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INTRODUCERE

IMPORTANTA CULTURII TOMATELOR
1. O r i g i n e şi arie de răspândire

Tomatele au centrul de origine într-o regiune îngustă, muntoasă, a Andesuliii - Peru, Ecuador şi Chile. "Rudele" primitive ale tomatelor se întâlnesc în
numeroase şi diverse medii, fiind parte a florei autohtone unice a Insulelor
Galapagos (Ninö-Liu D.O., 2004). Specia de origine este Lycopersicon
var. cerasiforme

esculenium

care a fost folosită în Mexic încă din anul 200 î.e.n. Tomatele,

semnalate de Cristofor Columb în anul 1498, au fost mult timp considerate plante
4

ornamentale. In anul 1557 Matthiola le numeşte "pomme d'amour' .
Cultivarea tomatelor. în afara centrului lor de origine, se pare că a avut loc
pentru prima dată în civilizaţiile timpurii ale Mexicului. Fiecare specie a genului
Lycopersicon

îşi are originea, îngust localizată, astfel: L pemvianum

provine din

partea sudică a Perului şi nordul statului Chile; /.. hirsutum provine din zone de
altitudine (2200-2500) din Auzi, iar L. esculentum,

cu subspeciile spontane,

semicultivate şi cultivate, s-a format pe un areal mult mai extins, în Columbia.
Ecuador, Peru, Bolivia şi Mexic.
în Europa, tomatele au fc.-.t cultivate, pentru prima dată. în Spania şi
Portugalia sub denumirea de "mere peruviene", apoi în Italia, iar mai târziu, la
sfârşitul secolului al XVl-lea, tomatele au fost introduse în Anglia unde смай
considerate ca fiind plante toxice. Aici au început să se cultive după două secole.
in Franţa au fost utilizate iniţial ca plante ornamentale, iar în anul 1778 ca
legume. în Germania, Elveţia, ţările nordice, tomatele sunt cultivate după anul
1870, iar în Rusia, deşi introduse încă din secolul al XVIl-lea, au fost cultivate abia
în anul 1880.

7

în China şi Japonia tomatele au fost introduse în secolul al XVl-lea, odată cu
cartoful, iar în America de Nord au pătruns în secolul al XIX- lea (Neamţu Maria.,
2001).
în România cultivarea lor este cunoscută din

secolul al XlX-lea, când s-a

făcut trecerea, treptat, de la cultura în aer liber, la solarii şi apoi la cultivarea
tomatelor în seră.

2. I m p o r t a n ţ ă e c o n o m i c ă şi a l i m e n t a r ă

Tomatele se situează printre legumele cu importanţă economică majoră, atât
în ceea ce priveşte hrana oamenilor, cât şi datorită obţinerii unor venituri mari de
către producători, ele fiind cultivate în toată lumea, fie în aer liber, fie în culturi
protejate.
în vederea asigurării unui aport eşalonat de legume proaspete pe toată durata
anului, a avut loc, atât în ţara noastră cât şi pe plan mondial, o creştere rapidă a
producţiei de legume în spaţii protejate, obţinându-se, astfel, legume şi în timpul
iernii.
Suprafaţa cultivată cu tomate şi producţia medie, la hectar variază de la an la
an, atât pe plan mondial cât şi în România (tabelele 1,2). în ţara noastră, din
suprafaţa totală cultivată cu legume, tomatele ocupă aproximativ 24%.
Din punct de vedere economic, culturile protejate reprezintă un sector de
producţie intensiv, care aduce mari beneficii producătorilor prin

valorificarea

producţiei. In mod curent, tomatele au o rată de consum ridicată în majoritatea
ţărilor.
Din punct de vedere alimentar, multilateralitatea consumului tomatelor în
formă proaspătă (salată, diferite preparate, etc.) sau prelucrată (bulion, conserve,
sucuri, etc.) ca şi adaptabilitatea lor au jucat roluri majore în utilizarea rapidă şi
răspândirea acestor legume. Tomatele sunt o importantă sursă de vitamina A şi C,
dar nu numai (tabelul 3).
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