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INTRODUCERE
Ţara noastră dispune dc mari posibilităţi naturale, dc pricepere şi tradiţie în
cultura legumelor, in lume fiind puţine astfel dc locuri.
Solul constituie mediul nutritiv cel mai economic pentru cultivarea plantelor, el
reprezintă un sistem ecologic complex.
Influenţa omului în reglarea factorilor cosmici (lumină şi căldură) este oarecum
limitată de repartizarea corectă a speciilor dc plante şi la crearea dc soiuri şi hibrizi cu
o plasticitate ecologică marc, care să se adapteze uşor diverselor condiţii climatice.
în schimb influenţa omului poate şi trebuie să fie accentuată prin asigurarea
condiţiilor optime de aprovizonarc a plantelor cu apă, substanţe nutritive şi aer. însă
aprovizionarea simultană, continuă şi în cantităţi optime, a plantelor cu apă, hrană şi
aer este funcţia esenţială a solului, care este principalul mijloc dc producţie în
agricultură.
Necesitatea şi importanţa consumului de legume pentru sănătatea oamenilor
face ca acest sector la agriculturii să nu aibă nevoie de multă pledoarie.
Deşi o mare parte a suprafeţei arabile se pretează la cultivarea anumitor specii
de legume producţiile cele mai semnificative se obţin în aşa numitele „bazine
legumicole" pe suprafeţe situate în general în luncile râurilor, cu posibilităţi dc
irigare, sau în vecinătatea unor centre urbane.
Se poate afirma că „Legumicultura nu este numai o ştiinţă dar şi o artă utilă,
pentru asigurarea unei alimentaţii raţionale şi economice, este de asemenea, o şcoală
a educaţiei şi posibilitate pentru întreţinerea fizică a organismului".
Cultura legumelor are tradiţie în judeţul Brăila, începutul practicării
legumiculturii se situează la nivelul secolului X1V-XV, acest lucru fiind atestat de
descoperirea unor plantatoare confecţionate din os dc corn.
Grădinile de legume în perioada interbelică erau amplasate în lunca Dunării şi
pe malul râului Buzău de unde localnicii obţineau venituri mari.
Mai târziu cultura legumelor a fost practicată în localităţile aflate în
apropierea luncilor râurilor Călmăţui, Buzău şi Şiret. însă primele bazine legumicole
specializate au apărut în periada 1968 -1970 când au fost puse în funcţiune sistemele
de irigaţii şi a fost posibilă extinderea arealului dc cultură a legumelor, din zonele dc
luncă cu soluri aluviale şi pe zonele înalte cu soluri de tip cernoziom, fiind ameliorate
şi tehnologiile dc cultură.
Apariţia acestor bazine legumicole a dus la creşterea producţiei de legume
fiind necesară şi dezvoltarea unui sector de industrializare corespunzător. Astfel a
apărut Fabrica de Conserve Zagna -Vădcni, reprezentativă pe plan naţional,
depozitele dc la întreprinderea de Legume-Fructe Brăila şi Făurei, care prelucrau şi
depozitau importante cantităţi de legume. Odată cu creşterea suprafeţelor cultivate cu
legume şi apariţia fermelor specializate au apărut disponbilităţi pentru export,
legumele brăilene fiind bine apreciate la export.
Speciile legumicole cu pondere în structura de culturi a judeţului erau:
tomatele, ardeiul, varza, ceapa şi rădăcinoasclc.

în acest fel suprafeţele cultivate cu legume în judeţul Brăila, în perioada 19851988 au crescut până la peste 10.000 ha, pentru ca după 1989 acestea să scadă în mod
constant dc la an la an, ajungând la nivelul anului 2001 la 3 000 ha.
După anul 2001 s-a constatat de la an la an, o creştere timidă a suprafeţelor
cultivate cu legume, pentru ca în anul 2005 suprafaţa cultivată cu legume la nivelul
judeţului să ajungă la 4.048 ha (fără pepeni).
Scăderea suprafeţelor cultivate cu legume în judeţul Brăila după anul 1989, se
explică prin faptul că a dispărut una din marile fabrici de conserve ale ţârii, fabrica de
conserve Zagna Vădeni, dispărând în acest fel şi siguranţa desfacerii pentru o marc
cantitate de legume, o altă cauză este si aceea că înfiinţarea şi întreţinerea culturilor
legumicole este costisitoare şi proprietarii de terenuri nu au resursele financiare
necesare şi un alt motiv deloc de neglijat este distrugerea sistemului dc irigaţii pe o
mare parte din suprafaţa judeţului.
Caracteristic legumiculturii de după anul 1989 este faptul că se practică pe
suprafeţe fărâmiţate, cu aplicare unor tehnologii tradiţionale care au drept consecinţă
obţinerea de producţii mici şi fără certitudinea desfacerii producţiilor obţinute.
Sunt însă şi exploataţii legumicole mari care practică tehnologii performante şi
eficiente şi care au drept consecinţă obţinerea unor producţii mari, competitive şi din
punct de vedere economic.
în structura de culturi legumicole pondere au aceleaşi specii: tomate, ardei,
ceapă, varză şi rădăcinoase.

