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Introducere
Legumicultura în Republica Moldova a fost şi continuă să rămână una din princi-

palele ramuri ale agriculturii, menită să asigure populaţia cu legume în stare proaspătă 
şi industria de conserve cu materie primă. Importanţa social-economică a acestei ra-
muri rezultă din ponderea legumelor în alimentaţia populaţiei, utilizarea intensivă a 
terenurilor şi forţei de muncă, obţinere de producţii sporite precum şi a unor venituri 
esenţiale. Condiţiile pedoclimatice favorabile, tradiţiile şi experienţa acumulată permit 
cultivarea a peste 60 specii de plante legumicole şi obţinerea unor recolte bogate pre-
cum şi a unui beneficiu impunător la majoritatea culturilor [2]. Drept dovadă servesc 
indicii dezvoltării legumiculturii înregistraţi în perioada anilor până la independenţă 
(1982-1992), în care anual, recolta globală de legume depăşea nivelul de 1300 mii 
tone, inclusiv circa 700 mii tone erau prelucrate şi peste 250 mii tone exportate în stare 
proaspătă.

Pe parcursul anilor recolta globală s-a redus considerabil (de circa 3 ori), provocând 
diverse dificultăţi pe piaţa internă şi externă, industria de conserve, fiind asigurată cu 
materie primă la nivel de 15-20% din potenţialul de prelucrare a condus la dispariția 
multor fabrici [4].

Potrivit recomandărilor ştiinţifice pentru o alimentație corectă a unei persoane 
sunt necesare anual 90-110 kg de cartof şi 140-150 kg de legume. Satisfacerea acestor 
cerințe întru asigurarea securității alimentare necesită producerea a circa 450-500 mii 
tone de cartof şi 550-600 mii tone de legume. 

Suprafaţa de cultivare a legumelor și bostănoaselor în ultimii 10-15 ani constituie 
40-45 mii ha, iar pentru cultivarea cartofului – 23-25 mii ha. În aspectul speciilor legu-
micole, suprafeţe mai mari au fost cultivate cu tomate (12-14 mii ha), pepeni și dovleci 
(8-9 mii ha), ceapă (4-6 mii ha), varză (5-6 mii ha), castraveţi (3,8-4,6 mii ha) şi mor-
cov (3,5 mii ha), iar mai mici - cu sfeclă roşie (2,3 mii ha), mazăre de grădină (1,7 mii 
ha), ardei și  pătlăgele vinete  (1,2-1,5 mii ha).

Structura de cultivare a legumelor înregistrată în ultimii ani este departe de cea 
optimală, care să corespundă mai pe deplin cerinţelor pieţii, securităţii alimentare, 
posibilităţilor de export şi anume: tomatele - 20%, mazărea de grădină - 10%, ceapa, 
varza, ardeiul, şi castravetele - 7-8%, vinetele, morcovul şi sfecla de masă - câte 4-5% 
[2, 4].

Cauzele principale ale reducerii producţiei de legume în ultimii ani sunt pe lângă 
lipsa pieţelor sigure de desfacere a producţiei legumicole, decalajul dintre preţurile la 
factorii de producţie (fertilizanţi, pesticide, combustibil şi lubrifianţi, tehnică agricolă 
etc.) şi de comercializare a legumelor, discordanţa dintre preţurile de achiziţionare a 
materiei prime şi preţul de cost al acesteia, precum şi nerespectarea tehnologiilor de 
cultivare în noile condiţii de producere, neimplementarea pe scară largă a celor avan-
sate, lipsa de asistenţa ştiinţifică în ramură, nesoluţionarea problemelor ce ţin de iriga-
rea culturilor legumicole, colectarea, păstrarea şi comercializarea legumelor.

O situaţie și mai dificilă se atestă în producerea seminţelor de legume, din cauza 
insuficienţei seminţelor de categorii superioare (bază şi prebază), care conform Legii 
despre Seminţe se menţin de către instituţiile de cercetări se multiplică seminţe de 
categorii necunoscute. La moment nu se efectuează lucrări de ameliorare conservativă 
şi de menţinere a soiurilor la culturilor de varză, ceapă, rădăcinoase, cucurbitacee, le-
guminoase şi verdeţuri.
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În trecut asistenţa ştiinţifică în legumicultură şi controlul metodic asupra 
implementării varietăţilor legumicole, măsurilor agrotehnice şi tehnologiilor de culti-
vare se efectuau de către Institutul de Legumicultură din mun. Tiraspol care mai mult 
de două decenii  nu întreţine legături de colaborare cu Ministerul Agriculturii şi alte 
instituţii de stat din Republica Moldova.

Dezvoltarea durabilă a legumiculturii necesită un studiu permanent asupra nivelu-
lui de producere, creare a soiurilor şi hibrizilor noi, elaborarea şi implementarea unor 
metode şi tehnologii de producere a seminţelor, răsadurilor şi de cultivare a legumelor, 
în stare să asigure o producţie cu o valoare biologică şi competitivitate înaltă în condiţii 
deficitare de apă şi resurse energetice. Este  evident faptul că declinul economic, legal 
de trecerea la economia de piață a condiționat reducerea esențială a activității științifice 
în crearea  de noi soiuri și hibrizi, lucrărilor de ameliorare și producere a semințelor 
de categorii superioare (prebază și bază), de menținere a calităților culturale a soiurilor 
omologate.

Din lipsă de cadre, sub limita eficienței se efectuează lucrările de ameliorare și pro-
ducere a semințelor la bostănoase și  zarzavaturi. Totalmente sunt abandonate lucrările 
de ameliorare la culturile bienale: varză, morcov, sfecla roșie, ceapă și usturoi. Din 
lipsa propriilor realizări majoritatea varietăților legumicole incluse în ultimii ani în 
Registrul Soiurilor de Plante sunt de proveniență străină, la care este problematică or-
ganizarea multiplicării semințelor în condițiile republicii [8].

Starea  actuală şi lipsa asistenţei științifice corespunzătoare necesită crearea unui 
centru de cercetare şi extensiune în legumicultura a rezultatelor ştiinţifice, pregătire a 
cadrelor de calificare superioară, precum şi organizare unor discuţii, seminare, loturi pi-
lot demonstrative, zile deschise, îndrumări și servicii pe teren, coordonarea programel-
or de producţie şi posibilităţilor de comercializare a produselor legumicole, inclusiv şi 
a seminţelor.

Introducerea și menținerea în producție a soiurilor  și hibrizilor valoroși necesită 
asigurarea an de an, a unor cantității importante de semințe. În acest  scop, procesul 
propriu zis de ameliorare trebuie continuat cu lucrări speciale de producere și înmulțire 
a seminței în cantități cerute de unitățile agricole.  Rolul științei în dezvoltarea le-
gumiculturii precum și a întregului sector agrar este indiscutabil, în special al biolo-
giei, geneticii și ameliorării, fiziologiei și protecției plantelor. Dezvoltarea prioritară a 
științelor naturii este condiționată nu numai de necesitatea intensificării producerii și 
sporirii eficacității agriculturii, dar și a bunăstării omului. 

Actualmente sunt omologate şi incluse în Registrul Soiurilor de Plante al Repub-
licii Moldova 697 soiuri şi hibrizi de le¬gume şi cartof [8]. Cu toate că numărul  de 
soiuri a crescut considerabil nu putem afirma că acestea satisfac pe deplin cerinţele 
pieţei interne şi externe în ce priveşte asigurarea pe tot parcursul  anului a legumelor în 
stare proaspătă de calitatea şi asortiment necesar.

Soiurile existente [8, 9] au un potenţial productiv înalt, însă se realizează numai 
la nivel 30-40%, în primul rând, din cauza plasticității ecologice scăzute a varietăților 
introduse din alte zonei geografice, rezistenţei slabe la boli și dăunători. Crearea de 
noi soiuri şi hibrizi tolerante şi/sau rezistente la agenţii patogeni şi dăunători devine o 
sarcină primordială [7]. Lipsa soiurilor şi hibrizilor rezistenţi la temperaturi scăzute la 
speciile iubitoare de căldură (tomate, ardei, vinete, castraveţi, pepeni)  impune  produ-
cea legumelor prin metoda de răsad cu cheltuieli suplimentare de energie, care conduce 
la majorarea costurilor și diminuarea competitivității producției. Lipsa soiurilor extra 
timpurii cu capacităţi de germinare şi fructificare la temperaturi mai scăzute nu permit 
înființarea culturilor prin însămânțarea direct în câmp. În lipsa soiuri rezistente la secetă 
şi cu cerinţe scăzute faţă de umiditate se aplică norme mari de irigare, care de asemenea 
sunt foarte costisitoare.

Pentru industria de conserve sunt cerute soiuri cu un conţinut ridicat de substanţă 
uscată, zahăr, vitamine, pigmenţi şi alte calităţi care lipsesc la multe din soiurile omolo-
gate. Pentru piaţa internă şi externă se cer legume cu însuşiri atrăgă¬toare la formă, 
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culoare, gust, aromă, rezistente la transportare, păstrare îndelungată.
O problemă şi mai acută pentru ştiinţă este menţinerea principalelor caractere şi 

însuşiri ereditare ale soiurilor deja omologate. Autorii (menţinătorul) au obligațiunea 
să multiplice şi să furnizeze material de bază pentru categoriile biologice superioare [5, 
6]. Însă majoritatea soiurilor omologate  locale au fost create în fostul Institut Moldove-
nesc pentru Legumicultura şi Agri¬cultură Irigată din mun. Tiraspol, unde din motive 
cunoscute nu se reproduc seminţe de categorii biologice superioare în cantități necesare. 
Aceasta este una din cauzele ce a influenţat  scăderea calităţii seminţelor de legume pe 
piața interne. Ieşirea din această situaţie constă în aceea ca Ministerul Agriculturii și In-
dustriei Prelucrătoare să deter¬mine persoane juridice şi fizice cu pregătirea respectivă 
(menţinători) care perfecţionând schemele de ameliorare conservativă, tehnologiile 
de hibridare să asigure obţinerea seminţelor de legume şi material săditor de cartof 
cu puritate, valoare biologică şi culturală sporită, libere de viroze, agenţi patogeni şi 
dăunători. 

La momentul actual nu dispunem de un sistem și un control eficient asupra verigilor 
de producere și comercializare a semințelor  de   legume. Din aceasta cauză piața este 
invadată cu semințe de puritate biologică  și valoare culturală nesatisfăcătoare, stare 
fitosanitară inacceptabilă.  

În rezultatul privatizării și parcelării terenurilor agricole,  în gospodăriile 
producătoare de semințe a devenit imposibilă respectarea asolamentelor și spațiilor ob-
ligatorii de izolare a culturilor cu polenizare încrucișată. Insuficiența mijloacelor finan-
ciare și tehnice complică respectarea întocmai a tehnologiilor de cultivare, recoltare, 
extragere, condiționare și păstrare  a semințelor.  Ca rezultat, a sporit considerabil volu-
mul semințelor necondiționate. Din lipsa unei fabrici de procesare similare celor pentru 
porumb şi sfecla de zahăr în circuitul comercial semințele  de legume sunt incluse sub 
formă de semifabricat, cu un potenţial redus de productivitate, uniformitate şi calitate. 

Analiza declinului în producerea şi comercializarea seminţelor de legume şi 
bostănoase confirmă lipsa unui sistem de asigurare  a pieţii cu sortimentul şi calitatea 
necesară a acestora. Luând în consideraţie starea deplorabilă actuală, complexitatea 
multilaterală la producerea şi comercializarea seminţelor, evident este necesară  organi-
zarea unui centru (asociaţie, concern) republican cu funcţii de coordonare (fig.), care 
în bază de contract cu structurile economice din ramură ar organiza toate etapele de 
producere, achiziţionare şi comercializare a seminţelor [1, 3].

Ţările cu o agricultură avansată, dispun de regulamente stricte şi norme tehnice de 
producere, supraveghere, certificare şi comercializare a seminţelor, menite să asigure 
calitatea respectivă a acestora. 

Sporirea competitivităţii seminţelor necesită elaborarea unui complex de măsuri 
organizatorice, ştiinţifice şi agrotehnice, orientate spre asigurarea pieţii şi posibilităţilor 
de export cu sortimentul şi calitatea respectivă a acestora. În sistemul de producere a 
seminţelor trebuiesc bine determinate verigile de producere a categoriilor superioare 
şi certificate. Particularităţile acestui sistem pot fi deter¬minate de către instituţiile ra-
murile de cercetări ştiinţifice, fiind apoi, reglementate şi adoptate de către Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Valoarea biologică şi culturală a soiurilor de legume se manifestă mai deplin la 
plantele crescute din seminţe de prebază şi bază. Puritatea biologică a varietăţilor 
trebuie menţinută de instituţiile ştiinţifice cu profil de ameliorare, eliberându-se pentru 
multiplicare gospodăriilor autorizate în producerea seminţelor de legume pentru con-
sum. Seminţele de bază la cultura tomatelor, pătlăgele vinete, ardei, varză, castraveţi, 
rădăcinoase şi bostănoase se recomandă a fi reproduse numai o singură dată, la legumi-
noase: mazărea de grădină, fasole, bob, care se caracterizează printr-un coeficient mic 
de înmulţire – până la trei ori, iar pentru producţia marfă pot fi utilizate seminţe  de 
a treia reproducere. La cultivarea verdețurilor se folosesc seminţe de prima şi a doua 
reproducere.

Controlul calităţii seminţelor în întreprinderile şi cooperativele agricole, gospodăriile 
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de fermieri şi ţărăneşti, precum şi în organizaţiile de achiziţionare şi comercializare, 
indiferent de forma de proprietate, îl exercită Agenția Națională pentru Siguranța Ali-
mentelor, care împreună cu producătorii şi comercializatorii poartă răspundere de puri-
tatea, valoarea culturală și comercializarea acestora producătorilor de legume. 

Fig. 1. Structura centrului republican pentru producerea și comercializarea semințelor de 
legume.

In scopul implementării tehnologiilor avansate, exercitării unui con¬trol eficient, 
care să contribuie la sporirea calităţii se recomandă  concentrarea producerii seminţelor 
de legume în baza fostelor gospodării şi asociaţii specializate, care actualmente încă 
dispun de careva bază material-tehnică, specialişti şi experienţă în acest domeniu. 

Întru îmbunătăţirea calităţii, evitarea amestecurilor în perioada recoltării, depozitării 
legumelor, extragerii şi condiţionării seminţelor este raţional ca deţinătorii de licenţe 
să fie autorizaţi în producerea seminţelor de soiuri concret nominalizate pe parcursul a 
mai multor ani. Aceasta va conduce la o eventuală specializare şi însuşire mai detaliată 
a particularităţilor caracteristice soiului dat, reglarea volumelor de producţie precum şi 
evidenţierea celor mai competitivi producători de seminţe.

Ameliorarea situaţiei la producerea seminţelor de legume ar contribui la exclud-
erea de pe piaţa internă a seminţelor necondiţionate, reducerea pierderilor rezultate din 
utilizarea acestora, majorarea volumului de producere a seminţelor în valoare de 100-
120 mln. lei, perfecţionarea permanentă a specialiştilor, păstrarea genofondului şi bazei 
material-tehnice, angajarea în muncă a circa 5-7 mii persoane.

Şi mai dificilă este situaţia legată de producerea cartofului pentru semințe. Cu toate 
că acest produs ocupă un loc deosebit în alimentaţie şi dispune de mari rezerve de valo-
rificare pe piaţa internă, din lipsa de finanţe cercetările se mărginesc doar la testarea 
soiurilor de import.

Cauze ce reţin dezvoltarea culturii cartofului în republică sunt multiple, dar prin-
cipala o constituie lipsa unui sistem de producere a materialului săditor. În situaţia 
creată are loc un import haotic al cartofului semincer şi alimentar, o mare parte a căruia 
este de calitate inferioară, de soiuri neomologate şi necorespunzătoare condiţiilor pedo-
climaterice locale. 

Tradiţiile, experienţa bogată, condiţiile pedoclimatice favorabile sunt premize re-
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ale pentru dezvoltarea durabilă şi sporirea potenţialului economic al legumiculturii. 
Optimizarea suprafeţelor de cultivare a legumelor şi majorarea volumului de producţie 
până la 1 mln tone anual ar permite încadrarea în muncă a circa 150 mii de persoane. 
În actualele condiţii economice, un hectar de legume, cu unele excepţii, poate asigura 
o producţie cel puţin de 150-200 mii lei. Legumicultori cu experienţă produc legume la 
o rentabilitate de peste 100%. Aceste constatări denotă că investiţiile în legumicultură 
pot fi recuperate într-un termen mult mai redus în comparaţie cu alte ramuri ale agri-
culturii.

Cercetările științifice și experiență înaintată dovedesc că în condițiile noastre rec-
olta posibilă de semințe la sfecla roșie și mazărea de grădină este de 1800-2000 kg/ha, 
la morcov și varza albă  - 1000-1200, la ceapă – 800-1000, la ardei și castraveți – 170-
180, la tomate – 130-150 kg/ha. Realizarea potențialului indicat ar satisface pe deplin 
necesitățile pieții interne și posibilitățile de export, în deosebi în țările CSI, republicile 
Baltice și România, în care semințele din Republica Moldova sunt solicitate de culti-
vatorii de legume.

În pofida condițiilor climatice favorabile, importanței economice și sociale înalte, 
producerea semințelor de legume s-a redus considerabil. În urma reformei agrare și 
privatizării gospodăriilor semincere s-a mărit considerabil numărul agenților economici 
care activează în producerea și comercializarea semințelor. Mulți dinte ei, ne dispunând 
de o bază material-tehnică corespunzătoare, sunt dispuși să cuprindă un număr cât mai 
mare de specii și soiuri,  ceea ce deseori complică amplasarea culturilor în spațiu și 
obținerea semințelor de calitate.

Întru evitarea amestecurilor în  perioada recoltării, extragerii și condiționării 
semințelor se recomandă a limita la minimum soiurile din aceiași specie. Pentru 
îmbunătățirea calității semințelor  trebuie ca producătorii să fie autorizați în produce-
rea semințelor de soiuri concret nominalizate pe parcursul a mai multor ani. Aceasta 
v-a conduce la o eventuală specializare și însușire mai detaliată a particularităților 
soiurilor, reglare a volumelor de producție precum și evidențierea celor mai competitivi 
producători și realizatori de semințe.

Certificarea culturilor semincere reprezintă un sistem de verificare a ansamblului  
de măsuri destinate producerii de sămânță și material săditor, efectuat sub aspectul 
purității biologice a stării fitosanitare, a modului de aplicare tehnologiilor, care permit 
identificarea caracterelor de tipicitate în  vederea menținerii și confirmării pe bază de 
documente  a identității, purității biologice și stării fitosanitare a semințelor și materi-
alului săditor. Certificarea seminţelor şi materialului săditor prin controlul culturilor 
semincere în câmp are ca scop menţinerea și promovarea în producţie a materialului 
biologic prin soiuri şi hibrizi valoroşi,  adoptați la condiţiile ecologice de cultură, care 
să valorifice cu înaltă eficienţă economică potenţialul productiv al solului.

Pentru efectuarea lucrărilor de certificare de o importanţă deosebită este cunoaşterea 
în detaliu a soiurilor şi hibrizilor supuşi certificării, precum şi cauzele ce pot duce la 
modificarea structurilor genetice, aspecte ce trebuie să fie posedate temeinic de către 
toţi specialiştii incluși în procesul de certificare.

Caracteristicile genetice ale unei populaţii pot fi influenţate în procesul de transmi-
tere a genelor de la o generaţie la alta de anumiţi factori, cum ar fi: mărimea populaţiei, 
diferenţele de fertilitate â variabilitate a indivizilor, sistemul de împerechere, mutaţia, 
migraţia genelor, segregările întârziate, selecţia naturală ş.a.

Principalul obiectiv al sistemului și schemelor de producere şi înmulţire a seminţelor 
este menţinerea purităţii lor biologice, a capacităţii de producţie, păstrarea sănătăţii 
seminţelor şi asigurarea la timp a producătorilor agricoli cu sămânţă, care să posede 
însuşirile originale ale soiului şi hibridului creaţi de ameliorator.

Concluzii
Tradiţiile, experienţa acumulată, condiţiile pedoclimatice favorabile sunt premize 

reale pentru revitalizarea legumiculturii. Producţia de legume poate fi majorată până la 
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1 mln. tone anual. 
Luând în consideraţie, complexitatea multilaterală    la    producerea    şi comerciali-

zarea seminţelor, este necesară  organizarea unui centru (asociaţie, concern) republican 
cu funcţii de coordonare, care în bază de contract cu structurile economice din ramură 
ar organiza toate etapele de producere, achiziţionare şi comercializare a seminţelor.

Dezvoltarea durabilă a legumiculturii necesită un studiu permanent asupra nivelu-
lui de producere, creare a soiurilor şi hibrizilor noi, elaborarea şi implementarea unor 
metode şi tehnologii de producere a seminţelor, răsadurilor şi de cultivare a legumelor, 
în stare să asigure o producţie cu o valoare biologică şi competitivitate înaltă în condiţii 
deficitare de apă şi resurse energetice.
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