. 

Harvest techniques are quite 

simple and consist of digging the soil 

together with the bulb and detaching 

or lifting the plants (leaves, stalks and 

bulb) from the soil. The entire plants 

are put on the soil in rows or in small 

bunch for 1-2 weeks to air and dry. It 

is recommended that bulbs of the 

plant should not be in direct contact 

with the sun rays, because of forced 

dehydration and scalds/burns. 

After that, the plants are bound 

in 20-30 sheaves and then transported 

under very well aerated shelters for 

final maturation of the bulbs. The 

bulbs are stored in well ventilated 

storehouses as sheaves (with dried 

leaves and stalks) or as so-called 

garlic lines of 10-12 bulbs or garlic 

garlands. 

The preparations of garlic for the 

market are done a few days or weeks 

before commercialization. The 

preparation consists of a careful 

selection of the bulbs according to 

their size, general aspect and health. 

The best bulbs are prepared in lines or 

garlands by three strands plaiting and 

the other ones are prepared to be sold 

in bulk. The roots of bulbs are cut at 

the bulb base level and the leaves and 

stalk are shortened at 2-3 cm. The 

bulbs for bulk selling are packaged in 

6-10 kg boxes or net sacks. 

 
6. MARKETING AND SELLING 

PROBLEMS 
 

In the economic and political 

circumstances after 1990, and the free 

market principles promotion, the 

Romanian garlic market imported 

products, mainly in the situation when 

the imported prices were under the 

prices of Romanian producers. The 

hypermarkets are interested to sell 

more and more at low prices, 

according to consumers’ needs. 

In such new conditions, a 

majority of garlic sold on the 

Romanian market are imported ones.  

During 2011-2016, a majority of 

imported garlic are from Holland, 

Hungary and Czech Republic. An 

interesting fact is that Holland does 

not produce garlic, they import Garlic 

from China, then they export it to 

Romania. 

(http://www.factfish.com/statistic 

country/romania/garlic%2C%20produ

ction%20quantity). 

During the same period, 

Romania exported different garlic 

quantities, varying between 704.5 

http://www.factfish.com/statistic%20country/romania/garlic%2C%20production%20quantity
http://www.factfish.com/statistic%20country/romania/garlic%2C%20production%20quantity
http://www.factfish.com/statistic%20country/romania/garlic%2C%20production%20quantity
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tones, in 2009, and 80.4 tones, in 

2016, or 37.7 tones, in 2017. The 

fluctuations are very high and depend, 

mainly, on the conditions in overseas 

market 

(http://www.factfish.com/statistic-

country/romania/garlic%2C%20produ

ction%20quantity). 

Because of international garlic 

market circumstances, a high influx of 

Chinese garlic is evident. For this 

reason, some protective measures for 

the domestic garlic production in 

Romania have been undertaken by 

levying national and European taxes, 

as well as by educating consumers 

about the differences between the 

quality of Romanian and Chinese 

garlic 

(http://www.europarl.europa.eu/doceo

/document//E-8-2017-

004807_EN.html). 

In Romania, small garlic 

producers do not seem to be affected 

by the garlic import, because of the 

traditional quality of the Romanian 

garlic (Cioroiu, Cenad, Moldova, 

Copălău garlic and so on) 

(http:www//ştirileprotv.ro/ştiri/actualitat

e/petre-daea-strategie-pentru (...), 

2018). 

Currently, in Romania, two 

commercial methods are used for the 

garlic production. One is done by the 

commercial societies specialized as 

acquisition centers to achieve the 

large quantities for the supermarkets 

or even export. Another one is done 

by the producers, by selling their own 

produce from home or on the local 

open markets. A lot of farmers prefer 

selling their own goods which is 

considered more profitable, including 

varying prices, according to market 

demand and offer. 

The best profit is achieved by 

selling the garlic lines or garlands. 

Garlic in bulk is, usually, sold on two 

dimension qualities, according to the 

EU rules for large garlic (40-50 mm) 

and small garlic (30-40 mm). The 

product of these qualities there are in 

supermarkets, according to the 

European standards, including the 

Romanian ones (see the Rule CE No. 

2288/97 of the European Commission 

from November 18/1997, for the 

garlic commercial standards). 

According to this rule, garlic must 

meet the quality requirements for 

three categories: Extra, I quality and 

II quality. For Extra category, 

minimum diameter is 45 mm, but for 

categories I and II, the minimum 

diameter is 30 mm. 

Some locally produced garlic 

that does not qualify to be 

commercialized in the hypermarkets 

would be because the sizes of these 

are not in accordance with the EU 

rules. Usually this garlic is sold in the 

local markets, with a good price. 

In the biggest hypermarkets, the 

Romanian garlic is sold in bulk (in 

boxes or sacks), as Extra or First 

categories, nearby, on the same shelf 

alongside garlic of the same standard 

categories - Extra & First - from 

China and Spain, which are packaged 

attractively. It is unclear what the 

price difference between Romanian is 

and Chinese garlic since it varies 

based on negotiations.  

Most of Romanian garlic is 

categorized either in the in Second or 

http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic%2C%20production%20quantity
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic%2C%20production%20quantity
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic%2C%20production%20quantity
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004807_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004807_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004807_EN.html
http://ştirileprotv.ro/ştiri/actualitate/petre-daea-strategie-pentru%20(...)%202018
http://ştirileprotv.ro/ştiri/actualitate/petre-daea-strategie-pentru%20(...)%202018
http://ştirileprotv.ro/ştiri/actualitate/petre-daea-strategie-pentru%20(...)%202018
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First quality and rarely in the Extra 

quality category. In the same time, the 

Chinese garlic mainly is of Extra and 

First Quality category. In this 

situation in clear that local grown 

garlic (of small size) are significantly 

cheaper as compared to the big size of 

Chinese garlic.  

A special problem is generated 

because of the smuggled garlic from 

China. There are some non-official 

information that would explain the 

high price of garlic reported in official 

Romanian documents is on account of 

costly (big size) Chinese garlic that is 

illegally smuggled into the country.  

It is all known that China is the 

greatest garlic producer in the world 

(80% of the world′s output), 

according to FAO. Garlic in Europa is 

mainly produced in Spain, but also in 

France, Italy, Hungary, Romania and 

Bulgaria. Chinese garlic is often 

misdeclared as imports originating in 

countries, in which the EU has 

preferential arrangements in place, 

where normal customs duty do not 

apply 

(https://www.bbc.com/news/magazine

-20976887,2019). 

In order to protect domestic 

producers, the EU introduced an 

import duty of 9.6 percent together 

with an excise duty of EUR 1 200 per 

ton on imported garlic in 2001. The 

excise duty is applied when the import 

quota of 59 000 tons is exceeded. 

China is permitted to export 34 000 

tons to the EU. This was considered a 

good measure for the European garlic 

producers, including the Romanian 

garlic ones. 

Due to a 9.6 percent duty on 

imported garlic, dishonest exporters 

sneak tons of cheap Chinese garlic 

into EU. The garlic is smuggled  in by 

ship through Norway, a non – EU 

country, where it is transported to EU 

(https://greyduckgarlic/Garlic_smuggli

nghtml.,2019).  

Many examples of the smuggling 

garlic are shown on the media 

(journals, newspapers etc.). For some 

of them smuggled garlic is 

comparable with smuggled drugs  

The illicit trade of garlic simply 

manifests the human greed. 

Sometimes, garlic produced in China 

is smuggled to Romania or Hungaria, 

and then re-smuggled to the French 

market. There it is further transformed 

into French garlic, introduced in the 

processed food sector. Then in the 

composition of French dishes it is 

labeled: certified or sold and 

consumed, in France or abroad 

(Montet and Ray, 2017). 

By scientific and technological 

cooperation, special traceability 

program would detect the origin of 

raw materials and so it could stop or 

discourage smuggling. Many national 

or international authorities are 

involved in preventing garlic 

smuggling, for the benefit of the 

national garlic producers and 

consumers as well. 

Anyway, garlic crops and garlic 

produces are and will be an interesting 

and fascinating subject. 

https://www.bbc.com/news/magazine-20976887,2019
https://www.bbc.com/news/magazine-20976887,2019
https://greyduckgarlic/Garlic_smugglinghtml.,2019
https://greyduckgarlic/Garlic_smugglinghtml.,2019
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CONCLUSIONS 
 

Garlic crop in Romania is know 

from the pre-Roman period, but had a 

slow development mainly in the 

family garden. 

Commercial crops were 

developed in the last century, when 

the urban population and food 

industry increased in a high rate. 

A specific development of garlic 

production occurred mainly in so 

called traditional zones, but the area 

and yield were and are under the 

natural potential: about 10.000 ha and 

50-60 thousands tons.  

Assortments in rather diverse 

and consists in well adapted cultivars 

to the environmental conditions of 

traditional zones, including the 

softneck and hardneck cultivars or the 

spring and autumn cultivars. 

Cultivation technology is not 

intensive one, but more or less similar 

to organic system, but the crops are 

not certified as organic. 

The main characteristic off the 

marketing and selling is a high 

competitions between garlic from 

Romania and abroad; the smuggling 

phenomenon is also present. 
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REZUMAT. Lucrarea prezintă un tablou 

general asupra culturii usturoiului în 

România, având ca principal scop să 

evalueze posibilitățile de dezvoltare ale 

acesteia, în circumstanțele actuale în care 

usturoiul a devenit un produs de mare 

competiție comercială atât la nivel național, 

cât și mondial. Lucrarea este structurată în 

șase secțiuni: (1) scurtă istorie recentă, (2) 

zone tradiționale pentru cultivarea 

usturoiului, (3) suprafețe și producții, 

(4)sortimentul de usturoi, (5) tehnologia de 

cultivare și (6) probleme de piață și 

valorificare. 

 
Cuvinte cheie: istoria culturii, zone 

tradiționale, sortimentul de usturoi, 
tehnologia de cultivare. 
 

ABSTRACT. The paper presents a general 

picture of on the garlic culture in Romania. 

The main goal is to evaluate the 

development possibilities of this crops when 

the garlic has become a high commercial 

competition product at national level and 

world one. The paper contains six distinct 

sections: (1) recent short history, (2) 

traditional zones for garlic cultivation, (3) 

areas and production, (4) garlic assortment, 

(5) cultivation technology and (6) marketing 

and selling problems.  

 

Keywords: crop history, traditional zones, 

garlic assortment, cultivation technology. 

 
1. SCURTĂ ISTORIE RECENTĂ 

 
Cultura usturoiului pe teritoriul 

actual al României este cunoscută din 

perioada pre-romană, dar informații 

sistematice au apărut în secolul al 

XIX-lea, de când sunt prezentate 

diferite preparate culinare în care este 

folosit usturoiul.  

De asemenea, din secolul al 

XIX-lea, odată cu dezvoltarea 

orașelor, au crescut și cerințele pieței 

pentru usturoi, deoarece acesta era 

folosit tradițional și de populația 

orășenească. Ca urmare, cultivatorii 

au fost interesați pentru a spori 

suprafețele de usturoi, mai ales, în 

acele zone unde existau condiții 

favorabile și, foarte important, unde 

exista o anumită tradiție și experiență.  

O creștere semnificativă a 

acestor suprafețe s-a produs, mai ales 

după pătrunderea în România a 

grădinarilor străini, cum ar fi cei 
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bulgari sau sârbi. Aceștia arendau 

teren, aduceau semințe (materialul de 

plantat) și chiar muncitori din locurile 

lor de origine ori, în anumite situații, 

angajau localnici. În comparație cu 

alte culturi agricole, culturile 

legumicole sunt mai greu de realizat, 

cer un volum mai mare de muncă 

care, adesea, este mult mai istovitoare. 

De aceea, țăranii mai săraci și cu 

pământ puțin au fost, de regulă, cei 

care lucrau terenurile cultivate cu 

legume (Savițchi et al.1993; Ștefan, 

2013). 

În aceste circumstanțe, în 

anumite regiuni ale țării, cu terenuri 

favorabile (sol luto-nisipos, nisipo-

lutos, de regulă, aluvionar, cu o 

fertilitate bună), cu posibilități de 

irigare, s-au dezvoltat așa-numitele 

zone tradiționale pentru cultura 

usturoiului. La aceste circumstanțe 

mai pot fi adăugate folosirea unor 

populații locale sau de proveniență 

străină (din Peninsula Balcanică, cel 

mai adesea), precum și apariția unei 

piețe de valorificare. Aceste zone 

tradiționale au fost răspândite, 

voluntar, în aproape toate bazinele 

legumicole ale țării. Trebuie arătat că, 

deși s-au format și dezvoltat aceste 

zone tradiționale pentru cultura 

usturoiului, poate fi consemnat faptul 

că, încă de la început,  producția nu a 

fost suficient de mare pentru a asigura 

o cantitate de marfă satisfăcătoare pe 

toate piețele din țară, mai ales în 

marile orașe. Populația rurală, din 

afara acestor zone de cele mai multe 

ori, își producea necesarul de usturoi 

pentru propria familie prin cultivarea 

acestuia pe terenul de pe lângă casă, 

chiar dacă recolta era deosebit de 

redusă, de circa 200-300 g/m2. 

În perioada agriculturii 

socialiste, cvasitotalitatea 

cooperativelor de producție erau 

obligate să cultive usturoi, chiar și 

acolo unde nu era o anumită tradiție și 

exigența necesară pentru această 

cultură. 

Necesarul industriei alimentare 

și cel pentru consum în stare 

proaspătă erau, de aceea, asigurate 

prin sporirea suprafețelor și prin 

promovarea unor tehnologii de 

cultivare mult îmbunătățite. La nivelul 

întregii țări, pentru cultivarea 

usturoiului și a cepei, a fost promovat 

un program național de cercetare 

științifică și dezvoltare tehnologică 

pentru creșterea producției și 

valorificarea acesteia. Ca urmare, au 

fost elaborate tehnologii care au 

inclus și introducerea de noi soiuri din 

țări cu mare tradiție, cum ar fi Turcia 

și Spania. Cu toate acestea, 

producția/ha a rămas mică și 

neeficientă, de circa 1,5-3 t/ha. 

Unii factori de răspundere 

tehnică și administrativă au căutat 

soluții. Una din aceste soluții era de a 

stimula țăranii din cooperativa 

agricolă prin așa-numitul sistem „în 

parte” (Moisa, 2017). O familie 

primea o anumită suprafață de teren, 

pe care o cultiva cu usturoi, iar drept 

plată, primea o fracție din producția 

planificată. La o producție planificată 

de 5 t/ha, acel țăran primea circa 1,5 

t/ha la care se adăuga „sămânța” 

pentru cultura anului viitor (circa 500-

600 kg). Sistemul s-a dovedit eficient, 

deoarece țăranii, prin grija deosebită 
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arătată culturii (materialul de plantat, 

plantatul, prășitul, irigatul și 

recoltatul), obțineau producții care au 

depășit cu mult (până la dublu) 

producția planificată. Din această 

recoltă, țăranului îi rămânea tot ce era 

peste producția planificată, pe care 

trebuiau să o predea cooperativei. 

Trebuie arătat că, în zonele 

tradiționale, un membru al 

cooperativei agricole, lucra, după 

acest sistem, o suprafață de cel mult 

5-10 ari (Moisa, 2017). Cantitatea 

care îi revenea ca plată o putea 

valorifica pe piața liberă, pe baza unui 

certificat de producător sau o putea 

vinde cooperativei la prețuri fixe. Așa 

se face că adesea o familie harnică, 

într-o asemenea zonă, putea câștiga 

din cultura de usturoi sume de bani 

deosebit de stimulative pentru munca 

pe care o prestau (Moisa, 2017). Față 

de aceste cazuri fericite, trebuie arătat 

că sistemul nu a fost generalizat decât 

în zonele de tradiție și cu oameni 

deosebit de întreprinzători. 

În prezent, cultura usturoiului în 

România este la fel de răspândită ca și 

înainte, dar suprafețele sunt mai 

consistente în zonele de tradiție. În 

aceste zone, în medie,  într-o comună  

este cultivată o suprafață de circa 50-

100 ha, iar în rest, suprafețele variază 

între 0,2 și 15-20 ha (Moisa, 2017). În 

aceste circumstanțe, în România sunt 

cultivate ca suprafețe comerciale, 

circa 10 mii ha, cu o producție medie 

de aproximativ 5 t/ha 

(http:www//știrileprotv.ro/știri/actualitat

e/petre-daea-strategie-pentru (...), 
2018;  
http://www.factfish.com/statistic-
country/romania/garlic%2C%20produ

ction%20quantity, 2016). 

Dacă avem în vedere situația 

acestei culturi în țările mari 

producătoare (China, Turcia, Spania, 

Egipt ș.a.), producția este de 10-20 

t/ha sau superioară acestor valori 
(http://www.factfish.com/statistic-
country/romania/garlic%2C%20produ

ction%20quantity, 2016). 

Una din cele mai recente 

probleme a producției de usturoi din 

România este una de natură 

economică, determinată de producțiile 

relativ mici/ha și de competiția 

provocată de importul de usturoi. Prin 

importul de usturoi, comerțul a 

urmărit să asigure cerințele pieței, față 

de oferta redusă a producției locale, și 

să realizeze o afacere rentabilă, din 

punct de vedere comercial.  

 
2. ZONE (REGIUNI) 

TRADITIONALE  
PENTRU CULTIVAREA 

USTUROIULUI 
 

Condițiile naturale, economice, 

sociale și chiar istorice au condus la 

formarea și dezvoltarea așa-numitelor 

zone sau regiuni tradiționale pentru 

cultura usturoiului. Aceste zone și-au 

căpătat identitatea încă de la sfârșitul 

secolului al XIX-lea. Pe parcurs, 

aceste zone s-au lărgit prin includerea 

de suprafețe noi. O lărgire a spațiului  

de cultivare (o dezvoltare extensivă a 

producției de usturoi) a fost o intenție 

a statului, în perioada socialistă, 

pentru a mări cantitatea de recoltă, dar 

în prezent s-a revenit la suprafețele 

inițiale. Acest fapt este demonstrat de 

suprafața relativ redusă cultivată în 

http://ştirileprotv.ro/ştiri/actualitate/petre-daea-strategie-pentru%20(...)%202018
http://ştirileprotv.ro/ştiri/actualitate/petre-daea-strategie-pentru%20(...)%202018
http://ştirileprotv.ro/ştiri/actualitate/petre-daea-strategie-pentru%20(...)%202018
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic%2C%20production%20quantity,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic%2C%20production%20quantity,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic%2C%20production%20quantity,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic%2C%20production%20quantity,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic%2C%20production%20quantity,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic%2C%20production%20quantity,%202016
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prezent cu usturoi (circa 10 000 ha). 

După studiile efectuate în anii 1970 - 

1980, din secolul trecut, potențialul 

pedologic și climatic pentru cultura 

usturoiului este cu mult mai mare și, 

parțial, arealul de cultivare se 

suprapune pe terenurile care sunt 

cultivate cu ceapă, o specie cu care 

usturoiul se aseamănă  din punct de 

vedere ecologic și tehnologic. Așadar, 

suprafața cultivată cu usturoi poate fi 

de 2-3 ori mai mare, dar trebuie găsite 

căile tehnologice, economice, sociale 

și chiar politice care să asigure această 

creștere (Ștefan, 2013). 

O privire asupra hărții agricole a 

României pune în evidență faptul că 

zonele tradiționale sunt răspândite în 

toate regiunile României, acolo unde 

circumstanțele favorabile au 

determinat formarea și dezvoltarea 

acestora. 

Zonele tradiționale sunt definite 

prin (Stan și Munteanu, 2001): 

- condițiile de sol (ușor sau 

semimijlociu, cu o bună fertilitate); 

- sortimentul specific, adesea 

format de 1-2 cultivare (soiuri); 

- tradiție, respectiv cunoașterea și 

practicarea unei tehnologii adecvate 

de cultivare. 

Cele mai cunoscute zone 

tradiționale de cultivare a usturoiului 

în România sunt următoarele, în 

ordinea amplasării lor pe hartă: 

- Cenad și Șeitin, în județele 

Timiș și, respectiv, Arad; 

- Măldărașu de Câmpie, în 

județul Mureș; 

- Craiova - Ișalnița-Amaradia, în 

județul Dolj; 

- Fălcoiu - Cioroiu, în județul 

Olt; 

- Dărăști - Ciolpani, în județul 

Ilfov; 

- Râmnicu Sărat – Buzău, în 

județul Buzău; 

- Răchiteni – Tămășeni, în 

județele Iași și Neamț; 

- Copălău, în județul Botoșani. 

Denumirea acestor zone a fost 

făcută după localitățile cele mai 

importante în care este cultivat 

usturoiul. De aceea, aceste zone nu 

cuprind strict doar aceste localități, ci 

un areal cu mult mai mare. Aceste 

zone tradiționale acoperă peste 70% 

din suprafața cultivată cu usturoi și 

probabil peste 80% din  producția 

totală obținută în România. Așa cum a 

mai fost arătat, potențialul pentru 

suprafața cultivată și cantitatea 

recoltată este cu mult mai mare, de 

peste 3-4 ori. 

În felul acesta, zonele 

tradiționale sunt incluse în areale mai 

mari, conform unei zonări a acestei 

culturi, realizată de Direcția Generală 

Economică a Horticulturii, în anii ′80 

ai secolului  trecut (Ștefan, 2013).  

Din această zonare rezultă că pentru 

cultura de usturoi, în general, sunt 

recomandate aceleași zone ca pentru 

ceapă. În baza acestei zonări, 

suprafața ce ar putea fi cultivată cu 

usturoi poate crește de 2-3 ori. 

Așa după cum se va vedea din 

evoluția suprafețelor, acestea au 

crescut cu 20-30%, față de anii ′70, 

dar creșterea producției nu a fost 

semnificativă, deoarece extinderea 

zonelor tradiționale sau adăugarea de 

suprafețe noi, nu a avut în vedere și 

profesionalismul cultivatorilor de 
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usturoi, care practicau cultura 

usturoiului pe linie familială, adică 

tehnologia tradițională de cultivare, 

era și este și astăzi, transmisă din 

generație în generație (Moisa, 2017). 

 
3. SUPRAFEȚE ȘI PRODUCȚII 

 
Suprafețele și producțiile de 

usturoi din România, într-o perioadă 

de peste 50 de ani, au crescut 

continuu, dar niciodată nu au putut 

acoperi, în mod corespunzător, 

necesarul de consum. Din datele 

statistice, ca și din  cele informale, 

aproape permanent, a fost un  

dezechilibrul evident dintre o cerere 

mult mai mare față de o ofertă 

nesatisfăcătoare. 

Până în anii ′60 din secolul 

trecut, populația României era 

preponderent rurală (peste 70%), 

astfel că necesarul de usturoi pentru 

consum era asigurat de această 

populație prin cultivare în grădinile 

familiale. 

După această perioadă, când 

începe o puternică industrializare a 

țării, cu o creștere semnificativă a 

populației orășenești, au crescut, în 

mod obiectiv, și cerințele pieței pentru 

usturoi. De asemenea, după anii ′60 ai 

secolului trecut, este înregistrată și o 

semnificativă dezvoltare a industriei 

alimentare care avea nevoie de o 

cantitate substanțială de usturoi. Ca 

urmare, așadar, a creșterii populației 

orășenești, ca și a creșterii nevoilor 

industriei alimentare, piața usturoiului 

a devenit și mai dezechilibrată, printr-

o cerere semnificativ mărită fața de o 

ofertă nesatisfăcătoare. 

Din datele statistice, rezultă că 

suprafețele, ca și producțiile nu au 

crescut într-un ritm care să satisfacă 

solicitările pieței (Torje și Perciali, 

1967; Ceaușescu și colab., 1984; 
Butnariu, 1992; 
http://www.factfish.com/statistic-

country/romania/garlic,2016).  

Astfel, în perioada 1962 – 1970, 

suprafața a fost, în medie în jur de 7 

500 ha, cu o producție totală ce a 

variat intre 9 și 25 de mii tone, adică 

corespunzător unei producții medii de 

sub 3 t/ha 

(http://www.factfish.com/statistic-

country/romania/garlic, 2016). 

În perioada 1971 – 1980, 

suprafața a fost de circa 6 200 ha, iar 

producția totală a variat între 18 și 28 

de mii tone, cu o medie de până la 4 

t/ha (http://www.factfish.com/statistic-

country/romania/garlic, 2016). 

Perioada anilor ′80 (1981 – 

1989) cunoaște un reviriment 

semnificativ: suprafața atinge 7 -8 mii 

ha, iar producția totală are valori ce 

variază între 27 și 47 mii tone, 

respectiv cu o recoltă medie de circa 5 

t/ha sau chiar mai mult. 

(http://www.factfish.com/statistic-

country/romania/garlic, 2016). 

Perioada 1962 – 1990 este 

cunoscută ca perioada agriculturii 

socialiste, unde statul dirija totul – 

resurse, bani, persoane etc. Ca pentru 

toată agricultura au fost luate măsuri 

și pentru optimizarea producției de 

usturoi: creșterea suprafețelor 

planificate, o nouă zonare a culturii, 

introducerea de soiuri noi, autohtone 

sau din import, cum ar fi din Turcia și 

Spania, un nou model managerial al 

producției s.a. 

http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,2016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,2016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,%202016
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Noul model managerial prevedea 

ca muncitorii care lucrau la usturoi să 

fie plătiți  în „natură”, cu o cotă parte 

din recolta pe care o obțineau, așa 

după cum a fost arătat. Acest model 

de organizare a producției, prin care 

erau stimulați foarte consistent 

membrii cooperatori, a asigurat 

obținerea producțiilor din anii ′80 (de 

exemplu 46 600 tone în 1989). 

După 1990, proprietatea 

socialistă asupra pământului a început 

să se destrame, astfel că după câțiva 

ani, cvasitotalitatea foștilor proprietari 

de teren agricol și-a recăpătat 

proprietățile. Același lucru s-a 

întâmplat și cu cultivatorii tradiționali 

de usturoi, care și-au reluat vechea 

îndeletnicire, dar în alți termeni 

economico-sociali: cultivau cât puteau 

de mult și valorificau recolta prin 

centre de achiziții, dar cel mai mult la 

piața liberă, fără a avea vreo restricție 

semnificativă. Cerințele pe piață, 

inclusiv în supermarketuri au rămas,  

în continuare, mari și, ca atare, 

prețurile erau deosebit de avantajoase. 

În aceste condiții noi, atât suprafețele, 

cât și producțiile au crescut 

semnificativ.  

În decada 1991 – 2000, suprafața 

a ajuns la un maximum istoric de 12 – 

14 mii ha, iar producția a crescut de la 

32 210 tone (în 1991) la 84 542 de 

tone (în 1999), cu o medie de 60 – 65 

de mii tone/an, corespunzător unei 

producții medii de circa 5,5 t/ha 

(http://www.factfish.com/statistic-

country/romania/garlic, 2016). 

După anul 2000, suprafața a 

scăzut la circa 10 000 de ha, cu o 

producție totală variind între 50 de mii 

tone ( în 2007) și 83 mii de tone (în 

2001). În 2016, conform site-ului 

www.factfish.com, România se află pe 

locul 16, în ce privește suprafața 

cultivată cu usturoi (10 211 ha), pe 

locul 23, în funcție de producția totală 

(54 389 t) și pe locul 71, din punctul 

de vedere al producției la ha (5 326 kg 

(http://www.factfish.com/statistic-

country/romania/garlic, 2016). 

Din datele de mai sus rezultă că 

producția/ha la această cultură este cu 

mult sub potențialul cultivarelor 

folosite și al condițiilor naturale. În 

mod comparativ, la nivel mondial, în 

anul 2017, producția medie a fost de  

18 915 kg/ha, în China a fost de 26 

t/ha, în Egipt – 23 t/ha, în Rusia – 9 

t/ha, în Ucraina – 8,9 t/ha, în Bulgaria 

– 7,3 t/ha, în Grecia – 7 t/ha.  

Nu este lipsit de importanță 

faptul, că în anii ′80, la Stațiunea de 

Cercetare și Dezvoltare Legumicolă 

(SCDL) Bacău, a fost omologat un 

cultivar a cărui producție, în condiții 

experimentale, a variat între 11 și 13 

t/ha.  

Așadar, suprafața de usturoi 

poate fi cel puțin dublată, dacă avem 

în vedere potențialul pedoclimatic, iar 

producția la ha, de asemenea, ar putea 

fi dublată printr-o tehnologie mult mai 

intensivă. Așa după cum va fi arătat 

într-o altă secțiune, tehnologia folosită 

în România este non-intensivă, în 

parte asemănătoare cu cea din 

sistemul de agricultură ecologică, 

care, într-adevăr, nu permite 

realizarea unor producții/ha cu mult 

superioare celor care sunt obținute în 

prezent. 

 

http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,%202016
http://www.factfish.com/
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,%202016
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic,%202016
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4. SORTIMENTUL DE USTUROI 
 

Usturoiul cultivat în România, ca 

și cel cultivat în întreaga lume, 

aparține speciei Allium sativum L. 

(Brewster, 1994), care se înmulțește 

exclusiv pe cale vegetativă, fiind deci 

format din clone de usturoi. În zona 

de origine, regiunea montană central 

asiatică este cultivată și o specie 

înrudită – A. longicuspis Rgl., care ar 

putea fi înmulțit și prin semințe 

(Brewster, 1994). Clonele de usturoi 

sunt adaptate la unele zone, prin 

răspunsurile lor în ce privește 

creșterea și formarea bulbilor, la 

temperatură și fotoperioadă, prin 

rezistența la temperaturi scăzute și 

durata perioadei dorminde a bulbilor 

(Tokagi, 1990, citat de Brewster, 

1994). În cadrul sortimentului 

mondial există o mare diversitate 

privind forma, mărimea (greutatea), 

culoarea și numărul de frunze 

învelitoare, mărimea și numărul de 

bulbili într-un bulb, numărul, mărimea 

și vigoarea foliajului și, de asemenea, 

în ceea ce privește formarea sau nu a 

unei inflorescențe în apexul tulpinii. 

Conform UPOV (Uniunea pentru 

Protecția Originii Varietale), 

caracterele de distincție sunt mai 

multe și pot fi mult detaliate (UPOV, 

2001). În acord cu anumite 

caracteristici comerciale, sunt 

recunoscute două grupe de usturoi și 

mai multe tipuri. De exemplu în SUA, 

unii specialiști cultivatori de usturoi 

au realizat o anumită clasificare, în 

care distingem grupa, cu gât moale 

(Softneck) și cu gât tare (Hardneck). 

În cadrul acestor două grupe sunt 

cunoscute mai multe tipuri, care pot 

fi, de exemplu, întâlnite la Orie′s 

Garlic Fest. O listă pentru 

exemplificarea acestor grupe și tipuri 

este prezentată în continuare 

(https://www.oriesfarmfresh.com/ories

-garlic-fest/, 2018). 

a) Grupa „Gât moale” 

(Softneck) 

- Tipul Anghinare (Artichoke): 
cățeii formează rânduri ca bracteele de 

la capitulul de anghinare. În acest tip 

sunt cunoscute următoarele cultivare: 

California Early, Early Red Italian, 

Inchelium Red, K′s Bockyord, Lorz 

Italian, Lukak, Oregon Blue, Polish 

white, Red Toch, Susanville și 

Transilvanian. 

- Tipul Frunze Argintii 

(Silverskin): poate fi păstrat pentru o 

lungă perioadă de timp. Acesta 

include următoarele cultivare: 

California Selected, Nootka Rose, 

Sicilian Silver și Silver White. 

b) Grupa „Gât tare” 

(Hardneck) 

- Tipul Creol (Creole): cu 

origini în Spania, de dimensiuni mici, 

se păstrează bine și are o aromă 

plăcută. În acest tip se întâlnesc patru 

cultivare: Ajo Rojo, Burgundy, Creole 

Red și Native Creole. 

- Tipul Porțelan (Porcelan): are 

un înveliș alb sau roșu satinat, cu 

bulbili mari; are o capacitate bună de 

păstrare (circa șase luni). În acest tip 

este cuprins un mare număr de 

cultivare: Armenian, Georgian 

Crystal, Georgian Fire, German White 

Stiffneck, Iowa German White, 

Leningrad, Music și Romanian Red. 

- Tipul Purpuriu Dezbrăcat 

https://www.oriesfarmfresh.com/ories-garlic-fest/,%202018
https://www.oriesfarmfresh.com/ories-garlic-fest/,%202018
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Standard (Standard Purple Stripe): 
este mai mult sau mai puțin similar cu 

Standard Purple însă bulbii sunt 

uneori lucioși. Conține numai două 

cultivare: Brown Tempestand și 

Purple Glazer. 

- Tipul Purpuriu Marmorat 

Dezbrăcat (Marbled Purple Stripe): 

subgrupă din Standard Purple care 

tinde să aibă bulbili mai puțini, dar 

mai mari. Acest tip conține trei 

cultivare: Khabar, Metechi și Northe. 

- Usturoiul Elefant (Elephant): 

este considerat un usturoi cu bulbi de 

dimensiuni foarte mari care au o 

aromă medie. 

De regulă, în fiecare țară sunt 

făcute clasificări, mai mult sau mai 

puțin fundamentate, dar în general, 

piața stabilește grupe, tipuri, forme 

etc, în funcție de criterii absolut 

comerciale, prin care să atragă 

consumatorii: usturoi mare-mic, alb-

roșu-vărgat, de toamnă-primăvară, 

românesc-chinezesc ș.a.m.d. 

Sortimentul mondial, în 

principiu, a rămas același, dar fiecare 

cultivar în parte este mai răspândit ca 

acum 50-60 de ani. Din literatura de 

specialitate rezultă că în SUA se 

întâlnește unul din cele mai 

diversificate sortimente de soiuri de 

usturoi, conținând practic, cultivare 

din întreaga lume. Această situație s-a 

produs, poate, în unele cazuri, în mod 

sistematic sau ordonat, dar cel mai 

adesea datorită pieței libere și 

circulației evidente a oamenilor care a 

permis schimbul de informații și chiar 

material biologic. 

Schimbul de material biologic s-

a produs datorită valorii diferitelor 

cultivare exprimate de anumite 

caracteristici, dar, de multe ori, 

această valoare era determinată de 

condițiile ecologice proprii zonei de 

cultură. În această apreciere trebuie 

ținut cont că așa-numita plasticitate 

ecologică a usturoiului, respectiv a 

cultivarului, este relativ redusă, aceste 

cultivare fiind clone. Nu mai puțin 

importantă este, în această apreciere a 

calităților bulbilor de usturoi, 

tehnologia de cultivare aplicată: 

tradițională neintensivă, 

convențională, mai mult sau mai puțin 

intensivă sau cea organică/ biologică/ 

ecologică. 

Atunci când un cultivar valoros 

dintr-o anumită regiune a lumii a fost 

transferat într-o altă regiune și a găsit 

condiții ecologice asemănătoare, 

atunci este considerat adaptat pentru a 

fi cultivat în noua regiune. Așa este 

cazul cultivarelor Red Romanian sau 

Transilvanian, devenite de mare 

faimă în SUA 

(https://agrointel.ro/1823/usturoiul-

românesc-aduce-profit-

fermelor,2018). Dacă ecologia noii 

regiuni nu asigură cerințele 

cultivarului, acesta nu se va cultiva cu 

succes în noua locație. Așa s-a 

întâmplat cu unele cultivare spaniole 

și turcești, importate în România, și 

care nu au putut fi adoptate de 

cultivatori. 

Sortimentul cultivat în România, 

în ultimii 50 – 60 de ani, a fost relativ 

divers, cuprinzând populații locale din 

zonele tradiționale, dar și unele 

cultivare aduse oficial în România sau 

altele aduse de diferiți cultivatori în 

mod neoficial. 

https://agrointel.ro/1823/usturoiul-românesc-aduce-profit-fermelor,2018
https://agrointel.ro/1823/usturoiul-românesc-aduce-profit-fermelor,2018
https://agrointel.ro/1823/usturoiul-românesc-aduce-profit-fermelor,2018
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Sortimentul oficial, este cel 

trecut în Lista oficială emisă prin 

Ordin al Ministerului Agriculturii, la 

recomandarea Institutului de Stat 

pentru Testarea și Înregistrarea 

Soiurilor (ISTIS) sau a Comisiei de 

Stat pentru Încercarea și Omologarea 

Soiurilor (CSIOS). Introducerea unui 

cultivar în Lista oficială este făcută în 

urma unor testări, în conformitate cu 

proceduri specifice, în acord cu cele 

internaționale, stabilite pe baza 

recomandărilor OECD, UPOV, FIS și 

ISTA. 

În Lista oficială este trecut 

numele cultivarului, data când a fost 

introdus în Listă și cine este 

menținătorul acestuia. Menținătorul 

poate fi o instituție de cercetare, 

inclusiv o universitate, ca și stațiunile 

de cercetări științifice ori chiar unele 

societăți comerciale. Obligația 

menținătorului este să asigure 

„sămânța de bază”, folosind o schemă 

de selecție conservativă oficială. 

Sămânța de bază este multiplicată de 

menținător sau ferme specializate, 

aprobate de instituții guvernamentale 

responsabile pentru industria 

națională de semințe. 

În cazul în care sămânța de bază 

a unui cultivar nu este produsă de 

menținător, cultivarul respectiv este 

scos/radiat din Lista oficială. Această 

regulă  s-a dovedit greu de respectat 

și, ca atare, Lista oficială a fost mereu 

modificată. Conform normelor 

naționale, pot fi cultivate numai 

cultivarele din Lista oficială, iar 

pentru realizarea unor culturi pe 

răspundere proprie, fiecare producător 

poate să-și folosească propria 

sămânță. 

În baza informațiilor existente în 

diferite surse (Liste oficiale, manuale 

etc) poate fi prezentată o situație a 

evoluției sortimentului de usturoi din 

România. 

În anii ′50 ai secolului trecut, 

Dumitrescu și colab. (1956) 

recomandă și descrie patru cultivare: 

Alb de vară, Roz timpuriu, Roșu și De 

Cenad. 

În aceeași perioadă, Mihalache și 

Bălașa (1961) recomandă cultivarele: 

De Cenad, Roșu de toamnă, De 

Albania și De Moldova, din care le 

descrie pe primele două. 

Maier (1967), în „Manualul 

inginerului agronom”, vol. II, prezintă 

trei cultivare de usturoi: De Cenad 

sin. Alb de Cenad, De Craiova și 

Roșu de Moldova. 

Pentru perioada 1966-1970, 

Torje și Perceali (1967) prezintă doar 

două soiuri/cultivare recomandate 

pentru regiunile de atunci ale 

României, respectiv Alb de Cenad și 

De Moldova, pentru cultura de 

toamnă și cultura de primăvară. 

Aceiași autori, Torje și Perceali 

(1971), prezintă un  cultivar nou de 

usturoi, De Ișalnița.  

Bălașa (1973) prezintă patru 

cultivare de usturoi: De Cenad, De 

Ișalnița, De Moldova și De Rovigo. 

Primele trei sunt deja cunoscute, iar  

ultimul este prezentat pentru prima 

dată în literatura din România. De 

Rovigo este un cultivar din Italia, 

foarte productiv, dar tardiv (cu o 

perioadă de vegetație de 140-150 de 

zile). Tulpina falsă este fragedă, cu 

gust plăcut. Este cultivat mai mult în 
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Oltenia, Muntenia și Moldova. 

Indrea și colab. (1979) 

menționează următoarele cultivare: 

De Cenad, De Moldova, Timpuriu, 

Amaradia 26 și De Ișalnița.  

Ceaușescu și colab. (1982) 

recomandă și caracterizează 

următoarele cultivare, folosite în 

România: De Ișalnița, Amaradia, 

Timpuriu de Ciolpani,  De Moldova și 

De Rovigo. 

Lista oficială din  1990 

recomandă următorul sortiment de 

usturoi: cultivare de primăvară – 

Cenad, Dărăști, Râmnicu Sărat; 

cultivare de toamnă – Cioroiu, 

Moldova și Dărăști Ilfov; usturoi 

Rocambole – De Bucovina. 

În manualul lor, Butnariu și 

colab. (1992) fac o caracterizare 

completă a sortimentului de usturoi 

cultivat în România. La nivelul 

informațiilor din vremea aceea, 

usturoiul (A. sativum), cuprinde două 

subspecii: sagittatum și vulgare. 

Subspecia sagittatum conține 

două grupe de forme ecologice, forma 

continentală și forma premaritimă sud 

mediteraneană. Forma continentală 

provine din Nord Hindustan, 

Afganistan și Persia, și formează 

lăstari florali și inflorescențe cu 

bulbili adventivi, și este o formă 

ecologică de toamnă, de mare 

producție, rezistentă la secetă și 

temperaturi scăzute; este reprezentată 

de cultivarele De Ciolpani, De 

Moldova, De Bucovina. Forma 

premaritimă, din Turcia și Spania, 

formează lăstari floriferi și 

inflorescențe cu bulbili adventivi, este 

de mare producție, este, de asemenea, 

o formă ecologică de toamnă, dar este 

sensibilă la secetă și temperaturi 

scăzute. Este reprezentată de 

proveniențele din Turcia și Spania. 

Subspecia vulgare, cuprinde, de 

asemenea două grupe de forme 

ecologice: forma continentală și forma 

premaritimă est mediteraneană. Forma 

continentală este originară din Caucaz 

și Carpați. Aceasta nu formează lăstari 

floriferi, producțiile sunt mici, este o 

formă ecologică de primăvară și 

prezintă o bună rezistență la secetă, 

temperaturi scăzute și are o lungă 

perioadă de păstrare. Este reprezentată 

de cultivarele De Cenad, De Dărăști și 

De Râmnicu Sărat. Forma 

premaritimă est-mediteraneană este 

originară din SE Europei, nu formează 

lăstari floriferi, producțiile sunt medii 

spre mari; este o formă ecologică de 

toamnă, rezistentă la uscăciune, 

temperaturi scăzute și are calități bune 

de păstrare. Este reprezentată de 

cultivarele: Amaradia, De Ișalnița, De 

Șeitin și De Cenad. 

Stoian (1995) recomandă, 

inclusiv pentru cultura biologică, 

următoarele cultivare, deja menționate 

pentru culturile convenționale: De 

Dărăști, De Cenad, De Moldova și De 

Bucovina. 

Dumitrescu și colab. (1998) 

prezintă și recomandă un  sortiment 

tradițional, bine cunoscut în România 

de cultivare înregistrate în Lista 

oficială din 1995: De Dărăsti, De 

Cenad, De Cioroiu, Dărăști Ilfov, De 

Moldova, Favorit, Record, De 

Bucovina. 

Popescu și Atanasiu (2000) 

recomandă două grupe de cultivare – 
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de primăvară și de toamnă. Din grupa 

de primăvară sunt prezentate două 

cultivare – De Cenad (cu bulbi și 

bulbili mari, se păstrează bine peste 

iarnă), cultivat mai ales în vestul țării 

și De Dărăști (asemănător cu De 

Cenad, dar cultivat în zona de sud a 

țării). 

Un sortiment asemănător cu cel 

prezentat de Dumitrescu și colab. 

(1998), este prezentat și de Stan și 

Munteanu (2001): De Dărăști și De 

Cenad – ca soiuri de primăvară, și De 

Cioroiu, Dărăști Ilfov și De Moldova 

– ca soiuri de toamnă. 

Ultimul Catalog de soiuri 

cultivate în România, din 2018, arată 

că în prezent, în România, sunt 

autorizate trei cultivare: Ager (2009), 

Claudiu (2010) și Eduard (2010). 

Așadar, în România au fost 

folosite în cultură, circa 10 – 15 

cultivare, iar în prezent, numărul de 

cultivare, nu este semnificativ mai 

redus, dar în Lista oficială nu sunt 

înregistrate, în prezent, decât trei 

cultivare, după cum a fost arătat. 

Celelalte cultivare folosite fac parte 

din categoria „populații locale”. 

Cultivarele populații locale pot fi 

folosite pentru culturi comerciale 

și/sau pentru material de înmulțire 

doar în  interes propriu și pe propria 

răspundere. Ca urmare, reiese din 

această situație că aceste cultivare 

populații locale nu se află într-un 

proces de selecție conservativă, nu li 

se produce, așadar, sămânța de Bază. 

Menținerea și multiplicarea acestor 

cultivare este făcută printr-o selecție 

empirică, dar destul de riguroasă, prin 

care sunt alese pentru înmulțire plante 

tipice, foarte bine dezvoltate și pe cât 

posibil sănătoase, dar fără a exista 

posibilități pentru evaluarea și selecția 

față de atacul virusurilor și al 

nematozilor. 

Existența populațiilor locale 

folosite, în mod preponderent, în 

zonele tradiționale, este o realitate, de 

la care se poate avansa prin 

înregistrarea oficială a acestora și 

realizarea unor programe de cercetare 

multianuală pentru selecția 

conservativă și obținerea seminței de 

bază. 

În continuare sunt prezentate 

cultivarele care au fost recomandate 

și/sau trecute în Lista oficială de 

soiuri cultivate în România. Această 

descriere nu este făcută în 

conformitate cu normele UPOV, în 

mod strict, ci este o descriere de 

interes tehnologic și comercial. În 

principiu, această descriere este 

realizată urmând recomandările făcute 

de Butnariu și colab. (1990). 

a. Soiuri care formează tulpini 

florifere (tipul comercial 

„hardneck”) 

a.1. Grupa continentală central-

asiatică (cultivare rezistente la secetă 

și temperaturi scăzute) 

- De Bucovina: soi de toamnă, 

tardiv, cu bulbul globulos turtit, de 

culoare alb – cenușie la exterior, cu 

masa de 40-55 grame; un  bulb 

conține, în medie, 6 - 10 bulbili mari, 

bine înveliți, de formă puțin curbată, 

de culoare alb gălbuie; este 

recomandat ca soi de toamnă pentru 

usturoi uscat și, facultativ, pentru 

usturoi verde; se păstrează relativ bine 

pe timpul iernii; gustul este ușor 
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picant, plăcut; potențialul de producție 

este foarte mare (10 – 12 t/ha) 

- De Ciolpani: soi de toamnă, 

timpuriu, cu căpățâni mijlocii (25-35 

grame), de formă rotundă, turtită la 

bază, de culoare alb-cenușie la 

exterior; fiecare bulb conține 8-12 

bulbili de formă curbată, cu vârful 

bont și de culoare roz-gălbuie; este 

recomandat ca soi de toamnă, pentru 

usturoi verde  (primăvară – vară) și ca 

usturoi uscat (toamna și prima parte a 

iernii); gustul este picant, plăcut; 

potențialul de producție este de 5 – 6 

t/ha. 

- De Moldova: soi de toamnă, 

semitârziu, cu bulbi mari (30-40 

grame), de culoare albă sau albă cu 

nuanțe violacee; fiecare bulb este 

alcătuit din 7 - 11 bulbili de formă 

ușor curbată, de culoare alb-gălbuie; 

este cultivat ca soi de toamnă pentru 

usturoi verde, dar mai ales uscat, 

pentru perioada toamnă – iarnă, cu o 

capacitate bună de păstrare; gustul 

este plăcut, echilibrat de picant; 

potențialul de producție este de 6 – 8 

t/ha. 

Alături de aceste cultivare, 

consacrate și cunoscute în cultura din 

această grupă, mai sunt cunoscute alte 

populații locale cu origine incertă, dar 

apreciate atât de cultivatori, cât și de 

consumatori. De exemplu, populația 

Roșu de Moldova este posibil să fi 

ajuns în SUA, unde este folosit un 

cultivar valoros denumit Red 

Romanian Garlic - Usturoi Roșu 

Românesc 

(https://agrointel.ro/1823/usturoiul-

românesc-aduce-profit-fermelor, 

2018)  

a.2. Grupa premaritimă, sud 

mediteraneană (Turcia, Spania). 

Cuprinde proveniențe din Turcia, 

Spania și Italia, dar care nu mai pot fi 

distinse în cultură; cuprinde cultivare 

de toamnă, sensibile la secetă și 

temperaturi scăzute, dar cu un  bun 

potențial productiv. 

b. Soiuri care nu formează 

tulpini florifere (tipul comercial 

„softneck”) 

b.1. Grupa continentală 
(Caucaz, Carpați) cuprinde cultivare 

rezistente la secetă și temperaturi 

scăzute. 

- De Cenad: soi de primăvară, 

semitârziu, cu căpățâni mari-mijlocii 

(25-35 grame), de formă globulos-

asimetrică, turtită la bază, de culoare 

albă cu reflexe argintii; fiecare bulb 

conține 8 – 15 bulbili de mărime 

mijlocie; are forme de primăvară, dar 

și de toamnă, este rezistent la secetă și 

temperaturi scăzute și are o capacitate 

bună de păstrare; gustul este plăcut, 

persistent, cu aromă puternică; are un 

potențial de producție de 5 – 7 t/ha. 

- De Dărăști: soi de primăvară, 

semitimpuriu, cu bulbul de formă 

globulos – piramidală, de culoare alb 

– rozie, mijlocii (20-30 grame), cu 

bulbilii mici (10 - 12); gustul este 

picant, persistent, prezintă rezistență 

la secetă și temperaturi scăzute și are 

o bună capacitate de păstrare; 

potențialul de producție este de 3 – 4 

t/ha. 

- De Râmnicu Sărat: soi de 

primăvară, semitimpuriu, cu bulbul 

mediu, ca mărime (circa 25 grame),  

de  culoare alb – rozie, cu bulbili mici, 

în număr de 10 – 12/bulb, de culoare 

https://agrointel.ro/1823/usturoiul-românesc-aduce-profit-fermelor
https://agrointel.ro/1823/usturoiul-românesc-aduce-profit-fermelor
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alb – gălbuie; bulbii sunt bine 

îmbrăcați și se păstrează bine peste 

iarnă, până primăvara târziu; gustul 

este picant, plăcut, persistent; 

potențialul de producție este de 4 – 6 

t/ha; se recomandă a fi cultivat 

primăvara, dar dă rezultate bune și în 

cultura de toamnă. 

b.2. Grupa pre-maritimă est 

mediteraneană (SE Europeană), 

cuprinde cultivare consacrate de 

toamnă. 

- De Ișalnița: soi semitârziu, cu 

bulbi de culoare alb  – cenușie, bine 

îmbrăcați, mari (30 - 40 grame), cu 

circa 12 – 14 bulbili alb – gălbui, cu 

gust foarte iute; potențialul de 

producție mare (6 – 8 t/ha); 

recomandat pentru culturi de toamnă 

ca usturoi verde și, mai ales, uscat 

pentru industria de conserve. 

- De Craiova sin Amaradia: 

cultivar de toamnă sau de primăvară, 

bulbul este mijlociu (25 - 35 grame) 

rotund – alungit, de culoare albă; 

bulbilii sunt subțiri, alungiți (10 – 

12/bulb); gustul este picant persistent; 

potențialul de producție este mediu (4 

– 5 t/ha). 

- De Cenad și De Șeitin: 

populații de toamnă, cu bulbi mijlocii 

mari, de culoare albă, asemănător cu 

forma ecologică de primăvară, dar cu 

bulbi mai mari (30 - 40 grame). 

- Roșu de Moldova: soi de 

toamnă, dar și cu o formă de 

primăvară, în funcție de tehnologia 

care se aplică, originar din zona 

tradițională din județele Iași și Neamț, 

bulbul este sferic – turtit, de culoare 

alb – murdar, și reflexe roșietice, cu 

bulbili mici, muchiați, de culoare roz 

– violacee; este rezistent la secetă și 

frig; bulbul este mare (35 – 45 g) și 

are un  potențial de producție bun (4 – 

6 t/ha). 

Din cele prezentate, rezultă că 

sortimentul este destul de divers, în 

funcție de cele patru grupe ecologice, 

formele de toamnă și de primăvară, cu 

tulpină floriferă (hardneck) sau fără 

tulpină floriferă (softneck), de culoare 

albă, cu diferite nuanțe și alb – rozie 

sau alb – roșietică, cu bulbi mici, 

mijlocii și mari sau foarte mari care 

variază între 25 mm (15-30 grame) și 

50 mm (40 -50 g).  

În funcție de tehnologia aplicată, 

dimensiunile bulbilor variază destul 

de mult. În condițiile din România, 

așa după cum se va vedea, este folosit 

un sistem de cultură non – intensiv, 

tradițional, care nu valorifică la nivel 

superior potențialul soiurilor/ 

cultivarelor, dar care asigură o recoltă 

asemănătoare standardelor culturii 

ecologice/ organice (Mahr, 2016; 

Moisa, 2017). 

Oricum, pentru orice cultivar, 

potențialul de producție la hectar 

depinde de tipul de cultivar (de 

primăvara sau de toamnă), mărimea 

(masa) bulbililor și numărul de bulbili 

în bulb, în condițiile asigurării unui 

număr optim de plante/ha, folosind o 

anumită tehnologie. 

Din datele prezentate, este 

evident că usturoiul de primăvară are 

bulbii mai mici (15 g – 40 g), în timp 

ce cel de toamnă are bulbii mai mari 

(25 g – 50 g). Important este faptul că, 

la același cultivar, pe aceeași parcelă, 

mărimea bulbului este destul de 

variabilă. De exemplu, un cultivar de 
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primăvară, cu o producție anuală de 

circa 7 500 t/ha, un bulb mediu este 

de 25 g, dar acesta poate varia de la 

15 g la 35 g, iar peste 60 – 70% din  

bulbi au o greutate de sub 30 g. Un 

cultivar de toamnă poate avea o 

recoltă de 10 -12 t/ha, cu o mărime 

medie a bulbului de 40 g. Greutatea 

bulbului ar putea fi între 25 g și 50 g, 

iar majoritatea de 60 – 70% din bulbi 

are masa de peste 30 g. 

Pentru scop comercial, o 

distribuție a recoltei de usturoi pe 

diferite grade de mărime ar fi foarte 

utilă. Cercetările recente nu sunt 

disponibile asupra cantităților 

estimate acestor grade. Astfel o 

estimare corespunzătoare de mărime 

este posibilă numai din punct de 

vedere teoretic, luând în considerație 

limitele de variație a mărimii și 

mărimea medie a celor două tipuri de 

soiuri de usturoi (de primăvară și de 

toamnă). In tabelul de mai jos este 

prezentată o estimare a cantităților 

celor două tipuri de usturoi pe diferite 

grade de mărime a masei bulbilor. 

 
Tabel 1 - Distribuția recoltei de usturoi pe grade de mărime 
 

Cultivar de primăvară 
(vulgare ssp.) 

Cultivar de toamnă 
(sagittatum ssp.) 

mărime (g) % cantitate (kg) mărime (g) % cantitate (kg) 

˂ 15 2,5 188 ˂ 25 2,5 300 

15-20 7,5 562 25-30 7,5 900 

20-25 20 1500 30-35 20 2400 

25-30 35 2625 35-40 35 4200 

30-35 25 1875 40-45 25 3000 

35-40 7,5 563 45-50 7,5 900 

˃40 2,5 187 ˃50 2,5 300 

TOTAL 100 7500 TOTAL 100 12000 

 
5. TEHNOLOGII DE CULTIVARE 

 
Tehnologia de cultivare cuprinde 

fluxul principal de activități într-o 

ordine firească, în general, 

cronologică, care concură la realizarea 

unei recolte optime, prin reglarea 

condițiilor de mediu, în concordanță 

cu cerințele plantelor. 

Tehnologiile de cultivare a 

usturoiului sunt relativ diverse, în 

funcție de gradul de intensivizare, 

respectiv folosirea sau nefolosirea 

unor inputuri energetice și materiale 

cât mai mari. Principalii factori de 

intensivizare sunt: cultivarele 

performante, irigarea, chimizarea și 

mecanizarea. În funcție de modul cum 

sunt folosiți acești factori de 

intensivizare, tehnologiile, respectiv 

sistemele de cultivare, sunt împărțite 

în două categorii – convenționale 

(intensive sau non – intensive) și 

neconvenționale (ecologice/ organice/ 

biologice). 

În mod practic, în România, 

majoritatea culturilor de usturoi sunt 

realizate, așa cum a mai fost 

prezentat, în ferme, în  majoritatea 

cazurilor, de tip familial, cu suprafețe 
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până la un  hectar, într-un sistem 

convențional sau non – intensiv. 

Acest sistem de cultură seamănă 

în mare parte cu unul de factură 

ecologică, dar culturile nu sunt 

certificate ecologic, conform 

recomandărilor naționale și 

internaționale, și, ca urmare, recolta 

nu poate fi valorificată pe piață ca 

produs ecologic 

(https://www.oriesfarmfresh.com/ories

-garlic-fest/2018/; 
https://www.bearcreekorganicfarm.co
m/collections/home-page-
featured/products/organic-seed-garlic-

music).  

În continuare vor fi prezentate, în 

mod cat mai sistematic, principalele 

elemente de tehnologie a culturii, care 

asigură specificitatea acesteia, în 

condițiile actuale din România 

(Dumitrescu și colab., 1956; 

Dumitrescu și colab., 1998; Stan și 
Munteanu, 2001; Swiader and Ware, 

2002; Moisa, 2017). 

Alegerea terenului. Cultura este 

practicată pe tot teritoriul agricol al 

țării, dar culturile comerciale sunt 

realizate în așa numitele zone 

tradiționale, după cum a fost 

prezentat, într-un capitol dedicat 

acestora, de folosire a unor cultivare 

specifice. Reținem în mod deosebit ca 

aceste zone sunt caracterizate prin 

condițiile de sol și cele climatice 

specifice și de cultivatorii de usturoi 

cu o foarte bună experiență. 

În alegerea terenului, cultivatorii 

respectă cu mare strictețe un 

asolament (rotație a culturilor) de 4 – 

5 ani. Planta premergătoare trebuie să 

fie cea mai potrivită, excluse fiind 

plantele pentru bulbi, tuberculi sau 

rădăcini și plantele leguminoase. 

Pregătirea terenului. Terenul 

este pregătit pentru cultura de usturoi, 

ca pentru orice cultură legumicolă: 

desființarea culturii anterioare, 

nivelarea de exploatare, fertilizare de 

bază, arătură de bază (de toamnă) și 

mobilizarea solului în vederea 

înființării culturii. Dacă înființarea 

culturii va fi executată în toamnă, 

toate lucrările menționate trebuie 

finalizate înainte de 10 – 15 

octombrie. Dacă înființarea culturii va 

fi realizată primăvara (foarte 

devreme), pregătirea terenului se 

finalizează cu arătura de toamnă, în 

condiții de calitate cât mai bune, 

indiferent de dată. Fertilizarea de 

bază, în marea majoritate a cazurilor, 

este realizată cu gunoi de grajd, bine 

descompus sau mraniță ori compost 

matur, în cantitate de 25 – 50 t/ha, în 

funcție de starea de aprovizionare a 

solului în elemente nutritive. 

Înființarea culturii. Această 

verigă tehnologică este apreciată ca 

cea mai importantă, de care depinde 

succesul culturii și cuprinde: 

materialul biologic de plantat și, 

pregătirea acestuia, epoca de 

înființare, schema de plantare, 

densitatea și adâncimea de plantare. 

Materialul biologic constă în 

cultivarul specific zonei tradiționale și 

este reprezentat de bulbii mari sau 

mijlocii, bine formați și înveliți în 

tunici, sănătoși și cu rădăcinile întregi, 

bine prinse de bulb. Bulbii aleși sunt 

desfăcuți în bulbili, pentru plantat 

fiind folosiți bulbilii de dimensiuni 

mijlocii sau mari. Desfacerea bulbilor 

în bulbili este realizată cu câteva zile 

https://www.oriesfarmfresh.com/ories-garlic-fest/2018/
https://www.oriesfarmfresh.com/ories-garlic-fest/2018/
https://www.bearcreekorganicfarm.com/collections/home-page-featured/products/organic-seed-garlic-music
https://www.bearcreekorganicfarm.com/collections/home-page-featured/products/organic-seed-garlic-music
https://www.bearcreekorganicfarm.com/collections/home-page-featured/products/organic-seed-garlic-music
https://www.bearcreekorganicfarm.com/collections/home-page-featured/products/organic-seed-garlic-music
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înainte de plantare.  

Epoca de înființare a culturii 

variază în funcție de forma ecologică, 

de toamnă sau de primăvară. Pentru 

usturoiul de toamnă, plantarea este 

efectuată în cursul lunii octombrie, 

astfel ca, până la venirea înghețului, 

bulbilii să pornească în vegetație, dar 

fără a răsări. După unii cultivatori, 

plantarea este efectuată tot sezonul 

rece, dar nu mai târziu de luna martie. 

Pentru usturoiul de primăvară, 

plantarea este realizată primăvara, cât 

mai devreme, cel mai târziu până la 

15 – 20 aprilie. În ultimul timp, pe 

baza experienței acumulate, în 

anumite zone, usturoiul de primăvară 

este plantat și din toamnă. Principala 

problemă a cultivarelor de primăvară 

este că acestea sunt mai sensibile la 

temperaturile scăzute din timpul 

iernii. 

Pentru cultura de usturoi verde 

(stufat), înființarea acesteia este 

realizată din toamnă, în teren deschis 

sau chiar în solarii. 

Schema de înființare a culturii 

este de 20 – 25 de cm, între rânduri 

echidistante, paralele, și 10 – 12 cm, 

între plante pe rând, realizând o 

densitate de circa 400 – 450 mii 

plante/ha. 

Plantarea propriu zisă este 

efectuată aproape exclusiv manual și 

constă în amplasarea bulbililor în 

rigolele deschise pe direcția 

rândurilor. Rigolele sunt efectuate la 

adâncimea de circa 6 – 10 cm, iar 

bulbilii sunt așezați în rigole în poziție 

verticală, cu baza pe fundul acesteia. 

Urmează apoi acoperirea bulbililor cu 

pământ sau închiderea rigolelor și o 

ușoară tasare a solului tras în rigolă. 

Lucrările de îngrijire. Aceste 

lucrări, în cadrul întregii tehnologii, 

au ca scop principal corectarea sau 

ajustarea permanentă a condițiilor de 

mediu, astfel ca cerințele plantelor 

față de principalii factori de mediu să 

fie cât mai bine îndeplinite și, ca 

urmare, recolta să fie maximă. 

Prima lucrare de îngrijire, în 

condițiile tehnologiei tradiționale, este 

un „prășit” superficial, efectuat când 

plantele au circa 5 cm înălțime. 

Lucrarea este repetată de 2 – 3 ori, la 

7 – 10 zile și este efectuată cu o 

greblă cu colții lungi sau cu o sapă 

rotativă manuală. Scopul  lucrării este 

de a sparge crusta, a aerisi și încălzi 

solul prin pătrunderea aerului cald și, 

de asemenea, de a distruge buruienile 

când sunt în stadiu tânăr. 

Aceste prașile sunt urmate de 

alte 3 – 4 prașile manuale, pe rândul 

de plante și între rânduri. Prașilele 

manuale pot fi combinate și cu prașile 

mecanice, dacă există dotarea tehnică 

necesară. Aceste prașile sunt 

considerate succesul culturii, căci, în 

felul acesta, este asigurată aerisirea și, 

uneori, încălzirea solului, care permite 

o bună dezvoltare a sistemului 

radicular, știut fiind faptul că acesta 

este superficial și afectat de tasarea de 

suprafață a solului, datorată ploilor și, 

atunci, când este cazul, irigării prin 

aspersiune; de asemenea aerisirea 

asigură o mai rapidă refacere a 

sistemului radicular în cazul atacului 

de dăunători. 

O lucrare specială, aplicată la 

cultivarele care formează tulpini 

florifere, este înlăturarea acestora în 
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momentul când apar la majoritatea 

plantelor și au o înălțime de circa 10 – 

15 cm; lucrarea este realizată în jurul 

datei de 15 mai, în județul Botoșani. 

Neeliminarea acestor tulpini poate 

determina o reducere de până la 50% 

din recoltă. 

O altă lucrare este plivitul 

buruienilor, ori de câte ori acestea 

apar, după ce au fost efectuate 

prașilele menționate. Îmburuienarea 

este adesea determinată datorită 

folosirii gunoiului de grajd la 

fertilizarea de bază. 

O lucrare de mare eficiență 

pentru asigurarea unei producții 

rentabile este irigarea (prin aspersie), 

mai ales atunci când este secetă. 

De regulă, alte lucrări nu sunt 

aplicate, deși 1 – 2 fertilizări faziale 

cu îngrășăminte chimice (una pe bază 

de NPK și o alta, după caz, cu azotat 

de amoniu) sunt practicate de unii 

cultivatori. 

Urmează recoltarea care survine 

la jumătatea lunii iunie sau cu 20 – 25 

zile mai târziu, pentru usturoiul de 

vară (primăvară).  

Față de această tehnologie, în 

care doar aratul, transportul gunoiului 

de grajd și deschiderea rigolelor sunt 

efectuate mecanizat, este important de 

arătat că există și variante în care 

mecanizarea poate fi introdusă într-o 

măsură semnificativă. Astfel, în plus 

de cele menționate, la înființarea 

culturii, sunt folosite mașini de plantat 

de o mare productivitate, dar care nu 

asigură o foarte bună „plasare” a 

bulbililor în sol. Acest  fapt poate fi 

corectat cu o udare prin aspersiune, cu 

circa 150 – 200 m3/ha apă. De 

asemenea, pot fi efectuate mecanizat, 

inclusiv primele 2 – 3 prașile, folosind 

grapa cu colți reglabili și/sau sapa 

rotativă. Dacă sunt aplicate fertilizări 

faziale, acestea pot fi efectuate, 

folosind cultivatoare prevăzute cu 

echipament de fertilizare radiculară; 

după fertilizare este aplicată o udare 

cu circa 200 – 250 m3/ha apă care, la 

4 – 5 zile este urmată de o prașilă 

mecanică. În cazul în care se 

intenționează efectuarea unor 

tratamente fitosanitare, și acestea pot 

fi realizate în mod mecanizat (Maier, 

1967; Ceaușescu și colab., 1984; 
Dumitrescu și colab., 1998; Stan și 

Munteanu, 2001). 

Recoltarea Ultima verigă a 

tehnologiei de cultivare – recoltarea – 

este deosebit de importantă pentru că 

realizează trecerea de la cultura de 

câmp la recoltă, recoltă care devine 

apoi produsul folosit de consumator. 

Această lucrare asigură posibilitatea 

evaluării investiției efectuate în 

decursul unui an, prin cantitatea și 

calitatea recoltei. De aceea, acestei 

lucrări i se acordă o atenție deosebită, 

mai ales că și riscurile sunt foarte 

mari, mai ales cele provocate de 

condițiile nefavorabile de mediu, în 

mod deosebit de ploile de lungă 

durată (Stan și Munteanu, 2001). 

Ca la orice cultură, și recoltarea 

usturoiului înseamnă respectarea 

următoarelor etape: momentul optim 

de recoltare, tehnica recoltării, 

condiționarea recoltei pentru a fi 

păstrată și depozitată temporar și 

pentru desăvârșirea maturării. 

Cultivatorii de usturoi cunosc foarte 

bine aceste etape și caută să le 
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efectueze cât mai bine. 

Momentul recoltării începe din 

faza când frunzele au început să se 

usuce, de la jumătate în jos, iar tulpina 

falsă începe să se înmoaie. În acest 

stadiu de vegetație al plantei, bulbii 

sunt bine formați și bine îmbrăcați în 

tunicile sau frunzele de acoperire. 

Eventual, calitatea bulbilor este 

verificată la câteva plante. O recoltare 

prea timpurie duce la o postmaturare 

și o păstrarea a bulbilor mai dificilă și 

cu pierderi calitative, iar o recoltare 

mai tardivă poate determina 

desfacerea bulbilor și creșterea 

sensibilității la îmbolnăvire. De 

regulă, recoltarea are loc în perioada 

15 iunie – 15 iulie. Soiurile de toamnă 

sau la care plantarea a fost efectuată în 

toamnă sunt recoltate mai devreme, 

iar cele de primăvară cu circa 3 – 4 

săptămâni mai târziu. 

Tehnica recoltării constă în 

dislocarea plantelor și desprinderea 

din sol, cu eliminarea excesului de sol 

de pe bulbi și rădăcini. 

Plantele sunt apoi așezate în 

rânduri ordonate sau în mici buchete 

pe sol, pentru o perioadă de 1 – 2 

săptămâni, pentru zvântarea și 

preuscarea acestora. De regulă, 

trebuie evitată o insolație puternică, 

pentru că aceasta determină 

deteriorarea bulbilor (arsuri și 

deshidratări forțate). Plantele sunt 

apoi adunate în snopi de 20 – 30 de 

fire și apoi transportate sub șoproane 

ori magazii, unde este asigurată o cât 

mai bună aerisire, pentru desăvârșirea 

uscării și maturarii bulbilor. 

Păstrarea bulbilor până la 

comercializare este realizată cu tot cu 

tulpina falsă și frunze, pentru a fi 

asigurată o mai bună etalare a bulbilor 

în spațiu, pentru o mai bună aerisire și 

menținere a stării de sănătate. 

Pregătirea pentru valorificare/ 

comercializare este realizată de obicei 

cu câteva zile sau săptămâni înainte. 

Pregătirea constă în alegerea bulbilor 

după mărime și starea aparatului foliar 

uscat. Cei mai frumoși (mari) bulbi, 

bine îmbrăcați și cu tulpina falsă bine 

păstrată sunt folosiți pentru formarea 

funiilor sau cununelor, iar ceilalți sunt 

pregătiți pentru valorificare în vrac. 

Toate căpățânile sunt curățate de 

resturile de pământ, de frunzele 

învelitoare neaderente, iar rădăcinile 

sunt scurtate la nivelul bulbului.  

Bulbii pentru vrac sunt pregătiți prin 

scurtarea tulpinilor false la 3 – 5 cm. 

Formarea funiilor este realizată prin 

împletire în trei, fiecare funie având 

10 – 12 bulbi, de aceeași mărime și 

uniformi ca aspect. Bulbii pentru 

valorificare în vrac sunt, de regulă, 

ambalați în lăzi de 6 – 10 kg sau în 

saci de plasă de aceeași capacitate. 

 
6. PROBLEME DE MARKETING  

 
În circumstanțele economico – 

politice din perioada de după 1990, de 

promovare a principiilor pieței libere, 

piața românească a usturoiului 

cunoaște un aflux major al produselor 

din import, mai ales dacă sunt vândute 

la prețuri sub cele practicate de 

producătorii români. Marile 

supermarketuri sunt interesate să 

vândă cât mai mult, în funcție de 

cerințele consumatorilor. În felul 

acesta, mari cantități de usturoi 
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vândute pe piața românească provin 

din import. Dar nu trebuie exagerat cu 

aprecierile, căci în perioada 2011 – 

2016, pe o suprafață de circa 10 000 

ha a fost recoltată o producție anuală 

de aproximativ 60000 tone. Din 

import au fost aduse în România 5300 

tone, deci sub 10% față de producția 

totală obținută în țară. De aceea 

trebuie considerată ca exagerată 

exprimarea conform căreia, consumul 

de usturoi în România este, în 

principal, acoperit de importuri (circa 

5 300 tone, după ADZ – Bucharest). 

Cei mai importanți furnizori sunt 

Olanda, Ungaria și Republica Cehă; 

jumătate din usturoiul importat vine 

din Olanda. De remarcat este faptul că 

Olanda nu este înregistrată cu nici o 

suprafață cultivată cu usturoi, dar 

exportă mari cantități de usturoi din 

China 

(http://www.factfish.com/statistic 

country/romania/garlic%2C%20produ

ction%20quantity). 

În același timp, România a 

exportat diferite cantități de usturoi, 

variind de la 704,5 tone/2009, la 80,4 

tone/2016 și 37,7 tone/2017. 

Fluctuațiile de cantitate sunt foarte 

mari și depind, în principal, de piața 

externă. 

(http://www.factfish.com/statistic-

country/romania/garlic%2C%20produ

ction%20quantity).  

Datorită pieței internaționale a 

usturoiului, unde se simte presiunea 

deosebită a usturoiului chinezesc, s-au 

luat diferite măsuri de protejare a 

producției proprii prin taxe naționale, 

europene, ca și printr-o acțiune de 

informare a populației privind gradul 

de poluare al recoltelor de usturoi din 

China 

(http://www.europarl.europa.eu/doceo

/document//E-8-2017-

004807_EN.html). 

În România, micii producători nu 

par a fi afectați de importul de usturoi, 

datorită calității tradiționale a 

usturoiului românesc (usturoi de 

Cioroiu, de Cenad, de Moldova, de 

Copălău, ș.a.m.d.), care îi face 

competitivi pe piața națională 
(http:www//știrileprotv.ro/știri/actualitat
e/petre-daea-strategie-pentru (...), 

2018). 

În prezent, în România, două 

sunt modalitățile de valorificare a 

usturoiului: prin intermediul 

societăților comerciale specializate, 

respectiv a centrelor de achiziții care 

realizează partizi mari pentru 

supermarket-uri sau chiar pentru 

export și prin valorificare/vânzare 

proprie de acasă sau în piața liberă. O 

mare parte din producători preferă să-

și valorifice/vândă singuri recolta, 

fiind mai avantajos pentru ei, inclusiv 

prin practicarea unor prețuri variabile, 

în funcție de cerere și ofertă. 

Cele mai bune prețuri sunt 

obținute la vânzarea sub formă de 

funii. Usturoiul la vrac este vândut de 

regulă pe două calități: usturoi mare 

(circa 40 – 50 mm) și usturoi mic (30 

– 40 mm). 

Supermarketurile prezintă, de 

obicei, la vrac, în lădițe numai usturoi 

de dimensiuni mari (40 – 50 mm), dar 

pe trepte (grade de mărime), conform 

standardelor europene, inclusiv 

românești, sau conform unor 

înțelegeri prealabile de vânzare (vezi 

Regulamentul CE Nr. 2288/97 al 

http://www.factfish.com/statistic%20country/romania/garlic%2C%20production%20quantity
http://www.factfish.com/statistic%20country/romania/garlic%2C%20production%20quantity
http://www.factfish.com/statistic%20country/romania/garlic%2C%20production%20quantity
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic%2C%20production%20quantity
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic%2C%20production%20quantity
http://www.factfish.com/statistic-country/romania/garlic%2C%20production%20quantity
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004807_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004807_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004807_EN.html
http://ştirileprotv.ro/ştiri/actualitate/petre-daea-strategie-pentru%20(...)%202018
http://ştirileprotv.ro/ştiri/actualitate/petre-daea-strategie-pentru%20(...)%202018
http://ştirileprotv.ro/ştiri/actualitate/petre-daea-strategie-pentru%20(...)%202018
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Comisiei Europene din 18 noiembrie 

1997, de stabilire a condițiilor de 

calitate pentru comercializarea 

usturoiului, sau conform unor 

înțelegeri de vânzare prealabile). 

Conform regulamentului menționat, 

usturoiul trebuie să îndeplinească 

condițiile de calitate prevăzute pentru 

categoriile „ Extra”, I și II. Pentru 

categoria „Extra”, diametrul minim 

este de 45 de mm, iar pentru 

categoriile I și II, diametrul minim 

trebuie să fie de 30 de mm. 

O importantă cantitate de usturoi 

nu se califică pentru a fi 

comercializată în supermarketuri, 

deoarece mărimea bulbilor nu este 

conformă cu normele UE. De obicei, 

acest usturoi este vândut pe piața 

locala la prețuri destul de bune.  

Pe piața românească din orașul 

Iași, din nouă variante de usturoi 

prelevate și  analizate, numai 

„usturoiul Solo”, din China, a 

prezentat bulbi sub 30 mm. 

În  marile magazine, usturoiul 

românesc, în decembrie, era vândut în 

vrac (în lădițe sau saci), la calitățile 

Extra sau I,  pe același raft cu 

usturoiul din China sau Spania, 

pregătit pentru vânzare în  aceleași 

tipuri de ambalaj sau în ambalaje mai 

atractive, la aceleași calități, Extra sau 

I. Prețurile nu difereau semnificativ pe 

raft, dar  este sigur că anumite prețuri 

sunt negociate între diferitele categorii 

de comercianți, dar acestea nu sunt 

cunoscute. 

Cel mai mult usturoi românesc 

se încadrează în categoriile de calitate 

I și II, și mai rar în categoria Extra. În 

același timp, usturoiul chinezesc este 

vândut la categoriile Extra și I. În 

această situație este clar că usturoiul 

local este mai ieftin comparativ cu cel 

chinezesc care are dimensiuni mai 

mari. 

O problemă specială este 

generată de contrabanda cu usturoi 

din China. Există informații neoficiale 

care ar putea explica că prețurile mai 

mari de usturoi, raportate în 

documentele oficiale românești se 

datoresc faptului că usturoiul 

chinezesc  este mai scump și intră  pe 

piață în țara noastră prin contrabandă. 

Este cunoscut faptul că China 

este cel mai mare producător de 

usturoi din lume (80% din producția 

mondială), corespunzător datelor 

FAO. Usturoiul din Europa este în 

principal produs în Spania, dar de 

asemenea, în Franța, Italia, România, 

Ungaria și Bulgaria. Usturoiul 

chinezesc ar putea fi declarat, în 

momentul importului, ca originar din  

țările cu care UE are aranjamente pe 

plan local, unde normele de vămuire 

nu sunt aplicate 

(https://www.bbc.com/news/magazine

-20976887,2019). 

Cu scopul de a proteja 

producătorii autohtoni, UE a introdus 

o taxă de import de 9,6%, împreună 

cu o taxă de excedent de 1200 

Euro/tonă, pentru usturoiul importat. 

Taxa de excedent este aplicată când se 

depășește cota 59.000 tone. Chinei i 

se permite o cotă de export către UE 

de 34.000 tone. Aceste măsuri au fost 

considerate în favoarea producătorilor 

europeni de usturoi, inclusiv pentru 

cei din România. 

Datorită acestei taxe de 9,5% 

https://www.bbc.com/news/magazine-20976887,2019
https://www.bbc.com/news/magazine-20976887,2019
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pentru usturoiul importat, exportatorii 

necinstiți au transferat tone de usturoi 

ieftin către UE. De exemplu, usturoiul 

este transferat prin contrabandă cu 

vapoarele prin Norvegia, o țară non-

UE, de unde este apoi transportat în 

țările UE 

(https://greyduckgarlic/Garlic_smuggli

nghtml.,2019). 

Multe exemple de contrabandă 

cu usturoi sunt prezentate în media 

(reviste, ziare, site-uri etc). Pentru 

câteva din acestea, contrabanda cu 

usturoi este comparată cu contrabanda 

de droguri. 

Comerțul cu usturoi a devenit un 

bun exemplu, relativ simplu, dar 

relevant, de ceea ce este în stare omul 

pentru un câștig necinstit. Usturoiul 

produs în China este „transformat” de 

importatorii contrabandiști, în usturoi 

românesc sau unguresc, apoi este 

introdus pe piața franceză. De aici 

este mai apoi transferat în usturoi 

franțuzesc și introdus în sectorul 

industriei alimentare. Astfel ajunge în 

compoziția alimentelor din Franța, 

deci este certificat, ambalat și 

etichetat, după care este vândut și 

consumat, în Franța sau peste granița 

acesteia (Montet and Ray, 2017). 

Prin cooperare științifică și 

tehnologică s-ar putea promova 

programe speciale de trasabilitate prin 

care să fie detectată originea materiei 

prime și astfel să fie stopată sau 

descurajată contrabanda. 

Multe autorități naționale sau 

internaționale sunt implicate în acțiuni 

de prevenire, descurajare și combatere 

a contrabandei cu usturoi, pentru 

beneficul producătorilor naționali, ca 

și al consumatorilor.  

Oricum, culturile de usturoi și 

produsele din usturoi sunt și vor fi un 

subiect interesant și fascinant. 

 
CONCLUZII 

 
Cultura usturoiului în România, 

deși este cunoscută încă din perioada 

pre-romana, a avut o dezvoltare 

înceată, fiind cunoscută mai ales în 

grădinile familiale. 

Culturile comerciale s-au 

dezvoltat în ultimul secol, când 

populația urbană și industria 

alimentară au crescut într-un ritm 

înalt.  

O dezvoltare specifică producției 

de usturoi a avut loc în așa numitele 

zone tradiționale, dar suprafețele și 

producțiile au fost și sunt sub 

potențialul natural: aproximativ 

10.000 ha și 50-60 de mii tone. 

Sortimentul este oarecum divers 

și constă în cultivare bine adaptate 

condițiilor de mediu din zonele 

tradiționale, incluzând cultivare cu 

tulpină floriferă sau fără tulpină 

floriferă, ori cultivare de primăvară 

sau de toamnă. 

Tehnologia de cultivare nu este 

una intensivă, fiind mai mult sau mai 

puțin similară celei din sistemul de 

agricultură ecologică, dar culturile nu 

sunt certificate ca ecologice.  

Principala caracteristică a 

sistemului de marketing și de vânzare 

pune în evidență o înaltă competiție 

dintre usturoiul românesc și cel din 

afara granițelor, inclusiv fenomenul 

de contrabandă. 
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