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1 . INTRODUCERE ŞI SCURT ISTORIC

Originea pepenelui galben nu este bine precizată.
Cantalupii au fost cultivaţi în Egipt, în Iran şi în Nord - Vestul Indiei, încă din
antichitate, aproximativ 2400 î.C. Picturile egiptene din acea perioadă, prezintă şi fructe
care pot fi identificate ca fiind pepeni. în vremurile străvechi nu exista nici o distincţie
între pepenii cu pericarp neted şi cei cu pericarp rugos.
Când Moise i-a condus pe evrei în deşert, timp de 40 de ani, unul din alimentele
cele mai râvnite era pepenele, o posibilă varietate a cantalupului "peştii, pe care i-am
mâncat pe gratis în Egipt, castraveţii şi pepenii" - Numeri 11:5.
în epopeea lui Gilgameş, o epopee sumeriană din 2000 anul î . C , eroul, un rege
babilonian, mânca "pepeni cassia", nume care indica faptul că fructul avea o aromă uşor
picantă.
Asirienii cunoşteau foarte bine pepenii. Ei îi cultivau în gradina

Regelui

Merodach-Baladan iar în oraşul Ur, un locuitor pe nume Ur-Nammu îi cultiva în gradina
sa. Fructele sunt ilustrate în tablourile festive ale unor basoreliefuri asiriene, deşi nu este
prea clar dacă sunt sau nu cantalupi. Pepenii galbeni sunt menţionaţi de asemenea şi în
Assyrian Herbal.
Un proverb din Orientul Mijlociu spune că: "Cel care îşi umple stomacul cu pepeni
este ca acela care şi-1 umple cu lumina - există o binecuvântare (baraka) în ele".
In Orientul mijlociu, seminţele de pepeni, uscate şi prăjite au reprezentat de mult
timp o gustare preferată. între 200 - 100 î . C , chiar şi Casa Regală din China le aprecia,
într-un sit arheologic recent descoperit în anul 1973 (din regiunea Hunan), a fost găsit un
corp de femeie perfect păstrat, îngropat la 60 picioare adâncime. în esofagul, stomacul şi
intestinele acesteea au fost descoperite seminţe de pepene. Femeia a fost identificată ca
fiind nevasta Marchizului din Tay din timpul dinastiei Han, datată la aproximativ 125 î.C.
In secolul I d . C , Plinius, botanist şi scriitor roman a descris o plantă numită
melopepo, care creştea pe o tulpină, care nu atârnă ca cea a castraveţilor, ci dimpotrivă, stă
întinsă pe pământ. El descrie fructul sferic şi galben şi notează că se detaşează uşor de pe
tulpină - toate acestea fiind caracteristici calitative care descriu cantalupul.
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La baza muntelui Vezuviu, în Sici lia antică, în oraşul Herculane, a fost descoperită
o pictură murală care prezenta jumătăţi de pepeni iar Galen, un medic grec din al doilea
secol a comentat în scrierile sale avantajele medicinale ale pepenilor.
în secolul al III-lea romanii importau pepenii din Armenia. Aceşti pepeni nu erau
mari şi grei, ca aceia pe care îi ştim astăzi, ci mai degrabă erau de mărimea portocalelor
(figura 1.1). în acea perioadă existau manuale romane cu indicaţii specifice privind
tehonologia de cultivare a pepenilor.

Figura nr. 1.1
Pepeni de mărimea portocalelor
Apicus, primul scriitor de cărţi de bucate din Roma Antică a inclus pepenii în
cartea sa "Bucătăria imperială". Aceştia se consumau cruzi, în timp ce tărtăcuţele,
considerate de asemenea pepeni, erau gătite.
Charl Magne a fost primul care aprecia fructele şi legumele noi şi planta noi
cultivaruri în grădina sa. în anul 800 d.C pepenii au fost adăugaţi grădinii sale regale.
Probabil că i-a descoperit în Spania, unde erau cultivaţi cu un secol înainte. în ciuda
dragostei sale faţă de acest fruct, pepenii nu au devenit populari în Franţa decât mult mai
târziu.
In drumul său spre China, în perioada cuprinsă între anii 1254 - 1324 d . C , Marco
Polo ajuns în oraşul Shibarghan din Afganistan. Acolo a descoperit ceea ce considera "cei
mai buni pepeni din lume". Locuitorii acelor ţinuturi îi tăiau în felii, ca bucăţile de piele,
apoi îi aşezau la soare pentru a se usca. în acest fel, prin pierderea apei bucăţile de fructe
deveneau mai dulci decât mierea. Pepenii reprezentau în acea perioadă un produs de
comerţ foarte căutat în întreaga ţară
La prăbuşirea Imperiului Roman, Italia nu a mai beneficiat de aprovizionarea pe
cale navală cu pepeni, din Asia Mică. Istoricii afirmă că abia în secolul al XIV-lea pepenii
2

Introducere şi scurt

istoric

cu dimensini similare portocalelor au fost reîntâlniţi în Italia Din acel moment italienii au
luat în serios cultura lor, pepenii devenind mai mari, atât ca greutate, cât şi ca mărime.
în timpul secolului al XV-lea, cantalupii erau foarte populari în sudul Spaniei.
Seminţele de pepeni au fost aduse de arabii stabiliţi în Andalusia. De acolo au fost
introduşi în Lumea Noua de către Columb în a doua sa călătorie, din 1493, când a dus
seminţe de pepeni în Haiti.
Indienii din America Centrală şi de Sud au fost încântaţi să descopere un fruct nou
şi au fost dornici să-1 cultive.
Până în anul 1600 cantalupii erau cunoscuţi în America de Nord din Florida până
în New England, dar pepenii nu au fost acceptaţi pe scară largă până în secolul al XIX-lea.
La mijlocul anilor 1800, indienii Navahos din Sud - Vestul Statelor Unite cultivau
cantalupi din seminţe provenite probabil din America Latină.
în secolul al XVII-lea pepenii au devenit populari în Franţa şi Italia, dar puteau fi
cultivaţi numai în regiunile sudice, şi acolo doar în mediu protejat, pentru a căpăta destulă
căldură necesară maturării lor. în acelaşi timp francezii se refereau la pepeni ca fiind
"sucrins", adică zahăr. Charles Estienne, editor şi publicist descoperea secretul succesului
cultivării pepenilor dulci. El afirma că: "grădinarii îi udau cu apă îndulcită cu miere sau
zahăr." Chiar Jean de la Quintinie, grădinarul lui Louis XIV, a plantat şapte varietăţi de
pepeni sub sticlă (protejat).
Abia după Războiul Civil, (1865), cantalupii au devenit o cultură importantă în
Statele Unite.
Intr-o călătorie spre Armenia, în jurul anului 1900, scriitorul englez Michael Arien
a aflat că armenii au introdus pepenele Casaba în California. Aceasta varietate de pepene
şi-a dobândit numele de la oraşul Kasaba din Turcia, unde era de asemenea cultivat.
în prezent se cultivă în toate regiunile cu climat propice pentru cultura lor dar şi în
zone mai puţin favorabile, în culturi protejate, până la paralela 45 (Stan, 2001). Suprafeţe
extinse cultivate cu pepene galben se găsesc în India, Iran, Iordania, Rusia, China, ţările
mediteraneene, ţările balcanice şi în America.
în România pepenele galben este foarte apreciat şi se cultivă anual în special în
Câmpia de sud-vest a ţării, Câmpia Dunării şi Dobrogea. în ultimii 20 ani s-a constatat o
expansiune a culturii protejate.
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