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Introducere
Modelul european de agricultură se bazează pe un sector competitiv, orientat spre
piaţă, care îndeplineşte, totodată, şi alte funcţii publice, ca de exemplu protejarea mediului
înconjurător, oferirea unor aşezări rezidenţiale mai convenabile pentru populaţia din spaţiul
rural, precum şi integrarea agriculturii cu mediul înconjurător (***Agricultura României.
2007).
Horticultura joacă un rol important în implementarea conceptului conform căruia,
în alimentaţia populaţiei trebuie să se reducă consumul de pâine şi produse de panificaţie
pe locuitor şi să crească consumul de legume, fructe, struguri, cartofi şi de produse de
origine animală.
Legumicultura

este

una

dintre

cele

mai

intensive

ramuri

ale

horticulturii,

producerea legumelor făcându-se în tot timpul anului în spaţii adăpostite (sere, solarii,
răsadniţe), în câmp deschis, în exploataţii comerciale mari, mijlocii şi mici, dar şi în
grădinile de pe lângă casă (Dejeu, L., Petrescu, C , Chira, A., 1997).
Prin ponderea mare pe care o ocupă în alimentaţia omului, consumul de legume
constituie un indicator important pentru aprecierea nivelului de trai, astfel legumicultura a
devenit un factor determinant pentru creşterea şi dezvoltarea unor direcţii şi unităţi de
producţie economică şi industrială specializate (***Strategia Dezvoltării

Agriculturii,

Industriei Alimentare şi Silvice, 2003).
Pe plan mondial, legumicultura deţine puţin peste 2 % din suprafaţa agricolă, dar
participă la realizările valorice din ansamblul agriculturii cu 30%, date statistice care
subliniază eficienţa economică deosebit de ridicată acestei ramuri, în economia întregului
sistem al agriculturii (Duţă, A., 2006).
Efectul economic favorabil al legumiculturii se explică prin particularităţile şi
specificitatea sectorului legumicol, comparativ cu alte ramuri de producţie din cadrul
agriculturii. Importanţa economică a legumelor rezultă şi din faptul că permite folosirea
intensivă a terenului. Se apreciază că un hectar cultivat cu legume în câmp echivalează cu
10-12 hectare de grâu, iar un hectar cultivat cu legume în solar echivalează cu 150 hectare
de grâu, pe când un hectar cultivat cu legume în seră echivalează cu 200 hectare cu grâu.
Prin cultura legumelor se obţin producţii foarte mari la unitatea de suprafaţă, asigurându-se
o bună valorificare a terenului comparativ cu alte culturi (Ciofu, R., Apahidean, S., 2003).

La începutul acestui nou secol, al XXI-lea. dezvoltarea agriculturii, inclusiv a
horticulturii, nu poate să răspundă la marile probleme cu care se confruntă omenirea creşterea demografică, criza energetică şi de materii prime nereglabile, protecţia mediului
încojurător, etc. Populaţia Terrei a ajuns în prezent la peste 6 miliarde de locuitori, iar în
anul 2025, potrivit estimărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, ea va depăşi 9 miliarde de
locuitori şi prin consecinţă cerinţele de produse agroalimentare, printre care legumele şi
fructele, vor creşte iar producţia lor trebuie să se sporească în mod corespunzător (Bălan.
V., 2003, Chilom, P.. 2005).
De aceea necesitatea obţinerii de legume pe o perioadă cât mai mare a anului în
condiţii economice superioare, a condus la extinderea rapidă a suprafeţelor

spaţiilor

protejate. Acestea asigură condiţiile optime cerinţelor speciilor şi soiurilor de plante
legumicole în scopul valorificării în măsură cât mai mare a potenţialului lor biologic şi
pentru obţinerea unor producţii ridicate şi de calitate superioară, eşalonate pe o perioadă
cât mai lungă de timp, pe tot parcursul anului şi în condiţii economice avantajoase.
Culturile de legume efectuate sub adăposturi de polietilenă, cu utilizare primăvara
şi toamna prezintă avantajul folosirii acţiunii îngheţului asupra solului şi formelor de
rezistenţă a agenţilor patogeni şi a dăunătorilor (Dejeu, L., Petrescu, C , Chira, A., 1997).
Se estimează că în viitor sporirea producţiei agricole, şi implicit şi cea horticolă, se
va confrunta cu o criză energetică şi de materii prime, nu în sensul că vor lipsi ci se vor
scumpi şi prin urmare măsurile ce se impun sunt de economisire a lor şi de creştere a
coficientului de bioconversie. Soluţia ce se propune este cunoaşterea şi folosirea unor
tehnologii sau secvenţe tehnologice alternative, faţă de cele convenţionale, dintre care
unele au avut repercursiuni negative aspra mediului înconjurător (Bălan, V., 2003).
Utilizarea

foliilor

de mase plastice dă posibilitatea

folosirii

mai

intense a

terenurilor, obţinându-se astfel de pe aceeaşi suprafaţă 2-3 recolte pe an, producţia şi
veniturile crescând simţitor. în sectorul vegetal se va acţiona astfel pentru sporirea
cantitativă a producţiei pe hectar, cu accent deosebit pe îmbunătăţirea considerabilă a
calităţii produselor.
Cercetarea ştiinţifică din domeniul legumiculturii are misiunea de a participa
efectiv la efortul de dezvoltare a acestui sector de activitate prin extinderea şi diversificarea
studiilor şi rezultatelor existente în prezent contribuind, astfel la redresarea acestuia.

