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INTRODUCERE
Sparanghelul este cunoscut încă din antichitatea greacă atât pentru
calităţile lui culinare cât şi pentru calităţile curative şi magice, puternic puse în
valoare în special în perioada Evului Mediu.
Este o plantă cu importante proprietăţi terapeutice, este folosit în practica
medicinală şi în industria farmaceutică. Legumă de primă apariţie primăvara,
sparanghelul este cultivat cu succes în întreaga lume, începând din America de
Nord şi de Sud, Europa şi până la ţările continentului Asiatic unde se obţin
producţii superioare atât cantitativ cât şi calitativ cu cheltuieli de producţie relativ
scăzute.
Pe continental Asiatic a fost introdus mai târziu în gama de specii
legumicole cultivate, dar în prezent ocupă suprafeţe mari şi care sunt în continuă
creştere.
Se cultivă pentru consumul în stare proaspătă, conservare prin frig,
conservare în soluţii saline sau prin deshidratare/atomizare.
în ţara noastră este considerată "legumă rară" fiind consumată sezonier
cu precădere în Ardeal dar şi în jurul oraşelor mari. î n ultimii ani, sparanghelul, în
special în formă conservată a început să fie consumat şi în restul tării, păstrânduşi caracteristicile lui de legumă "de lux", fapt care deschide o oportunitate
economică crescândă a culturii.
In ultimii ani se remarcă un interes crescut al fermierilor români pentru
cultura acestei specii legumicole, fapt constatat din informaţiile pe care le solicită
fermierii în legătură cu această specie, precum şi din importurile de material
săditor efectuate în vederea înfiinţării plantaţiilor de sparanghel.
Avantajată de faptul că este o cultură perenă, cultura sparanghelului
poate deveni o cultură de succes comercial pentru micii producători de legume
mai ales prin prisma faptului că necesită un volum de muncă manuală relativ
mare pentru recoltare care este eşalonată în timp (30-75 de zile), caracteristică
ce o face neinteresantă pentru marii producători de legume, care nu pot gestiona
eficient eşalonarea şi sezonalitatea recoltatului.
Deşi cultura sparanghelului are o durată economică de aproximativ 10-15
ani, nu necesită lucrări de o înaltă specializare şi este mai puţin atacată de boli şi
dăunători, faţă de alte specii legumicole, acesta este puţin cultivat pe plan
naţional, având o arie foarte restrânsă. Aceasta este semnalată în special în jurul
marilor oraşe şi pe suprafeţe foarte mici, făcând ca acesta să fie o legumă puţin
răspândită, deci, puţin cunoscută de către consumatori.
Legumă cu o ridicată valoare nutritivă, poate aduce profituri importante
cultivatorilor prin forţarea culturilor direct în câmp sau în spaţii acoperite,
obţinându-se astfel recolte timpurii care pot fi valorificate la un preţ foarte bun,
precum şi recolte eşalonate, începând din luna martie şi până la începutul lunii
iulie.

Cu toate aceste avantaje, sparanghelul continuă să fie puţin cunoscut în
rândul fermierilor din ţara noastră şi prin urmare şi în rândul consumatorilor,
acesta fiind prezent pe pieţele româneşti în cantităţi foarte mici în stare
proaspătă. Se găseşte pe piaţa din ţara noastră în special sub formă conservată,
provenind din ţările mari cultivatoare şi se comercializează la preţuri foarte
ridicate, ceea ce îl face puţin accesibil consumatorului de rând.
De aceea, lucrarea de faţă, îşi propune să readucă în atenţia specialiştilor
importanţa acestei specii legumicole şi să facă cunoscut sparanghelul şi în rândul
producătorilor, aducând argumente în sprijinul extinderii lui şi în ţara noastră.

