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Abstract. In our country, in accordance with the increase of the areas 

cultivated with vegetables, it was developed the crop establish method by planting the 
seedling which were obtained in biological warm-up hotbeds or in field layers (13th 
century). 

In 19th century and the beginning of 20th century vegetables cultivation a large 
areas and seedling production for this reason was made by Bulgarian and Serbian 
gardeners. Later on, together with the appearance of warm-up hotbeds forced crops 
and after that into greenhouses, the surface for seedlings production into warm-up 
hotbeds continuous increases reaches over 824 ha in 1964 and in 1990 it was around 
3500-4000 ha surface that is the same also now days. 

 
 Istoricul producerii răsadurilor este corelat cu istoria legumiculturii. 
 Prezenţa grădinilor de legume se semnalează de foarte multă vreme, la un nivel 
înalt aflându-se grădinile de pe lângă curţile boiereşti şi mănăstiri (Bandini în perioada 
domniei lui Vasile Lupu, 1634-1635). Aceasta afirmă în scrierile sale că legumele, 
împreună cu fructele şi buruienele (ştevia, măcrişul, păpădia) constituiau hrana de bază 
a călugărilor din acea vreme. 
 În ţara noastră, o dată cu sporirea suprafeţelor cultivate cu legume, s-a extins şi 
metoda înfiinţării culturilor prin plantarea răsadurilor de varză albă, varză roşie, 
castraveţi, praz şi mai târziu la tomate (sec. al XVIII-lea). 
 Primele documente scrise despre producerea răsadurilor apar la începutul 
secolului al XIX-lea. În 1803, în sămiile unor moşii apar sumele cheltuite pentru 
cumpărarea seminţelor de legume şi a răsadurilor. Astfel, în sama unei moşii, se arată că 
s-au cheltuit 30 de parale „pe răsadul de curechi” (Radu Roseti, citat de Murariu, 1989). 
 Pentru a stabili numărul răsadurilor necesare pentru înfiinţarea culturilor 
legumicole cultivatorii trebuia să stabilească speciile şi suprafeţele ce se cultiva prin 
răsad. 
 În secolul al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea cultivarea legumelor pe 
suprafeţe întinse pentru comerţ era practicată, îndeosebi, de grădinarii bulgari şi sârbi. 
 Bulgarii s-au aşezat în ţările române, mai ales în sudul Munteniei, Moldovei şi 
Basarabiei, veniţi aici cu prilejul războaielor ruso-turce de la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, mai ales în perioadele 1806-1812 şi 1826-
1829. În Moldova au fost cunoscuţi, până târziu, grădinarii stabiliţi în oraşul Huşi, unde, 
în jurul anului 1900, existau peste 2000 bulgari; între 60% şi 70% dintre „bulgarii” 
huşeni efectuau grădinăritul în lunca Prutului, avântându-se sporadic şi pe văile micilor 
afluenţi ai acestui râu. 
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 În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, după constituirea statului naţional 
român, ca urmare a creşterii considerabile a populaţiei (de la 11,8 în 1803 la 35,1 
locuitori/km2 în 1859), sporirii populaţiei urbane, diversificării gusturilor în ceea ce 
priveşte alimentaţia, cererea de legume pe piaţă a devenit tot mai mare, ceea ce a 
determinat dezvoltarea considerabilă a cultivării legumelor, care şi în această perioadă 
se făcea în special de către grădinarii bulgari veniţi sezonier în România. 
 Aceştia, organizaţi în asociaţii speciale (taifale), arendau de la proprietarii  români 
cele mai bune terenuri, aflate în jurul oraşelor, cu posibilităţi de irigare, pe care le 
cultivau cu legume folosind în acest scop mâna de lucru bulgară completată de cea 
locală. 
 După ridicarea recoltelor, la începutul iernii, grădinarii plecau, în ţara noastră 
rămâneau unul sau doi din fiecare asociaţie, cu menirea de a procura şi de a transporta 
pe locul de grădină gunoiul de grajd, de care aveau nevoie pentru răsadniţe şi “gunoitul” 
pământului, precum şi pentru a pregăti diferite alte lucrări. 
 Deoarece la începutul secolului al XX-lea legumicultura în România era 
practicată în proporţie de cca. 64% de bulgari, care reuşeau să controleze în mare parte 
comerţul cu legume în ţara noastră (tab. 1), guvernul român se interesa din ce în ce mai 
mult de numărul acestora în ţară, de veniturile realizate de ei şi de posibilităţile de 
însuşire a acestei îndeletniciri de către localnici. 

Tabelul 1 
Numărul patronilor şi lucrătorilor grădinari din România la 1903 

(după Negruţi Ecaterina, 1985) 
 

Numărul lucrătorilor Suprafaţa 
cultivată Naţionalitatea 

patronilor 
Nr. 

patroni 
Români De peste 

hotare Total Hectare Ari 

Români 1814 5541 801 6342 4683 25 
Bulgari 881 2039 8497 10536 7790 75 
Alte 
naţionalităţi 53 159 116 275 181 25 

Total 2748 7739 9414 17153 12654 125 

 
 Deci, primele preocupări ale statului pentru dezvoltarea legumiculturii şi pentru 
sprijinirea cultivatorilor în vederea producerii răsadului necesar înfiinţării culturilor la 
speciile termofile, au fost semnalate la începutul secolului al XX-lea. 
 Astfel, în presa timpului s-au făcut numeroase propuneri pentru organizarea unor 
şcoli de legumicultură, a unor  „pepiniere” ( în sensul de centre de producere a 
răsadului) şi staţiuni de legumicultură pe baze comerciale. 
 În 1903 în România se cultivau 12.655 ha cu legume (Negruţi, 1987) şi se 
produceau răsaduri pentru speciile termofile în răsadniţe de suprafaţă, încălzite cu 
biocombustibil. 
 În această perioadă apar şi primele lucrări de specialitate care prezintă tehnologia 
de producerea răsadurilor în răsadniţe calde (încălzite cu biocombustibil) şi reci, cât şi 
tehnologia de cultură în câmp la principalele specii legumicole. Tot în această perioadă 
încep să se cultive plante legumicole în răsadniţe cu încălzire biologică. Aşa cum arată 
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Petrescu în lucrarea „Curs elementar de agricultură” apărută la Roman în anul 1906 
„...în grădinile de speculă se obţin legumi în orice timp al anului şi aceasta numai prin 
ajutorul răsadniţelor calde”. 
 Ca urmare a interesului acordat de stat dezvoltării legumiculturii, în 1910 într-o 
listă întocmită de inspectorii agricoli, la cererea consiliului superior al agriculturii, se 
consemnează grădinarii români în aproape toate judeţele ţării, mai ales în Dolj, Ilfov, 
Dâmboviţa, Teleorman şi Olt, între 221 şi 605; în Moldova erau mai puţini: peste 100 în 
judeţul Botoşani şi între 50 şi 100 în judeţele Iaşi, Vaslui, Roman şi Putna (Negruţi, 
1985). 
 O dată cu extinderea suprafeţelor de culturi legumicole în câmp a culturilor 
forţate în răsadniţe şi în sere şi a culturilor protejate cu mase plastice, au crescut 
suprafeţele destinate producerii răsadurilor. 
 Suprafeţele de răsadniţe au sporit ajungând în anul 1964 la aproximativ 824 ha 
(Calcatin şi Homutescu, 1964). Aceste suprafeţe au fost destinate producerii răsadurilor 
necesare înfiinţării culturilor legumicole în câmp sau pentru cultura forţată în răsadniţe, 
a unor specii legumicole (tomate, ardei, pătlăgele vinete, castraveţi, salată etc.). 
 În 1974 răsadniţele cu încălzire biologică destinate pentru producerea răsadurilor 
necesare înfiinţării culturilor legumicole în câmp la fostele CAP-uri ocupau o suprafaţă 
de 500 ha (Dumitrescu şi colab., 1975). 
 La stabilirea suprafeţelor pe care culturile legumicole se înfiinţează prin răsad s-a 
ţinut cont că, cu mici excepţii, culturile forţate şi protejate de legume se înfiinţau numai 
prin răsad. 
 Cultura legumelor în sere s-a dezvoltat începând cu anul 1960, când practic a 
început construirea marilor complexe industriale de sere. 
 În cadrul unui complex legumicol, sectorul de răsadniţe a fost destinat în 
principal pentru producerea răsadurilor, urmate de culturi legumicole sau ciuperci de 
toamnă. 
 Prin studiile efectuate, ICHV Băneasa – Bucureşti recomanda ca un complex 
legumicol să aibă următoarea structură a construcţiilor: sere 72%, răsadniţe 22%, teren 
încălzit 6%. Recomandare confirmată ulterior de Complexul de sere Arad, cu 
următoarea structură: sere 70%, răsadniţe 21%, teren încălzit 9%. 
 Lângă serele de producţie, unitatea trebuia să deţină o suprafaţă de cel puţin 10% 
care să reprezinte sere înmulţitor (Mănescu, 1966). 
 Pentru producerea răsadurilor necesare înfiinţării culturilor forţate în sere şi 
protejate cu mase plastice (în solarii), a fost necesară o suprafaţă de cel puţin 600 ha sere 
înmulţitor. În acest scop, la nivelul complexelor de sere au fost înfiinţate ferme 
specializate pentru producerea acestor răsaduri. 
 În ceea ce priveşte proporţia între tipurile de răsadniţe cu încălzire biologică se 
recomanda ca răsadniţele cu o pantă, destinate semănatului şi culturii forţate a 
castraveţilor, să ocupe 15% din necesarul de răsadniţe a unei unităţi specializate în 
cultura legumelor, iar cele în două pante 85%, fiind destinate pentru repicat şi culturilor 
forţate timpurii sau succesive (Mănescu, 1966). 
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 În privinţa răsadniţelor cu încălzire tehnică, datorită dezavantajelor pe care le 
prezenta (în special pierderi mari de căldură), acestea după scurt timp, aproape au 
dispărut, fiind transformate în microsere sau solarii individuale. 
 Începând din anul 1971, o dată cu construirea primelor sere înmulţitor şi solarii 
încălzite, s-a generalizat producerea răsadurilor în centre specializate amplasate în toate 
zonele legumicole ale ţării (tab. 2). Acestea au ajuns la un număr de 58 şi au funcţionat 
în 28 judeţe asigurând, în anul 1980, întregul necesar de răsaduri (Ceauşescu I., 1979). 

Tabelul 2 
Suprafaţa serelor înmulţitor şi a solariilor încălzite în România 

(după Ceauşescu I.,1979) 
 

Suprafaţa (ha) Anul 
Sere înmulţitor Solarii încălzite 

1971 2 10 
1972 15 33 
1973 52 131 
1974 82 193 
1975 86 232 
1976 90 270 

 În prezent, organizarea producerii răsadurilor priveşte în primul rând 
dimensionarea acestei verigi tehnologice, în legătură cu proporţia culturilor care se 
înfiinţează prin răsad, raportată la scara întregii producţii. În ţara noastră trebuie să se 
producă anual aproximativ 10-12 miliarde răsaduri, pentru plantarea a cca. 150.000 ha 
cultivate cu legume înfiinţate prin răsad (Butnariu H. şi colab., 1990), ceea ce presupune un 
necesar de 3500-4000 ha destinate producerii acestor răsaduri. În acest scop, producerea 
răsadurilor este organizată atât în microferme specializate cât şi în sectoare cu proporţie 
de tip gospodăresc. 
 Fermele specializate sunt proiectate în module cu capacitatea de producţie până 
la 15-20 milioane răsaduri într-un ciclu. Aceste ferme sunt organizate în cadrul 
societăţilor comerciale sau asociaţiilor cultivatorilor.  
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