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INTRODUCERE

De foarte multă vreme de o parte şi de alta a Dunării, mai ales în zona localităţilor Dolj,
Mehedinţi, Olt, Belogradchik, Montana şi Pleven, din România şi Bulgaria, cultivarea viţei de vie şi
producerea vinului au reprezentat preocupări de bază ale locuitorilor.
Aceste preocupări au fost determinate de condiţiile pedoclimatice şi geografice extrem de
favorabile pentru cultivarea acestei plante.
Faptul că în zonă se întâlnesc: soiuri locale şi autohtone, forme de conducere a coardelor şi
sisteme specifice de tăiere, practici autohtone de plantare şi îngrijire a viţei de vie sălbatică din care au
fost alese soiurile locale şi autohtone, încă mai dăinuieşte, constituie tot atâtea dovezi ale vechimii
acestei îndeletniciri.
Locuitorii acestor meleaguri au devenit demult conştienţi că luarea în cultură a viţei de vie şi
obţinerea vinurilor, pe lângă faptul că reprezintă activităţi benefice din punct de vedere economic, ele
au o mare contribuţie pentru civilizaţia umană.
Dacă până în prezent aceste activităţi legate de cultivarea viţei de vie şi obţinerea vinului, au
fost mai puţin cunoscute de către români şi bulgari, astăzi când împreună ne găsim - acolo unde ne-a
fost locul – în comunitatea europeană, avem şansa ca împreună să dezvoltăm şi să modernizăm acest
sector care ne va aduce mari beneficii şi ne va face cunoscuţi pe piaţa comună a vinului.
Pentru aceasta este necesar ca atât viticultorii români cât şi cei bulgari să-şi cunoască mai bine
potenţialul vitivinicol de care dispun, să găsească soluţiile prin care acest potenţial să fie pus în
valoare maximă şi printre altele să netezească „Drumul viei şi vinului” în această zonă pentru a fi mai
bine valorificată şi cunoscută.
Considerăm că radiografia pe care am realizat-o, privind cultura viţei de vie şi obţinerea
vinului în Oltenia, va fi de un real folos viticultorilor şi celor care doresc să investească în acest
domeniu.
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1. TRADIŢII, OBICEIURI, REALIZĂRI, PERFORMANŢE, RECUNOAŞTERE
NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ
Referindu-se la viţele din Valea Cernei – Mehedinţi, Ferdinand Pax (1908) se exprimă astfel:
„Creşte aici în adevăr sălbatică. Viţa prezintă în pădurea de fagi înalţi o conformaţie particulară.
Trunchiurile groase cât braţul, şi mai mult, cresc împreună cu arborii în înălţime şi îşi desfăşoară
lăstarii care înfrunzesc şi înfloresc sus de tot în coroana fagilor, trecând de la unul la altul.
Trunchiurile, însă, spânzură cu ramurile lor ca nişte funii sau se târăsc pe pământ în minunate sucituri
şi încolăcituri”. El mai precizează că a întâlnit-o până dincolo de 460 latitudine nordică şi, uneori, la
altitudini de peste 800m.
Originea culturii viţei de vie pe teritoriul ţării noastre se estimează că îşi are începutul încă
din paleolitic.
Se apreciază că trecerea în cultură a viţei de vie sălbatică a avut loc în neolitic, când s-au
construit primele bordeie şi colibe („runcuri” – puncte) în pădure, unde fuseseră ocrotite exemplare de
viţă de vie sălbatică roditoare şi de pomi roditori cu fructe bune, înlăturând arborii din jur care
umbreau exemplarele alese, prin aplicarea vechiului obicei tracic „ciungirea” copacilor. Din aceste
„runcuri” (adevărate grădini) s-a ajuns la primele soiuri obţinute prin selecţie naturală şi empirică.
În acest fel, în depresiunile subcarpatice, pe terasele râurilor, pe văile însorite şi adăpostite, au
apărut primele puncte viticole (I.C. Teodorescu – Manuscris, inedit, 1967). Evident că alegerea
locului acestor „runcuri” ţinea seama şi de existenţa concomitentă a cât mai multe condiţii favorabile:
vânat, apă, fructe, sare, piatră pentru pregătit unelte şi arme, lut bun pentru vase pe care apoi să le
ardă, ş.a.
Viţa de vie s-a aflat la ea acasă în regiunile carpatice nu numai în forma sălbatică, obişnuită,
ci chiar în una evoluată din care se trage viţa nobilă europeană de astăzi. Geto – dacii au dezvoltat în
mod deosebit această cultură pe ambii versanţi ai Carpaţilor. Cultura viţei de vie este, deci, de origine
pur locală în regiunea Carpaţilor. Ea s-a dezvoltat graţie existenţei în stare naturală a viţelor din zona
din apropierea Dunării şi a Mării Negre. Se poate considera că trecerea la cultura propriu-zisă a viţei
de vie a avut loc în ţara noastră în secolul al V-lea î.e.n., când apar primele cosoare dacice în
Moldova, la Alba Iulia, pe Târnave şi în Oltenia.

Fig.1. Cosoare din Gorj (după N. Al. Mironescu)
Obiectele aflate în sălile secţiei de istorie străveche a Muzeului Naţional de Istorie din
Bucureşti, reprezintă dovezi de ordin arheologic, referitoare la cultura viţei de vie şi prepararea
vinului pe teritoriul străvechi românesc, multe dintre ele fiind descoperite în Oltenia.
În primul rând, pe baza acestor obiecte se poate reconstituii succesiunea recipientelor care au
servit la consumarea vinului în cazul ceremoniilor. Cea mai veche formă este, de bună-seamă, cornul
de cerb sau de bou. Acestuia i-a urmat o cupă prevăzută cu mâner, cu o formă oarecum derivată din
aceea a cornului, făcută din lut ars, ornamentată cu incizii inelare şi punctiforme.
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Fig. 2. Rhyton, cupă de rit, din lut ars decorat cu incizii şi înţepături.
Cultura Gumelniţa – Olteniţa, jud. Ilfov, mil. IV – III î.e.n. Strămoş al
Rhytonului metalic, care, ca şi acesta, o dată luat în mână, plin,
trebuia golit dintr-o sorbitură, înainte de a fi pus jos

Un obiect de acest fel a fost descoperit la Gumelniţa – Olteniţa (judeţul Călăraşi, datând de
acum 3600-3200 ani î.e.n. este posibil ca, înainte sau după acest fel de recipient, să fi fost folosite şi
alte tipuri.
Forma cea mai evoluată şi cea mai recentă o reprezintă rhytonul melalic din argint aurit, de
felul celui descoperit la Poiana Mare – judeţul Mehedinţi (sec. Al III-lea î.e.n.). pe pereţii lui exteriori
este redată chiar o scenă sacră în care mai multe persoane, între care, probabil, un mare preot ţine în
mână rhytonuri similare.
Devenind o băutură cu un caracter din ce în ce mai sacru, consumarea vinului a căpătat
semnificaţii cu mult mai elevate, ea putând consacra, de exemplu, raporturi de mare afecţiune dintre
oameni. Astfel, este demn de semnalat stabilirea unor raporturi deosebit de strânse între două
persoane, care, în situaţii grele, s-au ajutat reciproc. Această consemnare se desfăşura conform unui
„ritual al înfrăţirii” în cadrul căruia doi parteneri trebuiau să bea vin în mod solemn şi concomitent
dintr-un acelaşi vas prevăzut cu două guri alăturate. Un astfel de vas de lut ars a fost descoperit la
Gumelniţa – Olteniţa (jud. Călăraşi), datând de 3600-3200 ani î.e.n.

Fig. 3. Vas unic, din lut ars. Cultura Gumelniţa — Căscioarele, mil. IV — III î.e.n. Avea două guri
din care se bea, probabil, simultan, de către două persoane, după ritualul sacru de înfrăţire
Acest „ritual al înfrăţirii” a continuat, dar într-o mică măsură a evoluat ca formă, în sensul că
cei doi parteneri, aşezaţi alături, aveau în faţă un vas suport ce putea susţine, alăturate, două cupe
pline cu vin din care, la momentul potrivit, cele două persoane trebuiau să guşte concomitent, fiecare
din cupa lui sau poate a celuilalt.
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Fig. 4. Vas-suport, de lut ars, cu decoraţiuni policrome combinate cu caneluri. Cultura Cucuteni Drăguşeni, jud. Botoşani, mil. IV î.e.n. În el, probabil, se sprijineau, alăturate, cupele a două
persoane care beau simultan, în cadrul ritualului sacru de înfrăţire
Un astfel de vas suport, din lut ars, cu decor bicrom, combinat cu caneluri, prezent şi în
Oltenia, a fost descoperit la Drăguşeni (Cultura - Cucuteni – jud. Iaşi, datând din mileniul al III-lea
î.e.n., iar altele la Verbicioara (judeţul Dolj).

Fig.5. Vas de lut ars. Sălcuţa, jud. Dolj, mil. IV — III î.e.n.
Impresionanta vechime a acestor obiecte şi semnificaţia ceremoniilor şi ritualurilor la care ele
serveau, reprezintă o dovadă evidentă a multimilenarei vechimi a preparării vinului şi a cultivării viţei
de vie pe aceste ţinuturi româneşti.
Vechea Credinţă, conform căreia în preajma zilelor de sărbătoare a zeului, cum că trei vase
lăsate seara goale sunt găsite dimineaţa pline cu vin, semnalată de Pansanias (Mircea Eliade, 1981) a
continuat să persiste până la secolul al III-lea î.e.n. dovada o constituie grupul de trei căni de lut ars
fixate alături prin însuşi realizarea ceramică (procedeu folosit şi azi de ceramiştii din Oltenia),
formând un unicat, descoperite la cetatea geto-dacică de la Zimnicea (sec. III î.e.n.), cifra trei – în
ambele cazuri – este foarte probabil legată de cele trei naşteri succesive ale lui Dionisos.
În iconografia românească, viţa de vie apare ca motiv sacru. Studiul sacralităţii viţei de vie a
fost abordat din perspectiva izvoarelor lui apocrife şi folclorice, al reprezentării lui plastice în icoane
pe sticlă şi lemn şi al ipostazelor plastice. Pentru mitologia ocupaţiilor, aspectele cele mai interesante
ale temei iconografice a viţei de vie sunt: „ca arbore genealogic” (ca exemplu în iconostasul de
deasupra uşilor împărăteşti de la Mănăstirea Golia şi în trapeza Mănăstirii Horezu); „coarda de viţă
de vie cu struguri” care iese din coasta stângă a corpului lui Isus, ocoleşte corpul în cerc pe dreapta.
Isus stoarce un strugure atârnat de capătul corzii, într-o cupă, simbolizând băutura purificatoare (tema
dezvoltată artistic de pictorii de icoane pe sticlă de la Nicula şi Scheii Braşovului); „ca strugure mare
dus de doi oameni pe umeri (în pictura murală a unor biserici din lemn din Oltenia şi mai ales
Maramureş (Romulus Vulpescu, 1985).
Relicve etnografice şi reminiscenţe folclorice în legătură cu săditul şi îngrijitul viei la români
sunt în măsură să dezvăluie alte aspecte magico-mitice ale acestei activităţi: săditul se făcea primăvara
chiar pe zloată, cu un ritual anume: se începea cu o slujbă, se închina vin de către cei în cauză şi se
făcea stropirea rituală cu vin a pământului. Bărbaţii săpau gropile, puneau viţa în pământ, iar femeile
muşuroiau pământul şi „lăutarii” cântau. După sădit se încingea „hora viei” printre butuci. Curăţatul
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lujerilor se făcea cu cosorul de tipul secerii (arma tipică la daci), de forma unui cuţit îndoit la vârf
(I.C.Teodorescu – Pe urmele unor vechi podgorii – 1964). Culesul strugurilor şi zdrobirea lor în linuri
de lemn (amintind de tipul linului de piatră) şi storsul în teascuri de lemn se sfârşeau cu ceremonial
sărbătoresc, cu cântece şi jocuri, cu strigături de tip bahic – consemnate de folclorişti.
Un obicei străvechi al producătorilor de vin era şi acela „de a da pomană” din prima găleată
de must scoasă din teasc. „Pomana vinului” lua şi alte forme: la cramele de pe dealurile din Oltenia,
numite şi „pivniţe de vin”, după încărcarea butoaielor cu vin nou uşile erau închise, însă nezăvorâte,
astfel că oricine să poată intra înăuntru şi să bea cu o stacană, luându-şi vin de la cep; sau pivniţa era
prevăzută cu o firidă lângă uşă, în care se găsea o cafă cu vin şi o cană, astfel că trecătorul însetat să
poată lua până îşi potolea setea. Dacă, însă, era tare însetat (după vin), putea să-şi umple încă o dată
cafa cu vin din pivniţă şi să bea în voie. Nu era îngăduit să-şi umple plosca lui sau să plece cu vin,
căci dacă era prins era aspru pedepsit pentru încălcarea „legii viei”, conform obiceiul locului. Un
cântec oltenesc probat pe această datină viticolă „fericeşte” situaţia călătorului care îndrăgeşte vinul
dat de pomană:
„Aşa viţă zic şi eu,
Când eşti teafăr şi flăcău,
Când eşti mândru şi te ţii
Când te plimbi din deal în deal,
Când pe jos şi când pe cal.
Când te plimbi din cramă în cramă,
Şi bei vinul de pomană.
Când sorbi leneş o pivniţă,
Şi oftezi după leliţă”.
Alţi proprietari de vii puneau în firide anume construite în gardurile de la stradă apă, vin şi
poame de pomană pentru trecătorii însetaţi şi înfometaţi. Firida era în dreptul băncii de lângă poartă,
pentru ca trecătorii să se poată odihnii când consumau poama lăsată în voie.
„Sânvasile”, patronul viticulturii, a fost considerat, implicit şi al vinului la români. De
sărbătoarea lui „Sânvasile” în noaptea de Anul Nou, oamenii credeau că se deschide cerul şi toate
apele se prefac în vin; în ceasul acela, de cumpănă între ani, dacă iei apă, este vin.
La Segarcea – Dolj, viticultorii au făcut jurământ să nu mai lucreze vinerea în vie. Motivul: se
zice că într-un an turcii venind în sat să ia copii datoraţi – într-o vineri – au găsit satul gol, lumea fiind
plecată la vie pentru lucru. Atunci au mers în Dealul Viilor, l-au împresurat şi au strâns toţi copii,
legându-i şi ducându-i cu ei. De atunci ar fi rămas vorba că acei copii au fost „robiţi” de unde şi
numele de „Dealul Robului” cel mai vestit plai al podgoriei.
În legătură cu prăsmuirea Sfintei Vineri, unii susţin că pe timpul lui Mihnea-Vodă (16111616), viile au fost bătute de grindină, trei vineri la rând şi de atunci s-a făcut legământ de a nu se mai
lucra vinerea în vii. Alţii spun că pe vremea când moşiile se lucrau cu robi, pe moşia Segărcii era un
boier grec foarte rău la suflet. Robii erau puşi la munci foarte grele şi se temeau mult de boier,
nemaiputând suporta chinul şi maltratările oamenilor de la curte, unul dintre aceşti robi s-ar fi refugiat
în Dealul Viilor unde a stat ascuns ca pustnic vreme îndelungată şi de atunci ar fi rămas numele de
„Dealul Robului”.
Dintre obiceiurile din trecut, la Segarcea, s-a păstrat şi „Trifonul” la 1 februarie, când oamenii
merg la vii şi petrec, iar preoţii fac slujbă pentru a sfinţii începerea lucrului în noul an.
Culesul viilor în podgoriile din Oltenia, altădată era însoţit de răsunetul viorilor lăutarilor,
acum răsunetul miraculoaselor instrumente se aude tot mai rar.
Pe când podgoriile Mehedinţului erau în floare, acoperite cu vii bogate, pomi roditori, crame
destul de bune, veselia , glumele, cântecele, făceau viaţa mai uşoară şi plăcută. De cu primăvară şi
până în toamnă târziu, locuitorii din 12 sate şi mai bine, împestriţaţi cu mulţi negustori de vinuri din
oraşele ţării se întâlneau aici şi vorbeau în avântul celei mai bune prietenii şi voioşii izvorâte din
sufletele neîntunecate de diferite agarale; căci la adăpostul beneficiilor ce realizau din vânzarea
vinului, suportau totul cu uşurinţă. Mai cu seamă la cules era un adevărat bâlci, la Golul Drâncei, cu
afacerile lui vesele şi interesante, când mulţime de lume se mişca în toate părţile: unii culegeau
strugurii, alţii-i storceau, alţii vindeau şi alţii cumpărau (Dobre Rădulescu, 1896).
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Pe măsură ce gradul de civilizaţie avansează, legăturile omului cu vinul cunosc trăsături tot
mai intime; vinul patronează şi consacră caracterul festiv al zilelor de sărbătoare sau de aniversări;
numai cu el se adresează urări, el devine element esenţial în ceremoniile de celebrare, sau de
comemorare. Lui i se atribuie un rol tămăduitor, impulsionant, creator de bună dispoziţie.
Alături de pâine şi sare, vinul simbolizează dovada plăcerii de a primi oaspeţi şi consfinţeşte
dovada afecţiunii, preţuirii şi prieteniei în relaţiile dintre oameni şi în viaţa familială.
Pătrunderea creştinismului aduce viziunea biblică a lumii şi miturile ei, în care vinului (citat
în Biblie de 500 de ori) îi revine un rol de cult de prim ordin. Particularităţile uimitoare ale viţei de
vie, capabilă să se înmulţească în multe feluri, să crească şi să rodească valorificând orice fel de
pământ, oricât de sărac ar fi, să suporte orice mod de tăiere şi conducere a coardelor, să crească rapid
în cele mai întunecoase spaţii, au conferit viţei de vie un rol deosebit în simbolistica creştinismului.
Vinul a devenit cea mai sănătoasă şi mai nobilă dintre băuturi, el şi-a adus o contribuţie
semnificativă la civilizaţia umană, el a devenit un bun alimentar indispensabil omului. Vinul
stimulează munca fizică, dar şi pe cea intelectuală; el dă vioiciune spirituală,optimism şi veselie celor
care îl consumă.
Pentru foarte mulţi intelectuali, el nu a fost numai un prilej de satisfacere al plăcerilor ci, prin
acţiunea pozitivă, stimulatoare, a dăruit cu generozitate patrimoniului universal al ştiinţei şi artei
opere măreţe ale căror valori nu se şterg prin trecerea anilor.
Dar, pentru ca vinul să îndeplinească multiplele sale roluri pentru viaţa şi activitatea omului,
el trebuie să fie de cea mai bună calitate. Prin compoziţia sa şi prin însuşirile olfactogustative el
trebuie să fie generos şi fin, să-şi menţină aceste calităţi o perioada cât mai îndelungată de timp,
uneori 60-70 de ani.
De-a lungul timpului vinurile din România, deci şi cele din Oltenia pentru a-ţi etala calităţile
au participat alături de vinurile din alte ţări la târguri, expoziţii, concursuri naţionale şi internaţionale
unde de cele mai multe ori au fost recompensate cu înalte premii şi strălucitoare medalii.
Prima participare a vinurilor din Oltenia la o expoziţie este consemnată în anul 1865. La
apelul guvernului din anul 1865 pentru participarea la expoziţiile agricole de la Bucureşti şi Iaşi cu
ocazia Târgului Moşilor. Deşi, prima participare de acest gen, a fost răsplătită de juriul expoziţiei,
pentru vinurile de Drăgăşani, Sâmbureşti şi Mehedinţi, cu importante premii în bani.
Vechiul vin de Drăgăşani ca şi cel de la Golul Drâncei erau căutate în restaurantele
„Iordache” din strada Covaci, „Capşa”, „Epureanu” unde mulţi dintre diplomaţii, scriitorii şi marii
artişti din ţară şi din străinătate aflaţi în trecere prin Bucureşti au avut ocazia să se delecteze cu
buchetul şi calităţile gustative ale acestor vinuri.
Întregul an 1866 au fost puse sub semnul participării pentru prima dată a României ca stat de
sine stătător la Expoziţia Universală de la Paris din 1867, unde reprezentantul României, Alex
Odobescu printre alte produse participă şi cu probe de vinuri. Pentru o prealabilă selecţionare a
produselor agricole ce vor fi expuse la Paris la 26 mai 1866 s-a deschis la Bucureşti în grădina
Cişmigiu, o „Expoziţie de flori, fructe şi legume”, la închiderea căruia vinurile din Oltenia alături de
alte produse agricole capătă dreptul să participe la Expoziţia de la Paris.
Pentru vinurile cu drept de participare s-au cerut cantităţi suplimentare pentru a participa la
concursul expoziţiei unde îşi vor demonstra calităţile pentru una din medaliile puse în joc în faţa unui
juriu compus din 12 degustători renumiţi pe mapamond.
Chimistul german Biscov, membru al juriului, analizând vinurile din Oltenia a consemnat pe
buletin astfel: „vinul alb românesc este un vin normal, excelent, care trebuie considerat ca un vin curat
natural. Vinul roşu are calităţi identice cu cel franţuzesc, în special cel din soiul Bordeaux (Cabernet
Sauvignon). Bucurându-se de o deosebită apreciere în cadrul expoziţiei şi concursului aceste vinuri se
califică printre primele conform aprecierii juriului internaţional, fiind recompensate cu medalia de
bronz şi diploma de onoare a expoziţiei.
În toamna anului 1881 (31 octombrie – 2 noiembrie) în parcul „zăvoi” din Rm Vâlcea unde se
organizează această expoziţie este destinat pentru vinuri cu pavilion special. Între participanţii la o
asemenea participare erau remarcaţi „cei ce cultivă într-un mod mai sistematic viile şi se conservă mai
bine vinurile pe o scară mai întinsă”. Sunt evidenţiaţi: Ştefan Ion Popescu din Ştefăneşti, Mihai
Urşanu din Gusoieni, Dumitru Simulescu (ce-l care introduce în 1867 soiul Cabernet Sauvignon la
Drăgăşani adus de la Bordeaux), Zisu Dumitrescu din Drăgăşani, Ştefan Filipescu din Zăvideni, Laura
Simulescu (doamna Lori) cu un vin din struguri stafidiţi. Vinurile prezentate de Tămâioasă
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românească, Cabernet Sauvignon, Crâmpoşie, vinul din struguri stafidiţi li se acordă medalii de aur,
argint şi bronz, precum şi importante premii în bani. De altfel lui Dumitru Simulescu în 1882 (28
iulie) pentru activitatea deosebită depusă „întru propăşirea agriculturii”, i se conferă ordinul,
Coroana României.
Noile soiuri de viţă de vie aduse încă din anul 1867 s-au aclimatizat excelent pe dealurile
Olteniei, vinurile de Riesling de Rhin şi Cabernet Sauvignon obţinute putând rivaliza cu cele realizate
în podgoriile, de origine, din Franţa şi Germania.
La expoziţia şi concursul de vinuri din Bordeaux din 1898, consulul francez Wilhelm Ardent
a expus o serie de vinuri albe de Drăgăşani care au obţinut diploma de onoare alături de vinurile roşii
de Mehedinţi apreciate cu medalia de aur.
Prima manifestare expoziţională, de după refacerea podgoriilor în urma dezastrului filoxeric,
este expoziţia economică de la Craiova din anul 1898, la care pe lângă vinurile de la Drăgăşani şi
Mehedinţi, participă şi vinurile de la Domeniul Coroanei – Segarcea, acordându-se 9 medalii de aur,
24 de argint şi 30 de bronz din care Drăgăşanii şi-a adjudecat pe merit trei medalii de aur şi una de
argint. Au primit medalii de aur vinurile expuse de Dumitru Simulescu – Drăgăşani, Ion Orăşanu din
Guşoieni şi Ştefan Filipescu – Zăvideni. Medalia de argint a fost acordată vinurilor expuse de Ion
Bratu din Drăgăşani.
Considerată preludiu al participării României la Expoziţia Universală de la Paris a cărei
deschidere a fost fixată pentru luna iulie 1900, expoziţia de la Craiova impune vinurile din Oltenia în
rândul exponatelor selecţionate pentru o participare de asemenea rang. Participanţii sunt în linii mari
aceeaşi: D. Simulescu, I.C. Brătianu, M.C. Danaricu, Ştefan Filipescu, Gheorghe Filipescu, Alexandru
Măciuceanu, Mar Ocneanu, C. Herăscu. Cu acest prilej au primit medalii:
- I.C. Brătianu – pentru vinurile albe, roşii şi tămâioase din recoltele 1886 şi 1889;
- M.C. Damaricu – pentru Tămâioasă şi vin alb de Drăgăşani;
- Mar Ocneanu – pentru vin alb din 1879, 1883, 1890, 1891 şi 1896, vin roşu din 1887, vin
tămâios din 1891 şi vin roşu din 1896;
- C. Herăscu pentru Tămâioasă de Drăgăşani şi vin alb 1890 şi 1896.
Cu astfel de vinuri a luat regretatul şi vrednicul Iordache N. Ionescu medalia de aur în 1889 la
Paris, în 1908 la Milano şi 1912 la Gand.
Renumele vinurilor din Oltenia a fost cu tenacitate întreţinut pe plan naţional de marii
proprietari şi comercianţi, încrezători în steaua lor norocoasă căreia îi alăturau permanent faima
numeroaselor stele de degustători cu renume. Amintim aici prodigioasa carieră de comerciant al
propriilor vinuri a lui Iordache N. Ionescu din Drăgăşani care în restaurantul său din strada Covaci
(Bucureşti) a reuşit să cucerească consumatorii din lumea artiştilor, scriitorilor şi muzicii.
Continuatorul său în acest negoţ greu şi pretenţios a fost Radu Andreescu, nepotul său, despre care se
spunea că „în pivniţele lui nea Radu din strada Puţul cu Apă Rece, mutate mai târziu în strada Roma a
figurat până în jurul anilor 1950 cea mai celebră colecţie de vinuri din Oltenia, mai ales de la
Drăgăşani”.
Cu ocazia expoziţiei şi concursului de vinuri din anul 1936 de la Bucureşti, comisia pentru
decernarea premiilor a avut o sarcină dificilă în faţa bogăţiei de sortimente vechi, excelent conservate,
care făceau obiectul consumului curent în restaurantul său din strada Covaci, apoi din strada
Colonade.
Distincţii cu ocazia unor concursuri şi expoziţii în ţară şi străinătate, începând cu secolul XX
au obţinut şi alţi podgoreni din Oltenia, cu vinuri, stafide, struguri şi material săditor. Astfel Oscar
Feydieux şi dr. Gh. Rosescu la expoziţia de la Iaşi (1915), Vâlcea (1943) au obţinut medalii de aur,
argint şi diplome de onoare.
Preocupările de excepţie ale specialiştilor având de partea lor vocaţia pentru calitate a locului
au reuşit de-a lungul timpului să transforme numele de Segarcea în renume prin elaborarea de vinuri
de înaltă calitate, cu o puternică personalitate care au fost distinse la numeroasele concursuri naţionale
şi mondiale cu medalii dintre cele mai strălucitoare. În asemenea situaţie se găsesc puţine locuri din
lume. Medaliile de aur au fost primite pentru vinurile Tămâioasă roze, Pinot noir, Cabernet
Sauvignon, Sauvignon, Crâmpoşie. Aici (la Segarcea – Dolj) s-a realizat cel mai fin distilat învechit
de vin din România, care este distins cu Medalia de aur de la Paris (1936 şi 1950), şi la Lublijana
(1956).

Identificarea potenţialului de dezvoltare a industriei vinului şi viţei de vie din zona transfrontalieră

2012

La concursul internaţional de vinuri de la Bucureşti (18-22 august 1968), unde au participat
25 de ţări ale lumii, care de fapt sunt printre ele principalele producătoare: Franţa, Italia, Spania,
Portugalia, Rusia (URSS), Ungaria, Bulgaria, Germania Federală, Austria, Japonia, ş.a., vinurile din
Oltenia au fost recompensate cu 30 de medalii din care: 20 medalii de aur şi 10 de argint. Cele mai
apreciate vinuri au fost cele obţinute din soiurile: Fetească regală, Fetească albă, Sauvignon, Muscat
ottonel, Tămâioasă românească, Riesling italian obţinute la Drăgăşani şi Dealul Viilor – Severin şi
vinurile de Pinot noir, Cabernet Sauvignon, Merlot obţinute la Sâmbureşti – Olt, Corcova –
Mehedinţi, Golul Drâncei şi Oreviţa – Mehedinţi, Segarcea – Dolj.
În perioada 1956 – 1975 vinurile din podgoriile Olteniei (Drăgăşani, Sâmbureşti, Corcova,
Oreviţa, Vânju Mare, Oprişor, Segarcea) prezente la concursurile internaţionale, naţionale şi regionale
s-au impus prin autenticitatea, fineţea şi generozitatea lor. Motiv pentru care au fost premiate cu 250
medalii de aur, 130 de argint şi 30 de bronz. Numai la concursurile internaţionale vinurile din Oltenia
obţinute din soiurile Tămâioasă românească, Sauvignon, Muscat ottonel, Pinot Noir, Cabernet
Sauvignon, Fetească regală, Riesling italian, Pinot gris, Crâmpoşie, Braghină, St. Emillion, Merlot,
Tămâioasă roze, au primit 100 de medalii de aur, 60 de argint şi 20 de bronz. Este semnificativ faptul
că peste 80% din aceste medalii au fost atribuite pentru vinurile roşii, semiaromate şi aromate.
Concursurile internaţionale s-au ţinut la Lublijana, Budapesta, Montpellier, Freyburg, Bratislava,
Sofia, Tbilisi, Bucureşti.
De-a lungul timpului, oamenii de ştiinţă cunoscători ai domeniului au făcut referiri asupra
calităţii vinurilor din Oltenia.
Dobre Rădulescu, importantă personalitate a viticulturii din România, cunoscând bine vinurile
de Mehedinţi relata: „vinul obişnuit în întreg judeţul se face negru şi numai pe arare locuri – ca o
raritate – se face şi vin alb. Pentru prepararea acestui vin, procedeul constă în a se lăsa strugurii
zdrobiţi să stea în zăcători (căzi) până ce vinul a căpătat o culoare neagră închisă. La Oreviţa, Rogova,
Golul Drâncei, vinul se lasă foarte puţin pe boştină din care cauză au o culoare roşie plăcută (nu
închisă), potrivite în aciditate şi cu gust alcoolic foarte pronunţat”.
Referitor la tehnologia de cultură a viţei de vie Dobre Rădulescu, în acelaşi an 1897,
consemnează: „Viile în tot judeţul se ţin oloage, aceasta chiar în părţile din nord unde lemnul
(coardele) abundă, ceea ce înseamnă că acest sistem de creştere prieşte viilor. Într-adevăr, s-a dovedit
că coarda, sau tăierea lungă nu convine decât în localităţile cu climă umedă şi foarte puţin în cele cu
climă seacă şi teren uscat”. Cauza pentru care vinurile de la Golul Drâncei sunt de calitate excelentă,
apreciază Dobre Rădulescu o reprezintă soiurile de viţă de vie, proporţia în care sunt amestecate şi
expoziţiei de pe pantele înalte din satele: Oprişor, Cearângul, Vlădaia, Prisăceaua, Gemeni, Dărvari,
Recea, Punghina, Vânători, Branişte, Cujmir, Salcia, Vrata, Bălăciţa.
În anul 1868, Ion Ionescu de la Brad preciza că: „venitul cel mai mare din vii se scoate din
Plăşile Blahniţa şi Câmpul, unde se află renumitele podgorii de la Oreviţa, Rogova, Drâncea,
Oprişor”. Ocupându-se de condiţiile naturale de aici el sublinia esenţialul: „soarele cade toată ziua pe
podgorie; solul este lut roşu. Soiurile cultivate erau: Braghină cu boabe roşii, Negru Moale, Negru
Vârtos, Tămâiosă cu boabe rotunde, dese şi verzi. Via se culegea la Vinerea – Mare (14 octombrie stil
vechi – 27 octombrie stil nou) şi se face vinul negru”.
În anul 1900, G.N. Nicoleau – marele nostru ampelograf – sublinia că: „dintre toate centrele
viticole ale Mehedinţiului, Oreviţa era cel mai renumit, nu numai din regiune dar şi din ţara întreagă
pentru calitatea vinurilor. El cuprindea viile aparţinând de Poroina Mare, Fântânile Negre, Poroiniţa,
Vânju Mare, Bucura, Corlăţelul, care toate ocupă colinele în pantă mai mult sau mai puţin repede cu
privire spre sud. Vinurile superioare pe care le producea acest centru erau datorate nu numai soiurilor,
dar în mare parte naturii solului care în general este cuarţos – feruginos, încălzindu-se mult în timpul
verii. Vinurile atingeau adesea preţuri foarte ridicate, de la 40 la 400 franci/hl, pentru cele vechi şi de
30-100 franci pentru cele noi”.
I.R. Ciurescu în anul 1939, apreciind extractivitatea şi echilibrul vinului roşu de la Golul
Drâncei, afirmă că el era „gros de-l duceai în batistă”.
În lucrarea „Viile şi vinurile Franţei şi din alte ţări”, P. Monillefert, profesor de viticultură la
Şcoala Naţională de Agricultură de la Grignon – Franţa, sublinia: „De la Cotnari se recoltează cele
mai bune vinuri albe ale ţării... Drâncea şi Oreviţa – judeţul Mehedinţi produc vinurile roşii de bună
calitate”.
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Ştefan Teodorescu – întemeietorul oenologiei moderne din România – fiu al Olteniei (1970):
„ Împreună cu cele de la Drăgăşani, vinurile de Oreviţa au fost selecţionate de către comisia
însărcinată în 1861 de Alex. Ioan Cuza să pregătească participarea Principatelor Unite (Moldova şi
Ţara Românească) la Expoziţia Internaţională de la Londra, din vara anului 1862. Deci, la această
dată ele făceau parte din categoria produselor şi creaţiilor româneşti pe care, scurt timp după unire,
noul domnitor se străduia să le facă cunoscute şi antrenate în circuitul european de valori”.
Nobila calitate a vinurilor de Golul Drâncei a fost excelent conturată de scriitorul Păstorel
Teodoreanu în anul 1973:
Vin porfirogenet din Coasta Stâncii
Ai stăpânit valeţi, boieri şi prinţi
Şi-ai fost pe culmea ta din Golul Drâncei
Unicul Voievod de Mehedinţi.
O întâmplare nefericită ne ajută să cunoaştem bogăţia vitivinicolă a Mehedinţiului:
La 15 octombrie 1937 în ziarul Timpul din Turnu Severin se consemna:„ Un puternic
incendiu a izbucnit astă-noapte la locuinţa săteanului Alex. Negulescu din comuna Adunaţii Pliului,
judeţul nostru. Focul alimentat de vânt a distrus complect casa, şopronul şi pivniţa în care se aflau
5000 litri vin şi o importantă cantitate de nutreţ. Comuna fiind lipsită de apă, sătenii şi-au adus
proviziile de vin cca 2500 litri – cu care au stins focul. Pagubele se cifrează la suma de 500.000 lei.
Sunt bănuieli că focul a fost pus de o mână criminală. S-a deschis o anchetă”. Titlul articolului era:
„Puternicul incendiu din judeţul Mehedinţi stins cu 2500 litrii vin”.
La Corcova în Mehedinţi, prinţul Valentin Bibescu a plantat o renumită vie înainte de 1907 cu
varietăţi din sudul Franţei (deci negre) după indicaţiile domnului Sauget, inginer agronom din
Montpellier.
Vinurile roşii de Corcova produse de Anton Bibescu se spunea la Paris că au „gust de terroir”
aluzie la buchetul efervescent. Cramele de aici erau un loc de întâlnire frecventat de multe
personalităţi ale vremii, iar cupajele faimoase, precum Corcovinul şi Corcovelul, au fost adesea
omagiate de scriitori celebri precum Martha Bibescu, Mihail Sebastian, Ion Pillat, Ion Minulescu,
Impy Matheescu.
Încântat de vinurile roşii de Corcova, Impy Matheescu le închină o frumoasă poezie, unde
printre altele ne spune:
... Curge Corcova-n fundale
Se pătează roşu, inul.
Curge chiotul la vale
Curge corcovinul.
Numeroasele medalii de aur şi argint aduse de vinurile roşii de Corcova (Merlot, Pinot noir,
Cabernet Sauvignon sau combinaţii între acestea: Corcovinul, Corcovelul) la concursurile naţionale şi
internaţionale atestă marea lor calitate.
Când ne referim la podgoria Drăgăşani trebuie precizat faptul că din arealul său fac parte şi
spaţiile viticole Sâmbureşti, Cârlogani, Dobroteasa, Pleşoi, Iancu Jianu ş.a., care administrativ aparţin
de judeţul Olt.
Drăgăşanii este cea mai veche, mai reputată şi mai importantă podgorie a Olteniei, precum
sunt astăzi Dealul Mare pentru Muntenia şi Odobeşti pentru Moldova.
Vechimea viilor de la Drăgăşani nu se poate preciza. Ea este legată de existenţa primelor
plantaţii realizate de geto-daci.
„Într-un decor minunat şi nespus de armonios s-au pomenit Drăgăşanii de când îi ştie lumea.
Delicată esenţă de sănătate şi de bucurie pe care au dat-o Drăgăşanii sub forma unui vin durabil, uşor
spumos şi cu reflex incomparabil de atrăgător, a servit la împărtăşirea celor mai luminoase figuri ale
trecutului: nobilimea dacă, generalii oştirilor romane, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazu, precum şi cei
mai temuţi haiduci şi panduri liberatori ai lui Tudor. Cine trece pe lângă apa Oltului, în sus de
Drăgăşani, să se descopere cu evlavie în faţa acestui templu măreţ şi unic al ţării” (Teodorescu I.C. –
manuscris – Viile Daciei şi ale Principatelor Române).
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În multitudinea de medalii dintre cele mai strălucitoare cucerite de vinurile din Oltenia, peste
80% aparţin vinurilor de Drăgăşani, în mod deosebit cele de Sauvignon, Tămâioasă românească,
Fetească regală, Crâmpoşie, Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot noir şi Rusidava (vin special
asemănător vinurilor din Spania şi Portugalia).
Despre vocaţia pentru calitate a podgoriei Drăgăşani şi despre viticultorii săi de seamă, ai
acestor străvechi podgorii româneşti stau mărturie şi gândurile exprimate de mari personalităţi din ţară
şi din afara ei care au cunoscut podgoria.
Pierre Andreau caracteriza vinul de Cabernet Sauvignon obţinut din recolta 1920 la
Sâmbureşti, astfel: „are culoare roşie, lejeră, al cărui gust este superb pentru frigărui de vânat”. Vinul
de Sâmbureşti este „ sânge de taur şi are gust de fructe de ienupăr”.
Prof. Dr. Tibor Blatcke, conducătorul delegaţiei Academiei de Ştiinţe din fosta Cehoslovacie:
„venind spre Drăgăşani mi s-au părut colinele cu vii ca acelea din regiunea Champagne. Am vizitat
staţiunea cu laboratoarele ei bine utilate, iar vinurile sunt chiar mai bune decât cele din Franţa”.
J.C. Greddock din Beltaville, Maryland (S.U.A.) : „apreciez în mod sincer prilejul de a vizita
instituţia dumneavoastră şi a cunoaşte podgoria Drăgăşani. Dumneavoastră produceţi vinuri excelente,
dovada medaliilor pe care le deţineţi”.
Amza Pelea, marele nostru actor: „impresionat de frumuseţea podgoriei Drăgăşani şi de
calitatea vinurilor degustate, simt cum dragostea mea pentru meleagurile Olteneşti se cimentează şi se
amplifică. Din toată inima urez vrednicilor lucrători ai podgoriei, care se străduiesc pentru bucuria
noastră, sănătate şi fericire”.
George Coşbuc: „La miazăzi, chiar în pragul judeţului, când vii dinspre romanaţi, ai în faţă
Dealul Viilor, vestitele podgorii de la Drăgăşani, păduri de nuci seculari şi de pruni împodobesc
colinele cât vezi cu ochii”.
Alexandru Vlahuţă: „acestei bogate fâşii de pământ, ce se lasă ca o perdea lungă şi grea, cu
falduri largi, natura i-a dat cu amândouă mâinile din toate frumuseţile şi din toate comorile cu care-i
înzestrată Ţara Românească”.
Păstorel Teodoreanu: „vinurile din această regiune sunt uşoare şi seci fiind nimerite pentru
păstrăv şi lostriţă, fala apelor noastre de munte”. Poetul îşi exprimă şi în versuri, cu siguranţă mai
bine, bucuria de a fi cunoscut podgoria Drăgăşani:
„Culesul viilor e-n toi la Drăgăşani,
De vorbe dezmierdate-i plină via,
N-auzi decât Gordona, Crâmpoşia,
De dealul Oltului, Călina Mitrofani”.
sau referindu-se la celebrul vin de Crâmpoşie:
„Cercând sticluţe vechi şi azi şi ieri
Am dat de Crâmpoşie-ntr-o sticluţă
Ce-i Crâmpoşia? E o ţărăncuţă
Dar care place foarte la boieri”.
Nu întâmplător am lăsat pentru această încheiere referitoare la podgoria Drăgăşani mărturiile
Prof. Ştefan Teodorescu, creatorul şcolii oenologice moderne româneşti, fiu al Craiovei, care a
sintetizat ca nimeni altul amplul potenţial şi trăsăturile de nobleţe ale podgoriei Drăgăşani din punct
de vedere oenologic: „… în preajma unor puternice aşezări dacice dominate de Rusidava, devenită
mai târziu regiunea voievodală a banilor Olteniei – Drăgăşanii s-au bucurat prin vinurile sale de o
atenţie şi preţuire deosebită din cele mai vechi timpuri. Aşezarea ei de-a lungul văii Oltului ce-i
asigură o permanentă mişcare uşoară a aerului, totdeauna dispunând de o bună umiditate chiar în
iulie-august, lunile cele mai calde. Toate acestea sunt condiţii naturale care au decis că cele mai dotate
şi valoroase soiuri româneşti şi străine găsesc la Drăgăşani cel mai favorabil mediu pentru a-şi
exprima integral amploarea aptitudinilor de calitate de care dispun.
Din toate aceste elemente a fost plămădită şi izvorăşte nobleţea naturală a caracterelor de care
dispun vinurile de Drăgăşani, personalitatea excepţională a specificului soiurilor din care provin (la
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fel ca în regiunea Târnave) şi deosebi fineţea rară şi bogăţia de arome, neîntrecută de nici o altă
regiune viticolă.
Aceste trăsături se impun imediat; ele au sugerat multor specialişti străini care au vizitat
regiunea Drăgăşani, asemănarea lor cu vinuri franţuzeşti din cele mai fine şi reputate.
Nu este deloc întâmplător că, la foarte multe concursuri internaţionale, cea mai aleasă şi
prestigioasă categorie a vinurilor dulci-aromate, dintre toate probele participante, un vin românesc a
fost cel care a obţinut cea mai mare notă medie din partea juriului. În astfel de situaţii, pe cea mai
înaltă culme a calităţii s-a aflat până acum unul din următoarele vinuri româneşti, provenind de la
Drăgăşani (Tămâioasa românească), ori de pe Târnave (Muscat ottonel sau Traminer roz), o veritabilă
trudă de aur ce a dat o meritată strălucire viticulturii României. ”
Trebuie remarcat faptul că podgoria Drăgăşani, este poate unica de la noi, care prin
viticultorii ei a depus încă din secolul XIX cele mai perseverente eforturi pentru a afirma peste hotare
calitatea vinurilor ei.
Astfel vinurile de Drăgăşani au putut fi apreciate şi premiate la expoziţiile universale de la
Paris din anii 1867 şi din anii 1889 şi 1900, unde au primit medalii vinurile albe din recoltele anilor
1879, 1883, 1890, 1891, vinurile roşii din anii 1887 şi 1896, vinurile de Tămâioasă românească din
anii 1890, 1891, 1896, iar la concursul internaţional de vinuri de la Bordeaux (1898) au obţinut
diploma de onoare vinurile albe prezentate.
De asemenea la expoziţiile de la Milano (1908) şi de la Gand (1912) medalii de aur şi
diploma de onoare.
O altă trăsătură la fel de importantă, proprie podgoriei Drăgăşani, este aptitudinea ei de a
produce o gamă largă de categorii şi tipuri de vin de calitate superioară începând de la cele albe şi
roşii de consum curent, până la cele dulci ricoroase naturale, aromate.
O altă remarcă se referă la faptul că podgoria Drăgăşani dispune de o mare potenţialitate
certă, dar încă neexploatată până acum, aceea de a putea produce vinuri spumante aromate (din
Tămâioasă românească) sau semiaromate (din Riesling de Rhin).
Succesele din trecut şi cele mai mari pe care le va repurta în viitor, nu fac decât să confirme
reputaţia tradiţională de care s-au bucurat din cele mai vechi timpuri vinurile podgoriei Drăgăşani.
Din totdeauna, la Banu Mărăcine vinurile cele mai de preţ sunt vinurile roşii provenite din
struguri negri, aparţinând soiurilor Fetească neagră, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Merlot care se
disting printr-o fineţe subtilă, pline de temperament, iar tonalitatea şi intensitatea culorii sunt două
atribute care le imprimă o puternică personalitate. Prin învechire, dat fiind un echilibru ideal între
conţinutul în alcool şi aciditatea lor fixă, capătă caşeu tipic marilor vinuri roşii obţinute în arealele
viticole unde durata de strălucire a soarelui în perioada de vegetaţie a viţei de vie depăşeşte 1500 ore
efective şi microclimatul nu are parte de excese.
Vinurile albe, care alături de cele roşii au adus faima acestui areal viticol sunt cele de
Tămâioasă românească şi Sauvignon, impunându-se prin supleţe, aromă, echilibru, prospeţime,
onctuozitate şi având vocaţie pentru învechire.
Participarea vinurilor roşii şi aromate la concursurile naţionale ale vinurilor în perioada 19751988, de la Vaslui, Focşani şi Bucureşti s-a soldat cu acordarea a 30 medalii de aur şi 10 de argint.
Vinurile au fost realizate de Staţiunea Didactică Banu Mărăcine.
Din strugurii soiurilor Crâmpoşie şi Fetească regală – două vechi soiuri româneşti de viţă de
vie create de-a lungul miilor de ani, primul la Cârlogani – Olt; cel de-al doilea la Daneş – Sighişoara,
se obţin vinuri materie primă pentru vinarsuri (distilate de vin învechite) ce sunt băuturi alcoolice
naturale de maximă fineţe şi rafinament, extrem de preţuite.
Vinarsul, „Roua Plaiului” obţinut la Banu Mărăcine fiind prezentat în anul 1996 la Salonul
Internaţional de Invenţii de la Geneva, a fost distins cu medalia de argint pentru fineţea şi
rafinamentul său, dar şi pentru autenticitatea tehnologiei prin care se obţine.
La Banu Mărăcine, începând cu anul 1970 s-a organizat pe baze ştiinţifice o colecţie de vinuri
reprezentative pentru această zonă. Fiecare tip de vin găzduit de această colecţie reprezintă o
veritabilă carte deschisă pentru cei ce sunt interesaţi de vocaţia pentru calitate a acestor ţinuturi, de
găsirea unui autentic răspuns privind viitorul viticulturii pe aceste meleaguri şi nu în ultimul rând
mărturia că viţa de vie şi vinul au o mare contribuţie la civilizaţia omenirii.
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Cine are şansa să cunoască marile vinuri obţinute în cadrul acestui areal viticol, descoperă
încă un spaţiu românesc binecuvântat de Dumnezeu pentru vocaţia lui de a oferi omului bunăstare,
bucurie şi speranţă.
Vocaţia potenţialului vitivinicol de la Segarcea a fost pusă în maximă valoare de către
Domeniul Coroanei, deci începând cu anul 1884 când i-a fiinţă pe lângă Casa Regală a României –
Domeniul Coroanei, Segarcea făcând parte din cele 12 unităţi agricole ce constituiau Domeniul.
Crearea la Segarcea a acestei unităţi este nemijlocit legată de potenţialul imens de care
dispunea Câmpia Olteniei pentru cultura cerealelor, dar şi de vaforabilitatea amfiteatrelor cu
deschidere spre Dunăre, formate de primele terase plecând de la fluviu, pentru cultura viţei de vie şi
obţinerea de veritabile vinuri roşii şi aromate.
Vinurile obţinute aici de-a lungul timpului s-a dovedit a fi cele roşii de Pinot noir şi cabernet
Sauvignon.
Din rândul celor albe se remarcă Fetească şi Sauvignon, iar dintre cele aromate Tămâioasă
românească şi Tămâioasă roze (zis Muscat Frontignan).
Vinurile se desfăceau la Bucureşti chiar la Administraţia Domeniului Coroanei, văzându-se în
primul an 5000-6000 de sticle lunar cu preţ de 12-18 lei sticla (1/1) şi 2000-2500 decalitri de vin
vărsat lunar cu preţ ce variază între 10-14 lei/litru, de fapt cele mai ridicate preţuri de pe piaţă. Printre
vinurile Domeniului Segarcea se prezintă cu calităţi cu totul superioare Fetească albă al cărui buchet a
întrecut orice aşteptări, prezent la Concursurile de la Chişinău în doi ani consecutivi, cât si la
degustarea probelor de vinuri din întreaga ţară făcută la Şcoala de la Herăstrău, ca aplicare la
concursul de oenologie.
La vinul de Tămâioasă roze ca şi la vinul de Cabernet Sauvignon de Segarcea se disting
armonia calităţilor de aromă şi buchet care devin prin învechire de o înaltă valoare (Teodoreacu I.C.,
1923).
Vestitul Păstorel (Al.O. Teodoreanu) în recomandările sale privind asocierea vinurilor cu
diferite mâncăruri recunoaşte că la vânatul cu păr sunt preferate vinurile roşii de Segarcea (Pinot noir
sau Cabernet Sauvignon), iar pentru desert îşi aminteşte de Frontignanul (Tămâioasa roze) de
Segarcea şi Muscat ottonel de Crăciunel.
Aşa cum aminteam, cele mai apreciate vinuri de la Segarcea au fost cele roşii şi aromate. La
Concursurile Internaţionale de la Montpellier şi Lublijana Pinotul noir şi Tămâioasa roză a primit
medalia de aur.
La Segarcea se realizează cel mai fin distilat de vin învechit (Vinars), medaliat cu aur la Paris
(1936 şi 1950) şi la Lublijana (1956).
Vinurile de Segarcea s-au impus în rândul celor de înaltă calitate prin autenticitate, fineţe şi o
distinctă pretabilitate la învechire, în urma cărui proces personalitatea lor se amplifică, menţinându-se
un număr însemnat de ani. Şi astăzi, colecţia de vinuri de la Segarcea, vinurile aparţinând recoltelor
1917-1918 încă mai au ceva să ne spună despre vocaţia despre calitate a acestei podgorii.
Domeniul Coroanei Segarcea a făcut obiectul unor vizite de documentare a unor specialişti
străini în cultura viţei de vie şi producerea vinului sau altor băuturi. În luna martie 1924, consulul
Austriei, Otto Weissenberger şi Otto Sohn, director general al fabricilor de spirtoase din Germania, au
sosit la Segarcea pentru a se documenta asupra modului de fabricare a coniacului.
Cu prilejul Congresului Internaţional de Agricultură, ediţia a XIV-a, mai multe delegaţii
străine şi participanţi la Congres au vizitat şi Domeniul Segarcea.
Înainte de începerea Congresului, preşedintele Comitetului de organizare, Ion Mihalache,
Ministrul Agriculturii şi Domeniilor, transmitea administraţiei Domeniilor că Eduard Barthe, deputat,
preşedintele grupului parlamentar viticol din Parlamentul Franţei, preşedintele Oficiului Internaţional
al Viei şi Vinului (O.I.V.), Lesage, reprezentant al guvernului francez şi director general al agriculturii
franceze, Douarche, directorul Oficiului Internaţional al viei şi Vinului, şi-au exprimat dorinţa de a
vizita câteva din centrele agricole mai importante din România.
Comitetul a inclus în program şi Domeniul Segarcea pentru vizitarea viilor şi instalaţiilor
cramei. Sosită în seara zilei de 4 iunie 1929, delegaţia a fost găzduită la Domeniul Segarcea, iar a
doua zi, 5 iunie, a vizitat via Segarcea, Crama, grajdul de armăsari şi manejul.
Domeniul Segarcea, cunoscut ca o exploataţie modernă bine organizată, a fost vizitat nu
numai de specialişti în cultura viţei de vie, ci şi de mari proprietari de moşii interesaţi de
achiziţionarea de soiuri de cereale de mare productivitate şi animale de rasă superioară.
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Cognacul (Vinarsul) de Segarcea este cel care a dus în lume podgoria Segarcea.
Regretatul scriitor Impy Matheescu în frumosul său volum intitulat sugestiv „Mărite Vin”,
impresionat de calitatea vinarsului de Segarcea (distilatul învechit de vin) îi face o reverenţă:
„Măreţ şi domn ca Mircea la Rovine,
Toiag de vis şi sabie de gând,
Genunchiul drept se frânge către tine
Din cupa mea, cobori, luceafăr blând”.
Privind şi gustând vinuri de Segarcea, din paharul de cristal, afli minunata poveste despre
fascinantul copil al soarelui, care reflectă vocaţie, tradiţie şi pasiune.
Tradiţiile pe care le-am dobândit, obiceiurile pe care le-am cultivat, realizările de care ne-am
bucurat sunt rezultatul marilor performanţe ale vinurilor din Oltenia, al recunoaşterii lor pe plan
naţional şi internaţional.
Aceste performanţe au fost şi sunt posibile ca urmare a vocaţiei spaţiilor viticole pentru
calitate, dar şi a prestigiului profesional de care se bucură viticultorii şi oenologii din România.
Vinurile roşii şi aromate din Oltenia s-au constituit în veritabile comori naţionale.
Depinde de noi cum protejăm şi cultivăm aceste comori pentru ca ele să rămână acolo pe
treapta cea mai înaltă de preţuire a calităţii.Numai în acest mod vinurile noastre îşi vor ocupa locul lor
binemeritat din piaţa vinului, cu consecinţele economico-finaciare cele mai conveniente.
Tradiţiile viticole şi cultura vinului pe pământurile bulgăreşti sunt mai vechi decât însuşi
statul bulgar care s-a format în anul 681. Este un fapt dovedit istoric că pentru tracii antici care au
populat teritoriul Bulgariei de azi vinul a fost parte din viaţa de zi cu zi şi a avut un rol esenţial în
ritualurilor triburilor. Dovezile despre rolul important pe care vinul l-a jucat în viaţa strămoşilor se
află peste tot pe pământurile bulgăreşti: de exemplu, artefactele găsite în urma săpăturilor arheologice
au adesea forma de căni, ritoni, amfore şi fiale, despre care se ştie că erau folosite pentru servirea
vinului.
Fără a ne adânci în istorie vom menţiona doar faptul că după formarea statului Bulgar, de-a
lungul veacurilor, vinul a continuat să-şi facă puternic simţită prezenţa în tradiţiile şi obiceiurile
bulgarilor. În Evul Mediu, când ţara a ajuns sub stăpânirea Imperiului Otoman, vinul a continuat să
facă parte semnificativ din modul de viaţă al oamenilor. Un rol foarte important pentru aceasta l-a
jucat faptul că populaţia bulgară este creştină, iar vinul, fiind parte din ritualurile aceste religii, este
permanent omagiat.
După anul 1944 se înfiinţează cele mai mari cooperative viniviticole care transformă
producţia de vinuri din afaceri private mărunte în bazele viitoarei industrii a vinului. La începutul
secolului XX existau deja câteva centre vinicole puternice înfiinţate pe bază de asocieri voluntarcooperatiste. Astfel de centre au fost la Lovech, Melnik, Plovdiv-Pazardzhik, Pleven, Suhindol, Sliven
si Chirpan.
În această perioadă s-au plantat la scară largă soiuri renumite pe plan mondial, precum:
cabernet, merlot, muscat ottonel, sauvignon blanc, chardonnay, traminer. O largă răspândire a avut şi
soiul gruzin rkatsiteli, care în anii 60 ocupa aproape 40% din viile de vinuri albe, iar astăzi este din
nou pe primul loc printre viile de vinuri albe. În anii 80 ai secolului trecut vinurile bulgăreşti încep să
caute pieţe în vest având succese notorii în Marea Britanie, Germania, Japonia şi mai ales în Rusia,
unde mergeau în jur de 90% din exporturi.
În ultimii ani situaţia industriei vinurilor bulgăreşti s-a schimbat. Cu ajutorul fondurilor
agricole de preaderare şi a programelor SAPARD şi Phare multe podgorii bulgăresti şi investitori
străini au reuşit să implementeze proiecte pentru modernizarea cramelor şi viilor. Aceste lucruri
treptat au început să schimbe faţa întregii industrii a vinului şi, în câţiva ani, în toate raioanele viniviticole au apărut noi vinării mici, medii şi mari, bine proiectate şi echipate. Exemple sunt noii
jucători ca Bessa Valley în raionul Pazardzhik, Zagrey langa Parvomay, Edoardo Miroglio lângă
Nova Zagora, Katarzyna lângă Svilengrad, la graniţa de sud-est cu Grecia şi Turcia, Terra Tangra,
Castra Rubra în Harmanli, Borovitsa şi Chateau de Val în Bulgaria de nord-vest. Prin intermediul
altor investiţii private în vinicultură se poate spune că vinul bulgăresc s-a schimbat dramatic în doar
un deceniu.
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Institutul de Viticultura si Vinificatie din Pleven detine numeroase soiuri de struguri
cultivati in podgorii:
 Soiuri desert: Dream, Pleven, Super early Bolgar, Muscat Pleven, Brestovitsa Kondarev 10,
Diana;
 Struguri pentru vin: Muscat kaylashki, Storgozia, Rubin, Bouquet, Friendship, Delight;
Aceste soiuri respecta standardele europene de productie datorita rezistentei ridicate la factori
de stres abiotici. In acest sens stau marturie rezultatele analizelor Institutului Viei si Vinului pe unele
soiuri precum Kaylashki sau Storgozia, care au rezistenta sporita la boli fungice importante: mucegai
(Plasmopara vitidola), oidium, mucegai cenusiu si rezistenta la temperaturile scazute din timpul iernii.
Institutul din Bulgaria, ce detine aproape 2000 de soiuri si hibrizi, face parte din reteaua
europeana de conservare a resurselor genetice.
In 2010, IVE Pleven a fost premiat cu medalie de aur de catre Uniunea Inventatorilor din
Bulgaria pentru soiurile desert cu rezistenta imbunatatita la boli si la temperaturi scazute, soiuri
prezentatate la Expozitia Nationala “Inventii si Inovatii”.
In omeniul tehnologiilor, Institutul de Viticultura si Vinificatie furnizeaza:
 Tehnologii avansate de producere a materialului saditor de vita de vie;
 Tehnologii pentru producerea de material de inmultire a vitei de vie;
 Tehnologii pentru crearea de podgorii si pepiniere;
 Tehnologii de cultivare a vitei de vie;
 Tehnologii pentru controlul daunatorilor vitei de vie;
 Tehnologii de obtinerea de struguri si derivati;
 Tehnologii pentru producerea de vinurilor rosii si albe si a bauturilor spirtoase.
In 1999 Institutului de Viticultura si Vinificatie i s-a acordat premiul “Platinum Star for
Quality” care se altura celor trei premii primite din partea guvernului si celor alte 250 de premii
obtinute la concursuri internationale.
Institutul de Cercetare al Viticulturii si Vinificatiei gestioneaza 1500 de acri teren arabil si
546 ha de podgorii. Crama pentru cercetare si producerea vinurilor albe si rosii precum si a bauturilor
spirtoase ofera facilitati de predare in zona Kaylaka. Aceasta combinatie intre institut de cercetare si
crama este o decizie inteleapta care ii invata pe predecesorii nostri sa efectuze activitati semnificative
de cercetare in laborator si pe teren. Acestea sunt conditii esentiale pentru obtinerea unor produse de
calitate.
Institutul de Viticultura si Vinificatie este producator si comerciant de struguri de masa si
vinuri albe si rosii de inalta calitate. Acesta comercializeaza si butasi a caror plantare garanteaza
podgorii ce vor produce struguri de calitate.

2. FACTORII CARE DECID REALIZAREA UNEI VITICULTURI PERFORMANTE
ŞI A UNOR VINURI DE CALITATE SUPERIOARĂ
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2.1 Aspecte de natură geografică şi climatică din Oltenia, care justifică vocaţia pentru
cultura viţei de vie
Oltenia, „în adevăr, este unul dintre ţinuturile cele mai vechi în civilizaţie ale românilor. Aici
colonizarea romană a fost mai intensă; în acest loc a fost mai puternic întipărită pecetea romană, ceea
ce se vede prin urmele lăsate de romani, prin mărturii scrise ale lor, cât şi prin logica faptelor”
(Nicolae Iorga, 1906).
2.1.1 Aşezare geografică şi consecinţele acesteia
Provincia istorică a României, Oltenia este aşezată în partea de sud – vest a ţării şi cuprinde
judeţele: Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, o mică parte din judeţul Caraş-Severin până la valea
râului Cerna, iar în nord, o mică parte din judeţul Hunedoara, respectiv Valea Jiului (cu municipiul
Petroşani) până la culmile Carpaţilor (respectiv vârful Parângul Mare).
Suprafaţa celor cinci judeţe este de 29.015 km2. La sud are o graniţă naturală cu teritoriul
Bulgariei şi Serbiei, fluviul Dunărea; la est, limita de est a judeţului Olt, care la nord de localitatea
Scărişoara (situată în dreapta Oltului) se abate mult spre est apropiindu-se de Roşiori de Vede,
cuprinzând o parte din Câmpia Boianului şi din Piemontul Cotmenei. Punctul cel mai sudic al Olteniei
este situat în partea de mijloc a albiei minore a Dunării în aval de Ostrovul Păpădia, puţin mai la sud –
est de grindul Tânjelu (altitudinea de doar 28 m).
Punctul cel mai nordic este situat puţin mai la nord de Vârful Prislop în colţul de nord – est al
judeţului Vâlcea, care cuprinde şi o mică parte din estul Munţilor Făgăraşului. Punctul cel mai estic se
află la est de localitatea Bărăştii de Vede, respectiv graniţa estică a comunei Moţăţeşti din judeţul Olt.
Paralela 45°N trece puţin pe la sud de Tg. Jiu, iar paralela 44°N trece prin sudul Olteniei, la
limita sudică a altitudinii de 200m (localităţile: puţin mai la nord de Calafat, Golenţi, Boureni,
Urzicuţa, Giurgiţa, Padea, Mârşani, Vlădila, Traian, Băbiciu, Smârdan).
De la nord la sud se întinde pe aproximativ 1°55´ de latitudine, iar de la est la vest 2°53´ de
longitudine. O treime din teritoriul Olteniei (partea sudică) are altitudinea sub 200 m.
Dintre unităţile de relief ale Olteniei amintim: Câmpia Olteniei cu subunitatea Câmpia
Romanaţi şi o parte din Câmpia Boianului, Piemontul Getic cu subunităţile Podişul Bălăciţei şi o mică
parte din Piemontul Cotmenei, Podişul Mehedinţi, Piemontul Motrului, Gruiurile Jiului, Piemontul
Olteţului, Depresiunea subcarpatică Tg.Jiu - Câmpu Mare, depresiunea intracolinară Tg.Cărbuneşti,
depresiunile intracarpatice Loviştei şi Petroşani, subcarpaţii Gorjului, Subcarpaţii Vâlcei, Munţii
Cernei, Munţii Mehedinţi, Vâlcan, Parâng, Căpăţânii, Lotrului, Cozia, jumătatea sudică a Munţilor
Godeanu şi Lotrului şi o mică parte din sud-vestul Munţilor Făgăraş (de la Valea Oltului - sud de
localitatea Lazaret şi până la Vârful Grohotişului 2366 m altitudine).
Altitudinea reliefului descreşte de la nord la sud, cel mai înalt punct este Vârful Parângul
Mare (2519 m) situat chiar pe limita nordică judeţului Gorj descriind un larg amfiteatru.
Orientarea dealurilor este în general pe direcţia nord-sud, ceea ce are o mare importanţă nu
numai în privinţa aşezărilor umane şi în realizarea infrastructurii căilor de comunicaţie, dar şi asupra
interacţiunii reliefului cu circulaţia generală a atmosferei deasupra Olteniei, factor care are importanţă
în montarea climei locale (Marinică Ion, 2006).
Relieful constituie un veritabil amfiteatru natural. În Lunca Dunării, de lângă Corabia, unde
altitudinea este numai 28 m deasupra mării şi până la masivul Parâng, unde vârful Mândra atinge
2529 m, se succed în trepte toate formele de relief existente în ţara noastră.
Aici se întâlnesc trei climate: climatul sud mediteranean, central european şi pontic, care
datorită reliefului variat se prezintă foarte diferit.
Vegetaţia este reprezentată printr-un mare număr de asociaţii. În golurile de munte se află
asociaţiile vegetale alpine caracteristice Carpaţilor. În păduri sunt prezente aproape toate speciile
forestiere de la noi din ţară. Se găsesc toate speciile de stejar, de sorb, de arţar, ş.a. Câmpia şi luncile
râurilor cuprind asociaţii vegetale ierboase în multe părţi cu pronunţate caractere de silvo - stepă, în
special în partea sudică.
În depresiunea subcarpatică, de la Baia de Aramă către Tismana, Tg. Jiu, Horezu, Bistriţa,
precum şi o linie convenţională care pleacă de la Bechet prin Segarcea la Drobeta Turnu Severin, se
întâlnesc condiţii climatologice care favorizează flora spontană sud mediteraneană. Aici cresc spontan
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castanul comestibil, smochinul, liliacul, viţa de vie sălbatică şi multe plante ierboase sud mediteraneene.
Flora spontană este reprezentată prin peste 2200 specii (aparţinând la 644 genuri şi 122
familii) adică 2/3 din flora României.
Variaţiile mari de relief, climă şi vegetaţie ca şi natura rocilor stratului superior al litosferei,
fac ca în Oltenia să întâlnim toate tipurile de soluri din ţara noastră (podzol, soluri brune de pădure,
soluri brun roşcate de pădure, cernoziomuri degradate, rendzine, lăcovişti şi soluri roşii). Aceste tipuri
de soluri, la rândul lor, prezintă numeroase subtipuri şi varietăţi de soluri.
O suprafaţă de cca 200.000 ha este reprezentată prin nisipuri. Acestea sunt situate în partea
sudică a provinciei. Astfel cca 80.000 ha în stânga Jiului începând de la Craiova şi până la Bechet cu
ramificaţii spre Ghindeni, Apele Vii, Mârşani, Daneţ, Dobroteşti, Ogrin, Dăbuleni. Suprafeţele cele
mai întinse de nisipuri se întind de-a lungul Dunării de la sud de Turnu Severin şi până la Corabia.
Nisipurile din Oltenia sunt solificate şi pe alocuri chiar semimobile.
Suprafeţele întinse de soluri din zona centrală şi nordică a Olteniei se găsesc în stadii diferite
de eroziune, deci cu fertilitatea mult diminuată.
Oltenia are şi o bogată reţea hidrogeografică. Râuri numeroase străbat de la nord la sud
ţinutul.
Toate aceste condiţii naturale oferă posibilităţi mari şi foarte variate pentru agricultură. Astfel
în zona sudică se cultivă cu succes cerealele, plantele tehnice, sfecla de zahăr, în partea centrală
cerealele, pomii, viţa de vie, iar în nordul Olteniei cerealele, cartofii, pomii şi arbuştii fructiferi,
căpşunul, ş.a. Sudul Olteniei a fost considerat întotdeauna printre grânarele principale ale ţării, iar
depresiunile subcarpatice şi regiunile de dealuri ale Olteniei foarte potrivite pentru cultura viţei de vie
şi a pomilor fructiferi.
Luncile râurilor sunt foarte favorabile pentru cultivarea legumelor atât pentru consum cât şi
pentru producerea de sămânţă.
Zootehnia găseşte mari posibilităţi de dezvoltare. Astfel, creşterea peştilor în Dunăre sau în
bălţile din Lunca Dunării, a vacilor de lapte, oilor, porcilor şi păsărilor în partea nordică şi în zona de
munte, găsesc condiţii favorabile pentru creşterea oilor şi bovinelor, iar în apele de munte, păstrăvul.
Păşunile de munte pot fi valorificate numai prin creşterea animalelor care din vechime constituie
aproape singura sursă de existenţă a populaţiei. Stupăritul, ca şi sericicultura, îşi găsesc locul în tot
cuprinsul Olteniei.
Reţeaua hidrografică oferă posibilităţi mari de irigaţie şi pentru dezvoltarea pisciculturii.
Alături de bogatele soluri se adaugă bogăţii mari ale subsolului. În Oltenia există zăcăminte
de cărbuni, sare, petrol şi gaze naturale (Popa Aurel, 2002).
2.1.2 Clima Olteniei
În a sintetiza câteva caracteristici ale climei din Oltenia de un real folos ne-au fost lucrările
„Fenomene climaterice de risc în Oltenia„ (Ion Marinică, 2006), „Clima Olteniei deluroase” (Neamţu
Gh., 1989) şi studiile realizate de către colectivul de cercetare al Institutului de Geografie privind
Valea Dunării Româneşti (1970).
România face parte din zona temperată a emisferei nordice, paralela 45°N (mijlocul distanţei
dintre ecuator şi pol), trece prin Dobrogea, nordul Munteniei şi Banat.
Oltenia fiind situată în sud-vestul României, se află sub influenţa centrilor barici de acţiune
din Marea Mediteraneană, Oceanul Atlantic, Marea Câmpie Rusă, Nordul Africii, Peninsula
Scandinavă şi chiar Groelanda. Tipurile de circulaţie atmosferice care predomină asupra Olteniei, în
cea mai mare parte a anului sunt cele cu componentă: sudică, vestică, estică, celelalte tipuri sunt puţin
frecvente.
Condiţiile climaterice ale Olteniei se apropie de cele din sudul Banatului. Iarna se resimte şi
influenţa anticiclonului Est-european (mai ales în estul regiunii). Jumătatea de sud a Olteniei se
caracterizează printr-o temperatură medie anuală de peste 10°C (la Drobeta Turnu Severin media
anuală este de 11,7°C, ca urmare a încălzirilor din anotimpurile de tranziţie, prin procesele foenhale la
Drăgăşani de 10,4°C). Izoterma anuală de 11°C trece de la nord de Drobeta Turn Severin, nord de
Vânju Mare, sud de Segarcea şi la est de această localitate aproximativ de izohipsa de 100 m
altitudine. Toamnele sunt, în general, lungi şi călduroase, de exemplu temperatura medie a lunii
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octombrie la Drobeta Turnu Severin este de 12,5°C iar la Drăgăşani de 11,2 °C, valori mai mari decât
media anuală.
În Oltenia, invaziile de aer rece polar sau arctic sunt mai rare comparativ cu alte regiuni ale
ţării. Ca o consecinţă a frecvenţei pătrunderilor acestor tipuri de mase de aer, este, că la Craiova
vizibilitatea este atât de mare încât se văd Munţii Carpaţi (Parângul Mare) de 18-20 de ori pe an şi de
3-4 ori pe an se văd şi Munţii Carpaţi si Munţii Balcani (se ştie că în masele de aer polar şi arctic,
vizibilitatea este foarte bună, aerul este lipsit de impurităţi şi foarte clar). Podgorenii de la Segarcea,
după aproape fiecare ploaie, dimineaţa, au o privelişte încântătoare a Munţilor Balcani.
Climatul regiunii Belogradchik, Montana, Pleven
Aceasta regiune este cea mai mare suprafata plata si cea mai mare regiune fizico-geografica
din Bulgaria care cuprinde teritoriile dintra Stara planina si fluviul Dunarea. Relieful este drept si slab
denivelat cu inaltimi intre 150-200 m peste nivelul marii. Solurile sunt de tip cernoziom, mediu
fertile, putin nisipos-argiloase, slab erodate.
2.1.2.1 Anotimpurile
Anotimpurile sunt plăcute: primăverile timpurii şi relativ scurte, verile călduroase, uneori
secetoase, toamnele ploioase cu al doilea maxim noiembrie - decembrie de precipitaţii, iar iernile sunt
blânde cu lapoviţă şi ninsoare şi uneori, cu inundaţii în plin sezon rece.
Primăvara
Meteorologic se consideră că începe de la data când temperatura medie zilnică are valori mai
mari de 0 °C. Acest eveniment se produce, mai ales, în zona dealurilor din vestul provinciei, în cei
mai mulţi ani, încă de la sfârşitul primei decade a lunii februarie (temperatura medie multianuală a
lunii februarie la Drobeta Turnu Severin este pozitivă, 0,9°C, iar în restul Piemontului Getic cu 10-15
zile mai târziu, adică în ultima decadă a lunii februarie).
Vara
Prezintă diferenţieri apreciabile de la vest la est şi de la sud la nord.
Deşi diferenţa dintre temperatura medie a lunilor de vară în Oltenia şi temperatura medie a
lunilor de vară pentru localităţile de la est de Olt este în unele cazuri de 2,5°C (la Drobeta Turnu
Severin media lunilor de vară este de 22,2 °C, iar la Piteşti 19,7°C), temperatura maximă a atins
43,5°C la 20.VIII.1946 la Strehaia, totuşi cele mai puternice încălziri ale aerului în anotimpul de vară
s-au produs în est, la Ion Sion, aproape de Brăila, 44,5°C (10.VIII.1951).
Veri foarte calde în care temperatura aerului a depăşit în multe locuri 40°C, au fost în anii:
1946; 1952; 1987; 1988; 1993; 2000.
De două, trei ori într-un deceniu în Oltenia, temperatura aerului atinge şi depăşeşte 40°C. Sunt
destul de frecvente verile calde şi secetoase sau ca deficit de precipitaţii şi această frecvenţă tinde să
crească (Marinică Ion, 2006). Cele mai lungi intervale secetoase în secolul 20 au fost: 1902-1904;
1927-1930; 1945-1953; 1962-1965; 1973-1976; 1982-1996. În cadrul acestor intervale a existat câte
un an de culminaţie; 1904; 1946; 1990, ceea ce după unele studii, care au prelucrat datele din
intervalul 1896-1996, indică o ciclitate a perioadelor secetoase severe şi a celor ploioase la un interval
mediu de 43 de ani.
Toamna
În acest anotimp predomină circulaţia de vest. În a doua jumătate a toamnei apar de obicei
ploile specifice influenţei mediteraneene (maximul secundar de precipitaţii). Toamnele ploioase
(ploile încep în mod obişnuit chiar din prima decadă a lunii octombrie; există şi excepţii (2002; 2003)
în care vremea ploioasă s-a instalat încă din primele zile ale toamnei), apar pe fondul unor circulaţii
atmosferice care favorizează o intensă activitate ciclonică în Marea Mediterană şi vremea se menţine
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ploioasă şi umedă zile întregi la rând, iar în unele zile ploioase, umezeala din aer este atât de mare,
încât apare fenomenul de condensare pe obiecte chiar şi din interiorul clădirilor neîncălzite
(22.X.2003 când un astfel de fenomen a fost deosebit de intens, încât pereţii şi balustradele
„lăcrimau”). În popor se spune „vine toamna cu ploi multe”.
Toamnele ploioase determină întreruperea lucrărilor agricole şi deseori sunt cauza
neînsămânţării unor suprafeţe întinse de teren arabil. Dintre cantităţile excepţionale de precipitaţii
înregistrate toamna în octombrie în Oltenia amintim: 324,9 l/m2 la Gruia în judeţul Mehedinţi în
1922; 369,2 l/m2 la Balta judeţul Mehedinţi în 1944; iar în noiembrie 452,5 l/m2 la Pesceana Cueni în
judeţul Vâlcea în 1912; şi în decembrie 254,3 l/m2 în 1909 la Balta în judeţul Mehedinţi; 250,5 l/m2 în
1995 la Salcia în judeţul Mehedinţi.
Cantitatea de 452,5 l/m2 înregistrată în noiembrie 1912 la Pesceana Cueni judeţul Vâlcea este
cea mai mare din Oltenia pentru sezonul rece de când se fac observaţii meteorologice. La nivelul ţării
este întrecută doar de cea înregistrată la Atamgea în judeţul Tulcea ( 523,4 l/m2 ) în octombrie 1922.
Cele mai multe recorduri s-au înregistrat în vestul Olteniei în judeţul Mehedinţi ca urmare, în
special, a interacţiunii reliefului mai înalt cu circulaţie atmosferică de tip ciclonic, care după o
componentă sudică sau sud-vestică spre Oltenia, datorită barajului orografic al Carpaţilor, deasupra
Olteniei devine estică forţând „ca într-o chiuvetă“ masele de aer să escaladeze lent relieful din vestul
şi nord-vestul Olteniei, determinând astfel o precipitare mai intensă şi de durată mai lungă decât în
restul regiunii.

Iarna
În general, nu este aşa de aspră ca în estul ţării, iar în vestul Olteniei (judeţul Mehedinţi) este
la fel de blândă ca în Banat. La Drobeta Turnu Severin din 91 de ani de observaţii, în 60 de ani
valorile medii de temperatură ale celor trei luni din anotimpul de iarnă (decembrie, ianuarie,
februarie) au fost pozitive. Media multianuală a acestui anotimp este pozitivă la Drobeta Turnu
Severin 0,8 °C, pe când la est de Olt în Piemontul Getic, deşi valorile sunt ridicate faţă de estul ţării,
sunt negative fiind cuprinse între -1,5 şi -1,2 °C. Sunt destul de frecvente cazurile când precipitaţiile
atmosferice iarna, sunt sub formă lichidă, iar valorile temperaturii oscilează în jur de 0°C. Numărul
zilelor cu lapoviţă în vestul Olteniei este cuprins între 8 şi 10 , mai ales în Piemontul Getic. Spre estul
Olteniei, iarna este mai aspră. La Slatina , de exemplu, în toate lunile de iarnă se înregistrează valori
medii negative, pe când la est de Olt, la Deduleşti şi Curtea de Argeş în ianuarie, valorile medii de
temperatură sunt cu 2 grade mai scăzute decât la Drobeta Turnu Severin (la Deduleşti -2,8°C; la
Curtea de Argeş -2,9°C, iar la Drobeta Turnu Severin -0,9°C).
2.1.2.2 Topoclimatele
Se observă marea diversitate de topoclimate care se dezvoltă pe fondul etajelor climatice, în
amfiteatru, cu expunere sudică, după cum este şi relieful (Bogdan Octavia, 2001; Marinică Ion, 2004,
2006).
Topoclimatul de câmpie cu topoclimatele elementare de culoare de vale, lunci, câmpuri,
crovuri, dune de nisip şi cu fenomene topoclimatice specifice: inversiuni de temperatură, temperaturi
minime sub -30°C şi maxime peste 35 - 40°C, precipitaţii sub formă de aversă şi cantităţi maxime în
24 ore de peste 300 l/m2 (Ciupercenii Vechi, judeţul Dolj 348,9 l/m2 la data de 25.06.1925 ) cu vânturi
uscate şi fierbinţi vara şi fenomene de uscăciune şi secetă.
Topoclimatul Piemontului Getic, uşor în pantă, cu expoziţie sudică şi bine însorit;
temperaturile de vară şi toamnă (septembrie) pot depăşi 40°C (43,5°C la 20 august şi 8 septembrie
1946 la Strehaia), valoarea cea mai ridicată din Oltenia. Se remarcă topoclimatele de culoare de vale,
cu lunci şi terase; topoclimatele de culmi deluroase acoperite cu păduri de stejar termofil, sau cu
culturi; topoclimatele de depresiuni intracolinare, adăpostite, etc.; în lungul culoarelor de vale
pendulează curenţii de aer. Tot în acest areal sunt numeroase topoclimate antropice determinate de
haldele de steril de la exploatările în carieră a cărbunelui din bazinele Motru şi Rovinari, ca şi
topoclimatele de carieră, în care creşte adăpostul şi poluarea iar aerul se stratifică. Pe culmi,
topoclimatul de pădure moderează contrastele termice.

Identificarea potenţialului de dezvoltare a industriei vinului şi viţei de vie din zona transfrontalieră

2012

Topoclimatul dealurilor subcarpatice, adăpostite faţă de circulaţiile estice şi nord estice
situate la poalele sudice ale Carpaţilor, cu efecte de foehn şi cantităţi de precipitaţii bogate, ca urmare
a poziţiei lor la baza munţilor şi a coloanelor de vale cu pereţi verticali care ţin de plafon de
condensare (Bogdan Octaţia, 2000). În cadrul lor se deosebesc numeroase topoclimate elemntare de :
culmi cu orientări diferite, culoare de vale, păduri, poeni, păşuni, etc.
Topoclimatul depresiunilor subcarpatice interne (Baia de Aramă, Tismana, Tg.Jiu - Câmpu
Mare, Novaci, Horezu, Govora, Rm.Vâlcea) caracterizate, în special prin inversiuni de temperatură,
calm atmosferic, efecte de foehn care determină condiţii plăcute; un topoclimat mai cald favorabil
vegetaţiei termofile, dar şi cu numeroase topoclimatice antropice determinate de ariile îndiguite, de
exploatările de carieră a lignitului, sau de haldele de steril, ş.a.
Topoclimatele Carpaţilor din nordul Olteniei, cu variaţiile pe verticală cele mai mari de
temperatură şi precipitaţii, cu cele mai timpurii fenomene de iarnă, cu veri moderate, uneori umede,
cu vânt în permanenţă şi calm redus. Pe fondul acesta se disting: topoclimatele elementare de culmi
muntoase principale şi secundare, de versanţi cu diferite expoziţii, de vârfuri şi platforme de eroziune,
de circuri, văi şi lacuri glaciare, de suprafeţele calcaroase, doline, chei, văi torenţiale, trene de grohotiş,
de pajişti alpine şi arbuşti pitici, de păduri de diferite esenţe (foioase şi conifere), ş.a.
Toate aceste topoclimate poartă patina muntelui cu nuanţe gradate pentru fiecare parametru
climatic care variază cu altitudinea.
Totodată, tipoclimatul acestor masive muntoase se impune şi prin rolul lor de baraj orografic
şi influenţa pe care o exercită asupra celorlalte topoclimate din etajele climatice inferioare, de la sudul
lor.
În interiorul topoclimatelor de munte se dezvoltă şi topoclimatele depresiunilor intramontane
(Petroşani, Voineasa), cu calm atmosferic şi inversiuni de temperatură, ca şi topoclimatele culoarelor
de vale ale Cernei, Jiului şi Oltului în lungul cărora are loc o pendulare continuă a aerului. Din amonte
în aval şi invers în funcţie de sensul de advecţie a masei de aer în timp ce, pe versanţi se dezvoltă
vânturile periodice în sezonul cald de munte-vale (cu caracter de briză).
Mai trebuie să mai adăugăm la toate aceste topoclimate şi pe cele aşezări (rurale şi urbane) cu
specificul lor, între care topoclimatele oraşelor Drobeta Turnu Severin, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea şi
mai ales al Craiovei, se impun prin caracteristici termice, pluviometrice, de calm atmosferic şi
poluare, nuanţate de la un oraş la altul în funcţie de mărimea aşezării. Densitatea clădirilor, spaţiilor
verzi, orientarea tramei stradale, ş.a.
Concluzii
Prin poziţia sa în fundul de „sac” al Depresiunii Carpato - Balcanice, Oltenia, comparativ cu
alte regiuni din sudul României, dispune de un climat temperat continental, mai blând, cu contraste
termice mai mici (deşi nu sunt absente nici contrastele mari, însă cu frecvenţă redusă).
Iernile sunt mai blânde, iar verile se caracterizează prin fenomene de uscăciune şi secetă care
alternează cu perioade de exces de umiditate.
Primăverile sunt mai timpurii datorită advecţiilor de aer cald mediteranean care produc
uneori, topirea bruscă a zăpezii şi inundaţii.
Toamnele sunt mai calde şi umede, din aceleaşi motive, uneori trecerea spre iarnă este bruscă,
precipitaţiile se intensifică şi dau al doilea maxim secundar din timpul anului.
Indicatorii agroclimatici ai regiunii Belogradchik, Pleven, Montana sunt tipice raioanelor
calde: temperatura medie anuala +120C, durata temperaturilor peste 100C este de 210 zile, iar
temperatura activa a aerului este in medie de 40030C anual. Norma medie anuala a precipitatiilor aici
este de 532 l/mp. Primavara vine devreme - la inceputul lui aprilie, iar toamna calda se continua pana
in noiembrie. Foarte rar temperaturile in timpul iernii pot ajunge la -260C si doar apropierea de fluviul
Dunarea previne inghetul si permite viilor sa nu degere.

2.2 Criterii de apreciere a vocaţiei unui areal pentru o viticultură de calitate
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Numeroasele observaţii, cercetări şi studii sistematice făcute de-a lungul timpului de către
personalităţi ştiinţifice recunoscute, aparţinând ţărilor cu tradiţie milenară în cultura viţei de vie, cum
este şi România au favorizat conturarea principalilor factori care decid o viticultură de calitate:
factorii naturali (clima, solul, latitudinea, altitudinea, panta, expoziţia, soiul, sortimentul, accidentele
climatice; factorii agrotehnici (agrotehnica solului, agrotehnica plantei); factorii tehnologici de
vinificare (oenologici) (prelucrarea strugurilor, fermentaţia alcoolică a mustului, fermentaţia
malolactică a vinului, îngrijirea, maturarea, limpezirea şi stabilizarea vinului).
Dintre toţi aceşti factori, climatul este considerat ca factor ecologic de bază în formarea
constituenţilor chimici ai strugurilor.
Considerată ca proces multianual al proceselor meteorologice într-un loc dat, clima variază în
raport cu poziţia pe glob şi poziţia geografică, cu altitudinea şi configuraţia terenului. Radiaţia solară
este factorul principal de geneză a climei (Mănescu, B., Doneaud, A., Moca, I., 1997).
Energia radiată de soare încălzeşte şi luminează pământul, evaporă apa mărilor producând
nori şi ploaie, furnizează clorofilei şi altor pigmenţi energia necesară desfăşurării numeroaselor şi
complexelor procese de sinteză.
Durata strălucirii soarelui, temperatura mediului ambiant şi precipitaţiile atmosferice –
trăsături esenţiale ale climatului într-o regiune – sunt în acelaşi timp şi factori decisivi în viaţa şi
activitatea plantei, cei de care, împreună şi cu aerul, depinde în primul rând sinteza numeroşilor
componenţi chimici ai bobului de strugure.
Caracterele esenţiale ale climatului sunt condiţionate, deci, de aşezarea geografică, relieful,
vecinătăţile regiunilor viticole. La rândul lor, activitatea plantei şi procesele de sinteză şi acumulare
din strugure şunt influenţate şi de tehnologiile de cultură ale viţei de vie şi de solul pe care se află, de
soiul ales – supuse şi acestea manifestărilor climatice.
În primul rând climatul trebuie să fie favorabil, să satisfacă nevoile plantei, însuşirile ei de
creştere şi rodire.
Lipsa unor metode pentru a măsura obiectiv şi exact ca intensitate, gradul de manifestare al
diferitelor trăsături şi caracteristici – insolaţie, temperatură, precipitaţii – a întârziat mult stabilirea
unor legături între acestea şi diferitele manifestări ale viţei de vie, deşi influenţa climatului, favorabilă
sau defavorabilă viţei de vie, era relativ destul de bine şi de mult timp, cunoscută ca sens, pe cale
empirică, de către viticultori.
2.2.1 Favorabilitate climatică
Poate cea mai veche încercare de a exprima o relaţie între viţa de vie şi trăsăturile climatului
este cea a lui Al. Angot (1883) care, plecând de la o anterioară clasificarea a soiurilor în epoci de
coacere, făcută de Puillat a renunţat să mai ia drept criteriu epoca în care se maturează strugurii
soiului chasselas doré şi, pe baza observaţiilor meteorologice pe care le-a făcut, a precizat, pentru
fiecare din cele cinci epoci ale lui Puillat, numărul de grade de temperatură, după a căror însumare,
coacerea strugurilor este asigurată: 27200C pentru epoca I-a … 31900C pentru epoca a V-a. În mod
asemănător pentru sudul Franţei, Adr. Gasparin (1883) a considerat ca necesare şapte epoci de
coacere, care implică realizarea unor niveluri ale sumei gradelor de temperatură cuprinse între 2464 0C
pentru epoca I-a şi 50000C pentru epoca a VII-a.
Cerinţele de cultură ale soiurilor de viţă de vie cultivate au fost apreciate astfel de
F.F.Davitaia (1948): 25000C pentru soiurile timpurii, 29000C pentru cele mijlocii şi 33000C pentru
cele târzii.
S-a considerat că trăsăturile climatului, care în natură reacţionează concomitent, nu exprimă
destul de bine necesarul soiurilor de viţă dacă sunt luate separat. De aceea s-a căutat elaborarea unor
formule care să exprime acţiunea combinată a mai multor factori. Seleaninov, G.T. (1976) propune
„indicele hidrotermic”, care reprezintă suma precipitaţiilor înmulţită cu 10 şi împărţită la suma
temperaturilor din aceeaşi perioadă. Climatul este favorabil viţei de vie dacă valoarea indicelui este
cuprinsă între 1 şi 2. Brans, J. (1946) concepe „indicele heliotermic”, făcând produsul dintre suma
temperaturilor medii ce depăşesc 100C, suma orelor de strălucire a soarelui şi 10-6. în regiunile viticole
din România, indicele heliotermic indică valori favorabile culturii viţei de vie cuprinse între limitele
2,6 şi 4,3 (I.C. Teodorescu, N. Băjescu, 1956). Constantinescu G., Doneaud, A., Elena Dragomir
(1964) propun un „indice bioclimatic”.
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Indicele bioclimatic = ct • CI ,
CP • 10
în care ct = coeficientul termic, ce se determină împărţind suma gradelor de temperatură la
numărul zilelor de vegetaţie; CI = coeficientul de insolaţie, ce rezultă din divizarea numărului orelor
de insolaţie cu cel al zilelor de vegetaţie; CP = coeficientul precipitaţiilor, ce se obţine împărţind suma
acestora la numărul zilelor de vegetaţie. Climatul este favorabil viţei de vie când valorile sunt
cuprinse între 5 şi 15.
Pentru a evalua mai bine posibilităţile heliotermice ale unui mediu viticol, indicele lui J.
Branas a fost perfecţionat de Auglin (1978), luând în considerare temperatura medie zilnică (TMJ) şi
maximele zilnice (TmJ), precum şi lungimea zilei (K) variabilă cu latitudinea:
IH =ΣTmJ + ΣTMJ
2

•K

Sub 1500, cultura viţei de vie nu este posibilă, iar peste 2400 toate soiurile găsesc suficiente
posibilităţi heliotermice. Au mai fost supuşi un „indice edafoclimatic” viticol (Iec) de către Budan, C.
(1977) şi un „indice hidrotermic” de către G.V. Popa (1978).
Indicele edafoclimatic (Iec) exprimă interacţiunea între temperatură, lumină, umiditate şi se
deosebeşte de indicele bioclimatic prin aceea că umiditatea se analizează prin gradul de saturare a
solului cu apă accesibilă plantelor şi oferă orientări utile mai ales pentru stabilirea direcţiei de
producţie pe zone viticole şi podgorii.
Iec = Σt0a * Iir ,
IUA * NZV
în care Σt0a reprezintă suma temperaturilor active; Iir = indicele de insolaţie reală; IUA =
intervalul umidităţii active şi NZV = numărul zilelor din perioada de vegetaţie.
Pentru condiţiile din România intervalul considerat optim pentru indicele edafoclimatic apare
diferit cu valori în creştere de la 2,53 în podgoria Târnavelor, 3,91 la Greaca, până la plafonul maxim
de 5,06 şi 7,82 pentru aceleaşi podgorii. Ca orientare generală este de preferat a se cultiva soiuri
pentru vin atunci când indicele edafoclimatic înregistrează valori mai mici şi soiuri pentru struguri de
masă pentru valori mai mari (Ştefan Oprea, 2001).
Indicele hidrotermic (Ih) exprimă de asemenea interacţiunea dintre umiditate şi temperatură,
însă numai pentru intervalele de timp mai scurte din perioada de vegetaţie, atunci când pot să apară
stări de secetă şi se foloseşte în mod util pentru completarea deficitului de apă prin irigare. Este
propus de M. Moţoc (1968).
Ih = ΣP(mm) ,
Σ(t0-100)
în care: ΣP = suma precipitaţiilor exprimată în m3/ha şi Σ(t0-100) = suma gradelor de
temperatură utilă, iar prin corelarea indicelui hidrotermic cu conţinutul de zahăr în bob (g/l) şi
producţia de struguri (kg/ha), autorul a obţinut indicele hidrotermic considerat optim (Iho), atunci,
când în condiţiile unui consum minim de apă se pot obţine producţii superioare cantitativ şi calitativ.
În condiţiile din România indicele hidrotermic optim înregistrează valori cuprinse între 2,4 în
podgoria Odobeşti, până la 3,3 la Murfatlar.
Indicele hidroheliotermic (Ihh), elaborat de Popa G.V. (1978), exprimă interacţiunea celor trei
factori (temperatură, lumină, umiditate) cu exprimarea umidităţii prin metoda bilanţului apei,
neglijând ploile mai mici de 5mm. Indicele respectiv oferă orientări utile pentru aplicarea diferitelor
măsuri agrotehnice.
Ihh = Σt0a * Σhir : 10,
ETR0 * NZV
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în care: Σt0a = suma temperaturilor active, Σhir = suma orelor de insolaţie reală, ETR0 =
evapotranspiraţia optimă reală în mm în perioada pentru care se calculează şi NZV = numărul zilelor
din perioada de vegetaţie. Pentru zonele viticole din România Ihh variază în limitele extreme de la 5
la 9 cu valori de 5-6 la Odobeşti, 6-7 la Greaca şi 8-9 la Murfatlar.
Indicele edafoclimatic (Iec) indicele hidrotermic (Eh) şi indicele hidroheliotermic (Ihh), îşi
găsesc utilitate mai mult pentru dirijarea unor măsuri agrofitotehnice în rândul cărora completarea
deficitului de apă prin irigare ocupă un loc important.
În ceea ce priveşte favorabilitatea oenologică a climatului, A. Humboldt (1878) este cel care,
sintetizând un material bogat de date meteorologice, din diferite regiuni viticole din Franţa, Elveţia,
Germania, a precizat cel dintâi condiţiile termice necesare pentru buna maturare a strugurilor, şi
anume, că recoltele bune şi foarte bune se obţin în regiunile în care temperatura medie a lunii celei
mai calde este cuprinsă între 170C şi 19,40C, limita minimă considerând-o între 16 şi 170C.
Babo, A., Mach, B., (1923) socotesc că cele mai bune vinuri se pot produce în regiunile
viticole în care temperatura medie a celei mai reci luni variază între -0,50C şi + 60C, iar a celei mai
calde luni este de 200C până la 240C. Autorii mai menţionează că strugurii se coc în cele mai bune
condiţii în regiunile unde media temperaturii în luna august este de cel puţin 190C, în septembrie 150C
şi în octombrie, 110C. Ungureanu P.N. (1952) apreciază că: pentru vinurile destinate şampanizării
temperatura medie în perioada coacerii strugurilor trebuie să fie cuprinsă între 170C şi 180C; pentru
vinurile albe de bună calitate să fie de 180C până la 190C; iar pentru cele roşii, bine colorate, de la 19
la 200C. În plus pentru vinurile destinate obţinerii de spumante să aibă prospeţime, este necesar ca
indicele hidrotermic să fie cuprins între 0,9 şi 1, în intervalul premergător maturării strugurilor, iar în
cursul acestuia să se menţină sub 0,7. Prostoserdov, N.N. (1955) consideră că: pentru obţinerea
vinurilor destinate şampanizării este necesar ca suma temperaturilor în perioada de vegetaţie şă fie
cuprinsă între 25000C şi 30000C; pentru vinurile uşoare de masă, această sumă e nevoie ă fie cuprinsă
între 28000C la 30000C; pentru vinurile de calitate superioară şi de tip sudic, între 3600 la 41500C; iar
pentru vinurile de desert, de peste 36000C.
În afara unor astfel de recomandări de ansamblu asupra favorabilităţii climatice, este
important a fi reţinute şi unele elemente climatice, care, în marile regiuni viticole consacrate, pot
contribuii la realizarea unor recolte de înalt nivel calitativ. Astfel, în regiunea Bordeaux, pentru a
obţine mari vinuri, s-a apreciat că este necesar ca suma temperaturilor medii zilnice, din lunile aprilie
până în septembrie, inclusiv, să fie mai mare de 31000C, şi ca, în astfel de ani, să fie cel puţin 15 zile
cu temperatura aerului peste 300C (J. Ribereau-Gayon, R. Beynaud, 1960). Tot în regiunea Bordeaux,
se pot obţine vinuri de înaltă calitate, când durata totală de insolaţie, din aprilie până în septembrie,
inclusiv, depăşeşte 1250 ore, iar precipitaţiile cele mai favorabile în aceeaşi perioadă sunt cuprinse
între 250 şi 350mm, precipitaţiile mai scăzute constituind un indicator de calitate (Séguin, G., 1971).
Indicele de răcire a nopţilor Tonietto (IF), considerat ca o variabilă de tip termic (temperaturi
nocturne), utilizată în scopul evaluării potenţialului calitativ (acumulare de zaharuri, maturare
fenolică, acumulare substanţe aromate). Pentru emisfera nordică IF este egal cu media temperaturii
minime a aerului în luna septembrie. A fost stabilit de Tonietto J. (1999), cunoscută fiind importanţa
temperaturilor relativ scăzute şi a amplitudinilor de temperatură de la zi la noapte în formarea şi
prezervarea antocianilor şi a aromelor.
Indicele aptitudinii oenoclimatice (Iaoe). Corelând conţinutul mediu de antociani al unui
acelaşi soi cu condiţiile climatice ale regiunilor în care el este cultivat, s-a putut constata că nivelul
conţinutului în substanţe antocianice al strugurilor scade pe măsură ce resursele climatice din centrele
viticole se micşorează.
Drept urmare, s-a considerat ca posibil de stabilit o scară a gradului de favorabilitate al
condiţiilor climatice asupra producţiei de vinuri roşii. În acest sens s-a plecat de la ideea că reunind
factorii favorabili sintezei antocianilor în boabele strugurilor, prin însumarea insolaţiei efective (I) şi
temperaturii (T) şi corectând suma acestora prin scăderea excesului de ploi (P), totdeauna defavorabil
calităţii, s-ar putea exprima aptitudinea climatică (A) a regiunilor viticole, pentru producerea vinurilor
roşii de calitate, prin formula:
A = T + I – (P-250) (Ştefan Teodorescu, 1977)
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Pentru T.I.P. se iau în calcul valorile medii, pe o durată minimă de 10 ani, din intervalul
aprilie-septembrie inclusiv (perioada de vegetaţie). Ca exces de umiditate provenit din precipitaţii s-a
socotit cantitatea ce depăşeşte 250mm.
Valorile acestei relaţii – considerată just drept indice termoheliohidric de aptitudine
oenoclimatică (M. Oprean, I. Olteanu, 1983), aşează 23 regiuni şi centre viticole studiate, din
România, în aceeaşi ordine în care le aşează conţinutul mediu, pe mai mulţi ani, în substanţe
antocianice, ale strugurilor de Cabernet Sauvignon.
Potrivit valorilor furnizate de către relaţia A, regiunile pot fi grupate în:
- puţin favorabile (A< 4300), în care nu se cultivă soiuri pentru vinuri roşii;
- cu aptitudini limitate (A = 4300 – 4600), cum sunt Tg. Jiu – Dobriţa, Iaşi – Uricani, în
care calitatea vinurilor roşii variază mult de la an la an;
- favorabile (A = 4600 – 5100), cu aptitudini evidente, pregnante, pentru producerea de
vinuri roşii de calitate, ca de exemplu, Valea Călugărească, Murfatlar, Miniş, Drăgăşani –
Sâmbureşti, Oprişor – Mehedinţi, Oreviţa – Mehedinţi, Corcova – Mehedinţi, Segarcea,
ş.a.
Desigur, aprecia autorul, că relaţia nu poate fi valabilă pentru toate regiunile, mai ales cele
unde bat vânturi fierbinţi, sau au prea mare căldură şi insolaţie care, chiar dacă permit formarea
substanţelor colorante roşii, sunt nefavorabile obţinerii vinurilor de calitate.
S-a observat că, pe măsură ce durata insolaţiei şi suma gradelor de temperatură scad, se
micşorează şi conţinutul strugurilor în antociani. În fapt, însă, proporţia acestor substanţe se
micşorează nu numai datorită scăderii numărului de ore de strălucire a soarelui, ci şi din cauza
restrângerii energiei radiante, determinată de micşorarea unghiului de incidenţă al razelor cu suprafaţa
solului şi de creşterea grosimii stratului de aer traversat de acesta, o dată cu creşterea latitudinii.
În anul 1987, Ştefan Teodorescu, Aurel Popa şi Gheorghe Sandu au conturat noţiunea de
oenoclimat, care exprimă aptitudinea climatică a unui areal viticol, în care este posibilă cultivarea
economică a viţei de vie şi obţinerea unuia sau mai multor feluri de vinuri, ori distilate de vin, care
îndeplinesc toate condiţiile de compoziţie prevăzute de lege şi care, datorită satisfacţiei depline ce o
dau prin calităţile lor organoleptice, au căpătat dreptul de a purta o denumire de origine.
Graduarea disponibilităţilor climatice ale diferitelor regiuni viticole determină o gamă de
tipuri de oenoclimate, care au fost conturate de noi ca zone oenoclimatice, ce cuprind regiuni sau
centre cu acelaşi tip de oenoclimat.
În legătură cu noţiunea de „zonă oenoclimatică” trebuie precizat că nu înseamnă nici că ea
cuprinde regiuni şi centre viticole, cu un climat identic, şi nici că regiunile şi centrele viticole,
cuprinse în aceeaşi zonă oenoclimatică, produc vinuri la fel, care seamănă între ele.
În mod absolut aceste amândouă sensuri sunt de fapt imposibile, absurde. Noţiunea exprimă,
în sens larg, un ansamblu de condiţii climatice proprii mai multor regiuni sau centre, care decid, în
linii mari, o aceeaşi direcţie de producţie vinicolă – clasă, categorie, tip de vin (de masă ori special,
alb, roşu ori aromat; sec, demisec ori dulce-ricoros; materie primă pentru spumante ori pentru distilate
alcoolice destinate învechirii, etc.) pe care ele o realizează sau care ar putea fi realizabilă cu succes.
Evident că vinurile de acelaşi fel (roşii seci, de exemplu) obţinute în diferite regiuni sau centre din
cadrul aceleiaşi microzone, îşi păstrează particularităţile şi personalitatea proprie, imprimată fiecăruia
de ansamblul condiţiilor ecoclimatice (loc, sol, mod de cultură şi de vinificare, etc.) ce domină în
fiecare regiune.
Cunoaşterea trăsăturilor climatice proprii atât ale zonelor oenoclimatice, cât şi ale regiunilor
şi centrelor viticole ce le compun, în măsura în care să se poată deduce şi confirma aptitudinea lor
oenoclimatică, implică şi face necesară conturarea unui complex de factori meteorologici, de repere şi
parametri care să asigure:
- reliefarea atât a elementelor climatice, comune ale regiunilor şi centrelor viticole, unele
destul de îndepărtate geografic, cuprinse totuşi în interiorul aceleiaşi zone oenoclimatice – dar şi unele
particularităţi ale acestora;
- exprimarea atât a caracterelor favorabile, cât şi a celor defavorabile realizării unei
compoziţii chimice ample şi armonioase, în cursul proceselor de creştere şi maturare ale strugurilor.
Definirea unui astfel de complex de factori meteorologici şi de repere meteoclimatice proprii
unei scări de zone oenoclimatice ar permite, aşa cum s-a menţionat:
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- aprecierea şi estimarea aptitudinilor oenologice, posibile ori prezumtive, ale unor centre
viticole existente ori ale unora ce se intenţionează a fi create în vederea obţinerii de vin;
- sugerarea unor direcţii noi de producţie oenologică mai reuşite, mai expresive, în regiuni
şi centre viticole deja existente – prin compararea aptitudinilor lor climatice cu acelea similare ale
altor centre îndepărtate geografic, care s-au remarcat şi afirmat sau consacrat prin alte clase sau
categorii de vinuri ori distilate.
O semnificaţie mai mare a trăsăturilor climatice a regiunilor, pentru o interpretare în sens
oenologic, socotim că poate fi realizată folosind concomitent mai multe mijloace, căi. În primul rând
s-a apreciat că elementele meteorologice la care se recurge trebuie să se refere în principal la perioada
de vegetaţie activă, şi îndeosebi, la etapa de maturare a strugurilor, de maximă importanţă pentru
definitivarea compoziţiei chimice şi calităţii lor.
Condiţiile climatice din perioada latentă de vegetaţie au foarte mare importanţă, din punct de
vedere viticol, pentru stabilirea modului de cultivare a viţei de vie, protejată sau neprotejată (T.
Martin, 1977), dar sunt mai puţin importante pentru calitatea recoltei.
Regimurile şi centrele viticole cărora li s-au definit trăsăturile climatice, au fost cele cuprinse
în zonele oenoclimatice A0, A1, A2, A3 şi A4.
Zona oenoclimatică A0 cuprinde centre şi areale cu spaţii viticole cu climat răcoros,
producătoare numai de vinuri albe de calitate
Tabelul 1.1

Temp. Med.,
an (0C)

Suma precip.
anuale (mm)

Grade
tem. (T)

Ore
insol.
efect. (I)

Precip.
(mm) (P)

Indice aptitud.
Oenoclim (A)
A = T + I + (P250)

Polovragi
Curtea de Argeş
Voineşti
Câmpina
Roman
Piatra Neamţ
Fălticeni
Sighet
Lechinţa-Bistriţa
Dumbrăveni
Richiş-Şeica-Sibiu

Alt. (m)

Centre şi areale cu spaţii
viticole

Lat. N.

Caracteristici geografice şi climatice ale centrelor şi arealelor cu plantaţii viticole din
zona oenoclimatică A0 (Media anilor 1961 – 1970)

45011’
45008’
45004’
45008’
46055’
46056’
47027’
47058’
47008’
46015’
45048’

530
437
380
436
207
340
335
275
351
318
416

9,3
8,7
9,0
9,0
8,6
8,4
8,0
8,7
8,1
8,4
8,5

893
770
722
782
460
661
612
733
550
634
643

2 938
2 861
2 707
2 871
2 987
2 878
2 820
2 837
2 789
2 819
2 832

1 302
1 422
1 318
1 403
1 320
1 348
1 376
1 334
1 396
1 372
1 317

513
444
437
454
315
400
425
418
390
415
425

3 978
4 089
3 802
4 070
4 089
4 100
4 021
4 003
4 039
4 026
3 974

Suma 1.IV – 30. IX
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Zona oenoclimatică A1 deţine regiuni şi centre viticole producătoare numai de vinuri albe de
calitate.
Tabelul 1.2

Indice aptitud.
Oenoclim (A)
A = T + I + (P250)

Precip.
(mm) (P)

Ore
insol.
efect. (I)

Suma 1.IV – 30. IX
Grade
tem. (T)

Suma precip.
anuale (mm)

Temp. Med.,
an (0C)

Alt. (m)

Centre viticole din zona
A1

Lat. N.

Caracteristici geografice şi climatice ale centrelor viticole din zona oenoclimatică A1
(valori medii 1961 – 1970)

Centre viticole colinare

1

L
at.
N.
Al
Te
t.
m
Su
(
p.
m
m
M
a)
ed
pr
.,
ec
an
ip.
(0
an
C)
ua
In
le
di
(
ce
m
ap
m
tit
)
ud
.
O
en
oc
li
m
(A
)
A
=
T
+
I

Apold-Miercurea Sibiu1
360
8,8
583
2 919
1 380
382
4 158
Blaj-Jidvei
46011’ 248
9,0
528
2 950
1 343
341
4 202
Mediaş2
46010’ 294
8,7
581
2 884
1 357
378
4 113
Târnăveni-Adămuş3
46020’ 287
8,9
563
2 941
1 368
365
4 194
Zagăr-Filitelnic4
8,6
611
2 875
1 384
402
4 107
0
Tg. Mureş
46 33’ 309
8,8
598
2 932 1 394
389
4 187
Teaca-Batoş5
46035’ 340
8,6
574
2 866
1 392
389
4 113
Dej
47009’ 346
8,4
636
2 892
1 395
379
4 157
Şimleu Silvan-Zalău
47011’ 317
9,6
626
3 125
1 301
389
4 287
Cluj
46046’ 263
8,5
568
2 898
1 377
382
4 143
Triteni6
8,8
575
2 901
1 383
377
4 153
Turda
46035’ 335
8,8
551
2 871
1 369
365
4 120
7
0
Aiud
46 19’ 259
9,0
547
2 972
1 365
358
4 229
Alba-Iulia Ighiu
46009’ 268
9,4
562
3 028
1 384
368
4 294
Tg. Ocna
46017’ 263
9,3
605
3 030
1 399
421
4 258
Răcăciuni-Bacău
46034’ 203
8,9
537
3 015
1 404
377
4 292
Negreşti-Vaslui
46050’ 133
9,0
528
2 816
1 432
351
4 147
Podul Iloae
47013’ 100
9,2
473
2 757
1 416
319
4 167
0
Hlipiceni Răuseni
47 34’
61
9,1
476
2 871
1 450
302
4 269
Truşeşti8 (Botoşani)
47046’
90
8,6
512
2 945
1 433
325
4 290
Dorohoi
47057’ 173
8,3
556
2 966
1 379
365
4 220
Zona oenoclimatică A2cuprinde regiuni şi centre viticole producătoare în principal de vinuri
albe şi în secundar de vinuri roşii de calitate;
Zona eonoclimatică A3 cuprinde centre viticole producătoare, în principal, de vinuri roşii şi
aromate şi, în secundar, de vinuri albe. Aşezarea geografică imprimă acestor centre
particularităţi meteorologice, climatice care impun gruparea lor în:
A3 centre colinare
Tabelul 1.3
Elemente geografice şi climatice ale centrelor viticole colinare din zona oenoclimatică A3
(valori medii 1961 – 1970)

Apold-Miercurea Sibiu (Interpolare Sebeş-Sibiu)
Mediaş (Interp. Blaj-Dumbrăveni)
3
Târnăveni-Adămuş (Interp. Blaj-Tg. Mureş)
4
Zagăr-Filitelnic (Interp. Tg. Mureş-Dumbrăveni)
5
Teaca-Batoş (Interp. Bistriţa-Tg. Mureş)
6
Triteni (Interp. Turda-Tg. Mureş)
7
Aiud (Interp. Blaj-Ighiu-Turda)
8
Truseşti (Interp. Avrămeni, Botoşani-Răuseni)
2

Suma 1.IV – 30. IX
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125
140
150
182
260
220
170
164
210
102
140
120
126

11,2
10,6
10,7
10,8
10,5
10,2
11,0
10,2
11,3
10,8
10,7
9,9
10,0
10,1

644
636
741
684
682
654
656
647
642
539
578
506
505
531

Precip.
(mm) (P)

46008’
45047’
44035’
44030’
44030’
44058’
44057’
45002’
45009’
4502’
45049’
45041’
-

Ore
insol.
efect. (I)

Miniş
Recaş-Gearmata9
Corcova10
Drăgăşani
Sâmbureşti11
Costeşti-Titu
Valea Călugărească
Boldeşti-Ploieşti
Pietroasa
Merei-Săpoca Buzău
Zărneşti-Rm. Sărat
Nicoreşti-Tecuci
Iveşti12
Bujoru13

Grade
tem. (T)

din zona oenoclimatică
A3

2012

3 291
3 206
3 313
3 316
3 226
3 236
3 343
3 248
3 411
3 380
3 345
3 246
3 254
3 304

1 490
1 519
1 546
1 576
1 536
1 511
1 505
1 504
1 520
1 539
1 580
1 506
1 527
1 511

365
364
374
385
395
357
374
371
395
339
358
317
317
300

4 666
4 606
4 682
4 757
4 627
4 640
4 724
4 631
4 786
4 830
4 817
4 688
4 724
4 765

A3 centre colinare – meridionale
Tabelul 1.4

Temp. Med.,
an (0C)

Suma precip.
anuale (mm)

Grade
tem. (T)

Ore
insol.
efect. (I)

Precip.
(mm) (P)

Indice aptitud.
Oenoclim (A)
A = T + I + (P250)

Teremia-TomnaticSânnicolau Mare
Dr. Tr. Severin
Vânju Mare-Oreviţa
Oprişor
Pleniţa-Orodel
Segarcea
Tâmbureşti
Brabova
Brădeşti
Craiova-Banu Mărăcine
Iancu Jianu

Alt. (m)

Centre viticole colinaremeridionale
din zona oenoclimatică A3

Lat. N.

Elemente geografice şi climatice ale centrelor viticole din grupa celor colinare-meridionale
din zona oenoclimatică A3 (valori medii 1961 – 1970)

46004’
44038’
44025’
44013’
44005’
44002’
44028’
44029’
44019’
-

90
116
86
130
150
145
73
200
195
210

10,6
11,6
11,0
10,7
10,6
11,2
10,9
10,4
10,7
10,9
10,8

545
762
634
587
637
565
575
612
634
543
613

3 268
3 487
3 388
3 339
3 340
3 448
3 353
3 301
3 278
3 403
3 359

1 538
1 546
1 549
1 550
1 487
1 439
1 540
1 525
1 516
1 574
1 575

306
354
309
287
338
288
312
312
336
288
336

4 750
4 929
4 878
4 892
4 765
4 843
4 805
4 764
4 702
4 939
4 848

Suma 1.IV – 30. IX

A3 centre meridionale – aproape de Marea Neagră
Tabelul 1.5

9

Recaş-Gearmata (Interp. Timişoara – Timişoara Lugoj)
Corcova (Interp. Tg. Jiu, Tr. Severin, Bâcleşu)
11
Sâmbureşti (interp. Drăgăşani – Drăgăşani – Rm. Vâlcea)
12
Iveşti (Interp. Tecuci – Măicăneşti)
13
Bujoru (Interp. Bârlad – Galaţi)
10
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Elemente geografice şi climatice ale centrelor viticole din grupa celor meridionale – aproape de
Marea Neagră, din zona oenoclimatică A3 (valori medii 1961 – 1970)

Alt. (m)

Temp. Med.,
an (0C)

Suma precip.
anuale (mm)

Grade
tem. (T)

Ore
insol.
efect. (I)

Precip.
(mm) (P)

Indice aptitud.
Oenoclim (A)
A = T + I + (P250)

Sarica-Niculiţel
Valea Nucarilor14
Babadag-Istria15
Constanţa
Murfatlar
Medgidia
Adamclisi

Suma 1.IV – 30. IX

Lat. N.

Centre viticole din grupa
meridională – aproape
de Marea Neagră, a
zonei A3

45011’
0
44 54’
44011’
44011’
44015’
44008’

33
36
35
85
45
158

11,1
11,2
10,8
11,6
11,2
11,1
10,9

478
444
448
420
472
474
448

3 343
3 339
3 343
3 244
3 284
3 210
3 273

1 655
1 648
1 640
1 636
1 646
1 607
1 576

238
203
219
187
232
253
225

4 998
4 987
4 983
4 880
4 930
4 814
4 849

Precip.
(mm) (P)
Indice aptitud.
Oenoclim (A)
A = T + I + (P250)

Ore
insol.
efect. (I)

Suma 1.IV – 30. IX
Grade
tem. (T)

Suma precip.
anuale (mm)

Temp. Med.,
an (0C)

Alt. (m)

Centre viticole din
grupa meridională –
aproape de Marea
Neagră, a zonei A3

Lat. N.

Zona oenoclimatică A4 cuprinde centre viticole producătoare de vinuri de consum curent sau
vinuri speciale, dar şi struguri pentru masă.
Tabelul 1.6
Elemente geografice şi climatice ale centrelor viticole din zona oenoclimatică A4
(valori medii 1961 – 1970)

Calafat
43059’
66
11,5
494
3 480
1 613
238
5 003
Băileşti
44001’
58
11,2
587
3 481
1 490
288
4 933
0
Bechet
43 46’
65
11,3
544
3 508 1 512 304
4 966
Caracal
44047’ 112
10,9
597
3 433
1 609
336
4 956
Tr. Măgurele
43045’
29
11,2
563
3 505
1 583
314
5 024
Roşiori de Vede
44007’ 103
10,7
575
3 407
1 614
323
4 947
Alexandria
43059’
45
11,0
567
3 457
1 633
326
5 014
Videle
44017’ 108
10,5
562
3 378
1 589
530
4 887
0
Giurgiu
43 55’
17
11,2
565
3 468
1 614
320
5 012
Greaca
44007’
74
11,3
624
3 467 1 607 326
4 998
Bucureşti
44030’
92
10,8
594
3 392
1 542
327
4 857
Fundulea
44028’
67
10,5
587
3 364
1 595
318
4 891
Urziceni
44023’
55
10,7
520
3 278
1 539
297
4 770
Călăraşi
44012’
26
11,3
533
3 417
1 597
308
4 956
0
Feteşti
44 23’
35
10,9
482
3 356
1 647
258
4 995
Griviţa (jud. Ialomiţa)
44044’
50
10,5
517
3 344
1 648
318
4 924
Viziru
45000’
24
10,5
436
3 336
1 643
256
4 973
Toate cercetările şi studiile făcute asupra acestui indicator (Dejeu Liviu 2010; Condei Gh.
2004) au confirmat acurateţea acestuia, motiv pentru care se foloseşte cu bune rezultate atât pentru
îmbunătăţirea calităţii în arealele viticole tradiţionale dar şi pentru depistarea lor pentru viticultura de
calitate din România.
14
15

Valea Nucarilor (Interp. Tulcea, Sf. Gheorghe Delta, Jurilovca)
Babadag-Istria (interp. Corugea, Jurilovca, Tulcea)
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Metodologia de delimitare multicriterială a arealelor cu denumire de origine controlată
– înaltă calitate (DOC-IC)
Având în vedere că în România în ultimii zece ani şi cu deosebire după aderarea la
Comunitatea Europeană s-a pus un accent deosebit pentru o viticultură de calitate, în care scop au fost
identificate spaţiile viticole în care se pot obţine vinuri de calitate superioară, care să poată purta o
denumire de origine; cercetătorii pe baza unui impresionant volum de date experimentale, obţinute pe
baza studiilor de lungă durată după „modelul conceptual ecologic”, au izbutit să stabilească o
metodologie pentru delimitarea spaţiilor viticole cu cea mai mare vocaţie pentru calitate (Condei Gh.
şi colab. 2003; Popa A. şi colab. 2004).
MODEL CONCEPTUAL ECOLOGIC DE DELIMITARE STRICTĂ
A AREALELOR DE OBŢINERE A PRODUSELOR VITI-VINICOLE DOC-IC

Calitatea produselor viti-vinicole DOC – IC ca rezultantă a interacţiunii factorilor
naturali (1,2,3,4,6,7) şi a factorilor umani (8, 9)
I. Factori naturali (Biotop şi Biogeneza)
Ecologici (1,2,3)
Biologici/varietali (7)
Biocenotici (4,6)
Cuplul vinifera/portaltoi Flora spontană (macro,
Cosmici (2):
mezo, micro) (4) ca
Căldura, lumina, apa
buruieni şi agenţi
patogeni; microflora
Telurici (3): sol,
utilă (levuri), Botrytis
rocă parentală
Orografici (1): relief,
altitudine, expoziţie

Fauna sălbatică
(insecte, dăunători) (6)

II. Factori
umani/antropici
Balzonul proprietăţii
(moralitatea
proprietarului) (8)
Intervenţii antropice (9):
- tehnologii viticole
restrictive;
- măsuri oenotehnice
restric.

Condei Gh., Ciolacu M., Baniţă Em., Seiculescu M., Vlădăşel M., Păduraru I., 2004 – Metodologia
delimitării multicriteriale în concept ecologic a arealelor viticole de obţinere a produselor cu denumire
de origine controlată – înaltă calitate (DOC-IC). Analele Inst. Cercet. Dezv. Viti-Vinif.
Valea Călugărească (sub tipar)
PT 1. Modelul conceptual ecologic de delimitare strictă a arealelor de obţinere
a produselor viti-vinicole DOC-IC
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2.2.2 Favorabilitate pedologică
Plasticitatea de care se bucură sistemul radicular al viţei de vie şi ritmul rapid de creştere al
lui, permit acestuia să se adapteze uşor la toate tipurile de sol, în afară de cele sărăturate şi cele în care
apele băltesc, de aceea s-a format credinţa că viţa de vie este nepretenţioasă faţă de sol. (Martin T.,
1960; Oprean M., 1975).
Viţa de vie iubeşte solurile uşoare, nu prea fertile (cu excepţia soiurilor de struguri pentru
masă). În cadrul aceleiaşi plantaţii, dar pe spaţii diferite, cu sol deosebit, la unul şi acelaşi soi creşterea
şi producţia ca şi calitatea ei sunt diferite, aceasta dovedeşte că viţa de vie reacţionează puternic faţă
de influenţa solului şi se simte mai bine pe unele soluri faţă de altele. Solurile destinate cultivării viţei
de vie trebuie să fie adânci, cu destul calcar, fertile şi destul de umede, cu suficiente substanţe
minerale şi bogate în potasiu (Babo, A., Mach, E. 1923). Viile reuşesc cel mai bine pe soluri de
pădure, apoi pe rendzine, soluri de dune, pe soluri aluvionare, pe cernoziomurile degradate şi pe cele
obişnuite (Bucur, N., 1956).
Influenţa solului asupra vegetaţiei şi producţiei la viţa de vie este determinată de însuşirile lui
fizice şi de compoziţia sa chimică.
Însuşirile fizice
Textura solului (compusă din schelet şi părţi fine) influenţează mult asupra creşterii şi rodirii
viţei de vie. Solurile care conţin pietre (cu diametrul mai mare de 0,20mm) şi prundiş (cu diametrul
între 20 şi 2mm) sunt permeabile şi bine aerisite, sunt sărace în coloizi, de aceea au capacitate mică de
reţinere pentru apă şi săruri, nu prind scoarţă şi nu grăbesc pierderea apei prin evaporare. Viticultorii
apreciază pietrele în sol, vestitele vii din Crimeia (Rusia), Sauternes (Franţa), Pietroasele, Viişoara,
Miniş, Ghioroc, Segarcea (România) sunt aşezate pe terenuri calcaroase. Prezenţa pietrelor în sol este
un factor important care schimbă însuşirile solurilor; ele contribuie la încălzirea lor, deoarece absorb o
mare cantitate de raze, îi măresc permeabilitatea, împiedică evaporarea excesivă, ceea ce face ca
strugurii să fie de o calitate mai bună.
Părţile fine cuprind şi o anumită cantitate de humus la unitatea de volum, ele au o suprafaţă
mai mare decât scheletul, de aceea au şi putere mai mare de absorbţie pentru soluţii şi gaze. Când
părţile fine au diametrul sub 0,002mm, solul are compactitate ridicată; în asemenea soluri pătrunderea
rădăcinilor este foarte grea, dacă nu chiar practic imposibilă. Pe solurile compacte apele băltesc, ori se
scurg, după orografie, aerisirea este necorespunzătoare mai ales când sunt rău lucrate, de aceea ele nu
sunt potrivite pentru viţa de vie.
Raporturile între particulele care compun scheletul ca şi părţile fine, determină, pentru acelaşi
tip genetic de sol, însuşiri fizice deosebite, atrăgând în practică şi denumirea solurilor; soluri
pietroase, nisipoase, lutoase, etc., denumiri care reflectă şi însuşiri calitativ deosebite pe care acestea
le manifestă în privinţa regimului termic, de aeraţie şi de umiditate, aşa de importante pentru cultura
viţei de vie.
Structura reprezintă cheia reglării regimului termic de aeraţie şi de umiditate a unui sol, motiv
pentru care prezintă importanţă deosebită în practica viticolă. Solul ale cărui particule elementare sunt
unite şi agregate cu diametrul între 0,25 şi 10mm este un sol cu structură; cel cu mult praf, cu
dimensiunile mai mici de 0,25mm, este lipsit de structură.
Dacă într-un tip de sol agregatele au diametrul între 1 şi 10mm acesta are o structură
glomerulară; astfel de soluri asigură cel mai bine regimul de apă, de aer, de nutriţie şi căldură, de
aceea mijloacele de formare şi menţinere a structurii glomerurale în masa solului, decid cel mai sigur
obţinerea de recolte mari şi relativ stabile în viticultură.
În solurile fără structură apa de precipitaţii pătrunde în proporţie de maximum 30% şi se
evaporă foarte repede. În ele se găsesc pe rând când apă când aer, neîntrunindu-se pe amândouă
deodată decât pe timp foarte scurt.
În cele cu structură glomerurală apa de precipitaţii pătrunde în proporţie de 90% şi se evaporă
greu. În astfel de soluri viţa de vie are în acelaşi timp apă, aer şi hrană, asigurându-se recolte relativ
mari şi constante. Sunt lucrări care distrug structura solului (cele de mobilizarea a solului, trecerile
utilajelor folosite la combaterea bolilor şi dăunătorilor sau a celor de transport a recoltei, etc.), după
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cum sunt şi lucrări care refac structura solului (arăturile adânci de toamnă, adaosul de îngrăşăminte
organice şi minerale, cultivarea plantelor leguminoase printre rânduri şi înglobarea acestora în sol,
etc.).
Structura, odată refăcută, trebuie menţinută, iar menţinerea este hotărâtă de rezistenţa opusă
acţiunii factorilor distructivi (fizici, chimici, mecanici şi biologici). Dacă rezistenţa la acţiunea
distructivă este aşa de mare încât agregatele nu se desfac în particule elementare, structura se numeşte
„stabilă”, astfel de fenomen se realizează atunci când carbonatul de calciu şi humusul activ
îndeplinesc funcţia de cimentare între particulele elementare de pământ.
Adeziunea şi coeziunea, depind de proporţia corpurilor fine. Când acestea predomină şi în
special argila, adeziunea şi coeziunea sunt ridicate la acelaşi grad de umiditate şi invers. Solurile cu
adeziune şi coeziune mare trebuie lucrate când sunt reavene, astfel nevoile viţei de vie nu sunt
asigurate.
Permeabilitatea şi capilaritatea, sunt strâns legate de structura şi textura solului. Solurile cu
permeabilitate potrivită sunt mai conveniente faţă de cele cu permeabilitate mică sau mare.
În virtutea capilarităţii, apa pătrunsă în sol circulă de jos în sus; viteza de circulaţie a ei
depinde de un complex de factori între care diametrul capilarelor joacă un mare rol. Înălţimi mai mari,
atinge apa, în tuburile capilare cu diametrul mai mic, decât în cele cu diametrul mai mare. Prin
capilare se produc evaporarea şi micşorarea rezervelor de apă ale solului. Împiedicarea evaporării se
poate realiza distrugând crusta şi buruienile.
Higroscopicitatea, este însuşirea solului de a reţine chiar pe timp de uscăciune o anumită
cantitate de apă, care depinde de textura solului. Solurile uşoare cu apă higroscopică mai puţină, cele
grele mai multă. Partea din umiditatea solului care depăşeşte cel puţin 1,5-2 ori valoarea apei
higroscopice devine folositoare plantelor, de aceea se numeşte umiditate fiziologică sau productivă.
Compoziţia chimică, alături de textură influenţează asupra vegetaţiei şi producţiei viţei de
vie. Influenţa se exercită prin întregul complex de substanţe chimice – macro şi micro dozabile –
dintre care unele interesează mai mult pe viticultor. Din prima categorie de substanţe fac parte: azotul,
fosforul, potasiul, calciul în primul rând; fierul, magneziul, clorul, etc. în al doilea rând.
Substanţele minerale nocive sau vătămătoare pentru viţa de vie
Excesul în masa solului a oricărei substanţe minerale ca şi insuficienţa acesteia influenţează
defavorabil viţa de vie. Unele substanţe minerale exercită o influenţă defavorabilă şi atunci când se
află în cantităţi mici (carbonaţii de sodiu, acizi şi neutri – CO3HNa şi CO3Na2 –, clorura de sodiu,
sulfatul neutru de sodiu. La alegerea locurilor pentru vii se ţine seama şi de conţinutul solului în
substanţe vătămătoare.
Microelementele
În compoziţia lor chimică, solul alături de macroelemente intră şi microelemente. Deşi
reprezentate prin cantităţi mici au mare influenţă asupra creşterii şi rodirii viţei de vie.
Majoritatea microelementelor exercită influenţă asupra acţiunii diferiţilor catalizatori,
micşorează toxicitatea altor elemente din mediul nutritiv, uşurează asimilarea îngrăşămintelor
chimice, ş.a. Prezenţa lor în sol, în anumite cantităţi, stimulează metabolismul şi prin urmare
fenomenele de creştere şi rodire la viţa de vie; insuficienţa sau lipsa lor provoacă tulburări de nutriţie.
Dintre microelemente sunt indispensabile, pentru viţa de vie, clorul, zincul, cuprul, manganul,
cobaltul, iodul şi arsenul.
Reacţia solului
Precipitaţiile abundente, căzute într-o localitate, dizolvă şi transportă săruri nutritive în
adâncime sau pe pantă, din care cauză solurile devin mai sărace în săruri şi mai bogate în ioni de
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hidrogen (H+), adică mai acide. Alcalinitatea sau aciditatea solului determină reacţia lui, care se
exprimă prin simbolul pH. Aceasta îmbracă valori diferite, cu semnificaţie deosebită. După valoarea
pH-ului, reacţia solului poate fi acidă, neutră şi alcalină. Reacţia este acidă când valoarea pH-ului este
mai mică decât 7, reacţia solului este neutră când este egal cu 7 şi reacţia solului este alcalină când
valoarea pH-ului este mai mare de 7.
Reacţia solului influenţează direct asupra factorilor hidrici şi prin aceasta şi asupra activităţii
sistemului radicular al viţei de vie, de aceea cultura acestei plante reuşeşte bine în solurile cu anumite
valori ale pH-ului. Solurile levigate mult, aflate în regiuni umede au reacţia acidă, cele din regiuni
secetoase au reacţie alcalină. Cultura viţei de vie reuşeşte relativ bine în solurile cu pH-ul cuprins între
5,5 şi 8,5. reacţia solului influenţează, alături de viaţa bacteriană şi a rădăcinilor, şi asupra felului de
îngrăşăminte chimice care trebuie folosite pe un tip sau altul de sol, de aceea cunoaşterea ei
interesează în practica viticolă.
Microorganismele din sol
Fenomenele de creştere şi de rodire la viţa de vie sunt influenţate şi de microorganismele din
sol; Din totalul microorganismelor aflate în sol, bacteriile sunt cele mai numeroase; zeci şi sute de
milioane de bacterii se găsesc într-un gram de sol.
Predominarea uneia sau alteia, din categoriile de microorganisme depinde de tipul de sol şi
însuşirile sale, de climă, anotimp, adâncime, mersul vremii, metodele agrotehnice, etc.
Greutatea totală a microorganismelor pe grosimea stratului arabil (0-40cm) variază între 3 şi 7
tone. În cursul unei veri, microorganismele din masa solului mor şi se regenerează de câteva ori. De
obicei, numărul microorganismelor aflate în rizosferă este sporit; ele folosesc aici drept sursă de
nutriţie secreţiile rădăcinilor şi condiţionează calitativ procesul de nutriţie al viţei de vie.
Microorganismele din sol influenţează puternic asupra stării lui de fertilitate, iar prin aceasta asupra
creşterii şi producţiei viţei de vie, de aceea când acţionează pentru sporirea fertilităţii trebuie folosite
şi măsurile care măresc numărul şi frecvenţa microorganismelor utile în masa solului. În modul acesta
se intensifică procesele vitale ale microorganismelor şi odată cu ele sporesc procesele de mineralizare,
capacitatea de solubilizare a apei, creând astfel condiţii mai bune pentru creşterea şi rodirea viţei de
vie.
În concluzie se poate aprecia că într-o zonă omogenă din punct de vedere climatic, solul
influenţează în mare măsură asupra calităţii şi pentru aceasta nu se pot obţine decât pe anumite soluri,
vinuri de calitate aleasă – ca de exemplu pe cele formate pe calcar cochilifer la Cotnari – Iaşi, cu toate
că din punct de vedere climatic teritoriul este mult mai întins (Moţoc M., 1967).
Între sol şi calitatea vinului este, de asemenea, o strânsă legătură. Este demult bine cunoscut
faptul că vinurile obţinute din plantaţii aflate pe soluri calcaroase au o fineţe deosebită, iar pe solurile
scheletice sau feruginoase, vinurile roşii au o culoare roşie strălucitoare şi o generozitate remarcabilă.
De asemenea, se ştie că pe solurile cu fertilitate mai pronunţată se obţin producţii mai mari decât pe
cele sărace, mai ales când aprovizionarea cu apă este asigurată, iar soarele oferă o bună încălzire.
În ţara noastră, pe parcursul ultimelor două decenii ale secolului douăzeci şi primul deceniu al
secolului douăzeci şi unu s-au efectuat numeroase studii şi cercetări asupra solurilor pe care este
cultivată viţa de vie, dezlegându-se multe fenomene şi procese care condiţionează calitatea producţiei
viticole de tipul de sol şi caracteristicile sale (Condei Gh., Popa P., 1977; Dejeu Liviu 1984; 2010;
Popa A. 2007; 2008; Teodorescu Ştefan şi colab. 1987).
Din păcate, influenţa certă şi complexă a solului este încă greu exprimată oenologic, sub
aspect analitic. În cea mai mare măsură, caracterele solului care influenţează calitatea vinului sunt, la
rândul lor, strâns legate sau condiţionate de climat. O mare importanţă au proprietăţile chimice, dar
mai ales cele fizice, ale solului şi subsolului, care reglează regimul apei, al aerului şi temperaturii,
permeabilitatea şi puterea de reţinere a apei. În regiunile viticole răcoroase, solurile cu pietriş asigură
o bună scurgere a excesului de apă şi se încălzesc uşor, permiţând, prin reţinerea căldurii, o mai bună
maturare a strugurilor. De asemenea, ploile torenţiale ce intervin după pârgă, sunt mai puţin
defavorabile dacă solul este permeabil şi permite o infiltrare rapidă în adâncimea apei.
Solurile bine drenate sunt un prim factor major de calitate, îndeosebi în regiunile viticole
răcoroase. Drenajul bun decurge din doi factori: natura solului (cu nisip, pietriş, etc.) şi panta (cu cât
este mai mare cu atât scurgerea apei este mai uşoară). El contribuie la rapida încălzire a solului în
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timpul zilei. Drenajul este foarte important nu numai în regiunile răcoroase ci şi celelalte (desigur nu
în zone calde), toamna în timpul maturării, prevenind instalarea putregaiului cenuşiu şi favorizând pe
cel nobil, protejând plantaţiile, cu soiuri pentru vinuri roşii sau vinuri aromate, de putregai.
Condiţiile termice ale solului, importante pentru activitatea rădăcinilor, în final şi pentru
compoziţia şi calitatea vinului, se formează sub influenţa insolaţiei, a temperaturii aerului şi nivelul
precipitaţiilor. Îngrăşămintele organice îmbunătăţesc structura solului, aerarea, permeabilitatea,
puterea de reţinere a apei şi de ionizare a complexului absorbant. Conţinutul prea ridicat cu azot al
solului, ca şi îngrăşămintele cu azot micşorează acumularea zaharurilor şi dau vinuri uşoare, fragile,
greu de stabilizat, predispuse la alterări, îngrăşămintele fosfatice şi potasice favorizează acumularea
zaharurilor.
Cercetările întreprinse la Staţiunea Viticolă Drăgăşani (Condei, Gh., 1971), dovedesc că
îngrăşămintele cu fosfor şi potasiu măresc rezistenţa la ger, secetă şi boli, asigurând o compoziţie
normală şi o calitate bună a strugurilor. În mod deosebit potasiul, aplicat separat sau în amestecuri
mixte, binare sau ternare, măreşte rezistenţa la ger, brume târzii de primăvară şi atacul de cancer.
Similar, fosforul măreşte rezistenţa la secetă, mană şi la putregaiul cenuşiu al strugurilor. Azotul
aplicat neraţional, sensibilizează viţa de vie la temperaturi şi boli parazitare.
Reiese suficient de clar importanţa participării solului la definirea compoziţiei şi calităţii
strugurilor şi vinului, sol ce atinge nivelul unei evidente vocaţii pentru realizarea anumitor trăsături de
mare valoare ale calităţii. De asemenea, se remarcă faptul că într-un acelaşi areal climatic favorabil,
vinul încetează de a mai fi excelent şi devine comun , chiar dacă soiul este acelaşi, în cazul în care
solul în care s-a plantat, diferit de cel tradiţional, constituie un incovenient. Se observă totodată
influenţa pozitivă asupra compoziţiei şi calităţii strugurilor şi respectiv, al vinurilor, exercitată de
unele căi agrotehnice care sporesc rezistenţa viţei de vie la intemperiile climatice, sau la atacul
dăunătorilor, când sunt aplicate judicios sau, dimpotrivă, sensibilizează planta, slăbindu-i rezistenţa şi
compromiţând calitatea recoltei, în cazul unei aplicări necorespunzătoare.
2.2.3 Poziţia geografică şi a formelor de relief
Viţa de vie este cultivată între al 35-lea şi al 50-lea grad de latitudine; ea se adaptează la
climate relativ calde graţie rezistenţei sale la uscăciune şi de asemenea la climate reci.
Caracterul limitativ al culturii se poate manifesta la aceeaşi latitudine şi chiar în aceeaşi
regiune prin altitudine, temperatura variind mult, astfel că poate face imposibilă cultivarea viţei de vie
la altitudini mari. Cultura reuşeşte în şesuri la nivelul mării şi pe munţi la altitudini de 1500m şi chiar
mai mult. Cele mai renumite vii din lume sunt situate la o altitudine cuprinsă între 80 şi 150m.
În România majoritatea se află la 100-300m, după cum sunt vii atât la nivelul mării cât şi la
altitudini de 500-600m (Martin, T. 1968). În climatul rece se caută soiurile precoce, care se maturează
repede înaintea frigului de toamnă, cerând puţină căldură de la intrarea în vegetaţie şi până la
maturitate, dând fructe mai puţin acide. E pe cât se pare mai uşor în unele climate să se obţină grade
de zahăr bune – decât o aciditate suficientă de slabă pentru a produce un vin corect. Se cultivă mai
ales soiuri albe; soiurile roşii cer pentru sinteza antocianilor climate însorite şi fructele lor suportă
greu supramaturarea care distruge culoarea (Teodorescu Şt. Şi colab 1959).
Scăderea temperaturii aerului, ce decurge din creşterea altitudinii, reprezintă din punct de
vedere viticol şi oenologic, condiţii mai favorabile în regiunile călduroase.
Şi în regiunile viticole cu climă temperată, pentru realizarea unor anumite producţii, creşterea
moderată a altitudinii este utilă, ca de exemplu, în regiunea Dealul Mare din judeţul Prahova unde se
obţin struguri buni pentru a fi păstraţi în stare proaspătă, cu un grad scăzut de atac al putregaiului
cenuşiu. Printr-o astfel de amplasare, la altitudine mai pronunţată, a plantaţiilor, decurge o întârziere a
desfăşurărilor fenofazelor (Savin, Gh., Doneaud, A., 1970).
Tot în regiunile cu climă temperată, brumele şi îngheţurile timpurii de toamnă sunt mai puţin
intense pe versanţii bine expuşi ai dealurilor cu altitudini medii, decât spre limita inferioară de la
poalele dealurilor sau spre cea superioară, la altitudini mari.
Datorită acestei diferenţe de altitudine, la Valea Călugărească şi la Pietroasa nu s-a ajuns la
temperatura de -20C, considerată de I.C. Teodorescu (1952) drept prag pentru vătămarea frunzelor
mature, în timp ce la şes, pe văi şi pe expoziţiile nefavorabile (nord-est) ale dealurilor de mare
altitudine, frunzele au fost distruse prematur, ducând la pierderea unor substanţe de rezervă, deci la
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maturarea incompletă a lemnului, ca şi la compromiterea calităţii strugurilor, îndeosebi a celor negri şi
a celor din soiuri aromate.
Cu creşterea avansată a altitudinii, peste 400m, condiţiile de temperatură devin mai puţin
favorabile; vântul puternic împiedică formarea microclimatului caracteristic favorabil, iar conţinutul
în zaharuri al strugurilor scade. Dealurile Pietroasei (Dealul Istriţa) şi Cotnarului (Dealul Cătălina), în
partea lor superioară nu sunt cultivate cu vii datorită atât curenţilor cât şi brumelor şi temperaturilor
scăzute.
Culmile de munţi sau dealurile orientate de-a curmezişul direcţiei dominante a vânturilor reci
sau fierbinţi sunt elemente de adăpostire, cu efecte din cele mai favorabile. Ele ocrotesc plantaţiile de
vii situate în apropiere. Aşezarea viilor pe văile transversale cursului apei este aceea care asigură
superioritatea cunoscută a calităţii vinurilor de pe Târnava Mică. Când amplasamentul acestora este
de-a lungul văii de scurgere a apei, se aleg amfiteatrele apărate, către partea deschisă spre cursul apei,
de un deal sau mamelon, cum este cazul pe Târnava Mare, la Micăsasa şi în alte puncte. La Cotnari,
faptul că direcţia dominantă a vântului este aceea de nord-vest, unde străjuie culmile Dealului Mare –
Hârlău, face ca masele de aer, după ce au depăşit înălţimile acestuia, lăsând o importantă cantitate de
precipitaţii pe versanţii săi vestici, să coboare pe versantul opus, încălzindu-se adiabatic, fenomen de
foehnizare ce se produce şi în alte regiuni carpatice din ţara noastră, cu situaţii similare. Drept urmare,
la Cotnari, durata de strălucire a soarelui, ca şi temperatura medie anuală, sunt superioare celor de la
Iaşi, aflat mai la sud şi la altitudine mai mică. Înclinarea importantă face ca pe versanţii cu expoziţie
sudică şi sud-vestică (ce deţin 45% din suprafaţa totală a regiunii), unghiul de incidenţă al razelor de
soare să depăşească, în tot cursul anului, 400, putând trece în lunile de vară de 800, creând astfel
condiţii foarte favorabile viţei de vie. În interiorul regiunii Cotnari relieful este foarte frământat,
distingându-se un foarte mare număr de proeminenţe, care se protejează reciproc: Dealul Cătălina,
395m, Dealul Stânca, 360m, Piciorul Racului, 337m, Liteanca 330m, Dealul lui Vodă, 347m, etc.
Înclinarea versanţilor este în general de 5-100, dar se întâlnesc versanţi cu înclinări de peste 200
(Ungureanu, Gh. Şi colab. 1971; Cotea D.V. şi colab. 2006).
În regiuni din cele mai septentrionale ale Europei, la peste 500 latitudine nordică, în care,
beneficiind şi de lungimea unor toamne blânde şi cu precipitaţii reduse, ca pe Valea Rhinului şi a
afluenţilor săi, în Germania, se poate realiza o bună maturare a strugurilor. De la ieşirea din Elveţia şi
până la Bonn, viile se ţin lanţ pe malul fluviului. Trei areale sunt distincte în privinţa calităţii
vinurilor: Rheinpfaltz (Palatinat), Rheinhessen şi Rheingau. Cea mai mare parte din viile primelor
două areale (plantate mai ales cu Silvaner) se află pe malul vestic, cu expunere spre est, fiind încălzite
de soarele dimineţii. Viile din Rheingau (unde predomină Rieslingul) sunt expuse spre sud şi primesc
razele soarelui în perioade de maximă intensitate, factor decisiv ce diferenţiază calitatea vinului
acestui areal.
Existenţa pădurilor sau a unor suprafeţe mari de apă în vecinătatea plantaţiilor de vii are, de
asemenea, influenţă favorabilă asupra calităţii strugurilor şi a vinurilor, cum e cazul centrelor viticole
de la Moldova Nouă până la Niculiţel, de-a lungul Dunării sau a regiunilor viticole şi centrelor
viticole Dobrogene, în preajma Mării Negre. Prezenţa, de exemplu, a unei mari întinderi de apă, chiar
şi în mijlocul zonei centrale a continentului European, cum este cazul lacului Balaton în Ungaria,
contribuie la egalizarea schimbărilor importante de temperatură, ceea ce permite, cu o bună expoziţie,
să se obţină, la Badacsony, vinuri de calitate (Katona, J., 1977).
Relieful joacă un rol important în viticultură mai ales pentru calitatea vinului. Datele furnizate
de Organizaţia Mondială a Viei şi Vinului (O.I.V.), arată că 47% din suprafaţa viilor din marile ţări
viticole este aşezată pe dealuri. În unele dintre ele (Elveţia, Germania) proporţia atingând 60%.
Relieful frământat colinar măreşte suprafaţa teritoriului, creează acestuia pante şi expoziţii diferite,
dând naştere, în aceleaşi condiţii de altitudine, longitudine şi soi cultivat – faţă de un teren plan – la o
varietate distinctă de situaţii topoclimatice. Ele se opun, fragmentează şi frânează forţa vânturilor,
curenţilor reci sau fierbinţi. Pe timp calm, dimpotrivă, prin încălzirea diferită a versanţilor, asigură o
continuă circulaţie domoală a aerului, favorabilă proceselor fiziologice ale plantelor. La rândul ei,
panta previne stagnarea excesului de apă, înlesnind încălzirea solului şi prevenind instalarea
putregaiului cenuşiu al strugurilor. Tot astfel expoziţiile sud, sud-est, sud-vest ale pantei contribuie la
o uşoară prelungire a duratei zilnice de insolaţie şi, împreună cu înclinarea, apropie sau îndepărtează
de 900 unghiul de incidenţă al razelor solare cu solul, jucând un mare rol în încălzirea solului şi al
aerului din regiunile răcoroase.
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Observaţiile acestea sunt de mult timp cunoscute. Carol cel Mare punea ostaşii să încercuiască
locurile unde se topea prima dată zăpada primăvara, pentru a le destina apoi culturii viţei de vie (I.C.
Teodorescu şi colab., 1966).
Cele mai mari variaţii le înregistrează pigmenţii antocianici care, pe pantă, realizează un spor
de aproape 60% faţă de amplasamentul pe şes. Şi platoul contribuie, de asemenea, mult, la creşterea
proporţiei acestor substanţe. Sporuri importante marchează şi zaharurile: 11% pe panta şi 8% pe
platou.
Creşterea aportului de energie radiantă oferite de aceste forme de relief a condus însă şi la
intensificare diferită a procesului de respiraţie şi, ca urmare, la o diminuare a proporţiei de acizi
organici în struguri. Aciditatea totală a scăzut cu cca 10%. Scăderea ei faţă de amplasamentul de pe
şes decurge din combustionarea mai intensă a acidului tartic şi mai ales a celui malic (-19 şi,
respectiv, -28% pe pante). Rezultă deci că scăderea acidităţii totale este determinată, în principal, de
scăderea importantă a proporţiei de acid malic ceea ce concordă cu rezultatele altor cercetări (Wagnar,
R., 1966). Nivelul la care rămâne aciditatea totală după scăderile înregistrate de aceşti doi acizi este
convenabil pentru a asigura o bună calitate a vinului roşu. Ţinând seama de creşterea importantă a
proporţiei de substanţe colorante roşii, ca şi de aceea a zaharurilor, precum şi de micşorarea în
proporţie convenientă a acidităţii, rezultă că formele de relief – pantă şi platou – prin modificările ce
le aduc factorilor climatici, exercită o acţiune favorabilă asupra compoziţiei chimice a strugurilor şi
pentru realizarea unei calităţi superioare a vinului roşu. Trebuie, de asemenea, menţionat că, pe fundul
văilor, solul, mai bogat în substanţe nutritive şi umiditatea lui mai mare asigură producţii de struguri
mai mari, dar, datorită insolaţiei mai restrânse şi temperaturii mai mici, calitatea strugurilor este
inferioară celei care se realizează pe pantele însorite.
3. AREALELE VITICOLE DIN JUDEŢE (MEHEDINŢI, DOLJ ŞI OLT) SI
DISTRICTELE (PLEVEN, MONTANA SI VIDIN) CU VOCAŢIA CEA MAI MARE PENTRU
OBŢINEREA STRUGURILOR DE MASĂ ŞI VIN DE BUNĂ CALITATE
3.1 Suprafeţe viticole de-a lungul timpului
Fie că ne referim la România cea Mare, sau la spaţiul românesc de astăzi, viticultura din
Oltenia a reprezentat în ultima sută de ani, 15 – 30% din întreg spaţiul viticol naţional. Vinurile roşii
şi aromate de înaltă calitate, obţinute în Oltenia, în mod deosebit în Mehedinţi, Dolj şi Olt, au
reprezentat peste 40% din balanţa naţională a vinurilor de calitate. (tabelul 2.1).
Tabelul 2.1
Suprafeţele viticole din Oltenia de-a lungul timpului (ha)
ANUL
Arealul vitiol
1898
1939
2000
2007
2011
Patrimoniul viticol naţional
137176
369041
236432
181198
182825
(Romania)
Dolj
9113
12902
14602
11098
12343
Olt
8246
10746
7566
7273
7150
Mehedinţi
4146
9898
7637
5274
4802
Vâlcea
12300
8149
5033
3634
3928
Gorj
7360
4294
4640
3880
3754
TOTAL - Oltenia
41165
4989
39478
31167
31974
Proporţia suprafeţelor din
Oltenia faţă de patrimoniul
30
13
17
17
17,48
naţional (%)
La începutul secolului al XX-lea (1900) se cultivau, în Oltenia 34 de soiuri autohtone şi
locale. După dezastrul filoxeric, au fost introduse în cultură şi soiuri străine. Soiurile autohtone şi
locale se mai întâlnesc şi astăzi în cultură (Crâmpoşie, Tămâioasă Românească, Fetească albă,
Fetească regală, Fetească neagră, Busuioacă, Băbească neagră, ş.a). La această zestre genetică, se mai
adaugă 14 soiuri pentru vin, un soi pentru masă (Victoria), un soi pentru stafide (Călina) şi două soiuri
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de portaltoi (M57 Drăgăşani şi M10) creaţii ale cercetătorilor de la Staţiunea de cercetări viticole
Drăgăşani şi Facultatea de Horticultură din Craiova.
În prezent în Oltenia se cultivă o paletă de soiuri albe, aromate şi negre, care aparţin
viticultorilor români sau au fost importate, şi care s-au dovedit că valorifică cel mai bine potenţialul
pedoclimatic din Oltenia. (Tab. 2.2). Pe de altă parte s-au conturat arealele cu vocaţie pentru obţinerea
vinurilor de calitate cu denumiri de origine (DOC) sau cu indicaţie geografică.
Suprafeţele viticole din Belogradchik, Montana, Pleven de-a lungul timpului (ha)
ANUL
Arealul vitiol
1898
1939
2000
2007
2011
Patrimoniul viticol naţional
137176
369041
236432
181198
137760
(Bulgaria)
Vidin
9113
12902
14602
11098
12343
Montana
8246
10746
7566
7273
7150
Pleven
4146
9898
7637
5274
4802
TOTAL – Regiune
41165
4989
39478
31167
31974
Proporţia suprafeţelor din
regiune faţă de patrimoniul
30
13
17
17
23
naţional (%)
3.2 Soiurile de viţă de vie autohtone şi străine şi a celor nou create, recomandate a fi
cultivate în zonă
În tabelul 2.2 sunt prezentate soiurile recomandate a fi cultivate în judeţele Olteniei
Tabelul 2.2
Soiurile de viţă de vie autohtone şi străine, dar şi a celor nou create,
recomandate a fi cultivate în zonă pentru vinurile cu denumire de origine
Nr.
crt.
1.

Denumirea
de origine
controlată
Sâbureşti Olt

Subdenumirea
aferentă
-

Categoriile
de calitate
ale vinurilor
DOC - CT
DOC – CMD

2.

Drăgăşani Vâlcea

-

DOC - CIB
DOC - CT
DOC - CMD

3.

Banu
Mărăcine Dolj

-

DOC - CT

DOC - CMD

Soiuri de struguri din care se obţin tipuri
de vin cu denumire de origine controlată
Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească neagră,
Pinot noir.
Cabernet Savignon, Merlot, Pinot noir,
Fetească neagră, Novac, Negru de Drăgăşani,
Chardonnay, Sauvignon, Fetească albă,
Riesling italian, Fetească regală, Syrah.
Tămâioasă românească, Sauvignon.
Tămâioasă românească, Sauvignon, Pinot
gris, Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot noir.
Tămâiosă românească, Sauvignon,
Chardonnay, Pinot gris, Fetească regală,
Riesling italian, Crâmpoşie, Cabernet
Sauvignon, Pinot noir, Novac, Negru de
Drăgăşani, Syrah.
Tămâiosă românească, Sauvignon, Fetească
albă, Chardonnay, Pinot gris, Cabernet
Sauvignon, Pinot noir, Merlot, Fetească
neagră.
Tămâiosă românească, Sauvignon, Fetească
albă, Chardonnay, Pinot gris, Fetească regală,
Riesling italian, Crâmpoşie, Cabernet
Sauvignon, Pinot noir, Merlot, Fetească
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Nr.
crt.
4.

Denumirea
de origine
controlată
Segarcea

Subdenumirea
aferentă
-

Categoriile
de calitate
ale vinurilor
DOC - CT

DOC - CMD

5.

Mehedinţi

5.1 Severin
5.2 Corcova
5.3 Golul Dâncei
5.4 Vânju Mare
5.5 Oreviţa

DOC - CT

DOC - CMD

2012

Soiuri de struguri din care se obţin tipuri
de vin cu denumire de origine controlată
neagră, Negru de Drăgăşani, Burgund mare.
Tămâioasă românească, Sauvignon, Pinot
gris, Chardonnay, Fetească albă, Cabernet
Sauvignon, Pinot noir, Fetească neagră,
Merlot, Syrah, Marcelare, Viognier.
Tămâioasă românească, Sauvignon, Pinot
gris, Chardonnay, Fetească albă, Fetească
regală, Riesling italian, Crâmpoşie, Cabernet
Sauvignon, Pinot noir, Fetească neagră,
Merlot, Novac, Negru de Drăgăşani, Syrah.
Tămâiosaă românească, Muscat Ottonel,
Sauvignon, Pinot gris, Fetească albă, Cabernet
Sauvignon, Merlot,Pinot noir, Fetească
neagră.
Tămâiosaă românească, Muscat Ottonel,
Sauvignon, Pinot gris, Fetească albă,
Chardonnay, Riesling italian, Fetească regală,
Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir,
Fetească neagră, Novac, Negru de Drăgăşani.

Pentru vinurile cu denumire de origine controlată (DOC) Sâmbureşti (jud. Olt) arealul
delimitat în care se obţin este numai în localităţile: Comuna, Sâmbureşti cu satele Sâmbureşti şi
Mănuleşti; comuna Dobroteasa cu satele: Dobroteasa, Baţia şi Câmpu Mare.
Producţiile ce se pot realiza de către soiurile ce se cultivă în acest scop nu trebuie să
depăşească limitele prevăzute în tabelul 2.3.
Tabelul 2.3
Producţia maximă de struguri admisă la
Nr.
recoltare, pe categorii de calitate (Kg/ha)
Soiurile de struguri
crt.
D.O.C. – C.M.D.*
D.O.C. – C.T.**
1.
Fetească regală
10.000
2.
Fetească albă
10.000
3.
Riesling italian
10.000
4.
Pinot gris
10.000
7.000
5.
Sauvignon
9.000
7.000
6.
Novac
10.000
9.000
7.
Negru de Drăgăşani
10.000
9.000
8.
Merlot
10.000
9.000
9.
Fetească neagră
9.000
8.000
10.
Pinot noir
9.000
8.000
11.
Chardonnay
10.000
9.000
12.
Cabernet Sauvignon
9.000
8.000
13.
Syrah
9.000
8.000
* D.O.C. – C.M.D. = Vinuri cu denumire de origine controlată, cules la maturitate deplină;
**D.O.C. – C.T. = Vinuri cu denumire de origine controlată, cules târziu.
Strugurii destinaţi producerii vinului cu denumire de origine Sâmbureşti, trebuie să fie
sănătoşi, cu boabe nezdrobite. Conţinutul în zahăr la recoltare trebuie să fie minimum:
- 187 g/l la soiurile: Fetească regală, Fetească albă, Riesling italian, Chardonnay, Pinot gris –
dacă vor purta menţiunea D.O.C. – C.M.D;
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- 204 g/l la soiurile: Novac, Negru de Drăgăşani, Merlot, Fetească neagră, Pinot noir,
Cabernet Sauvignon, Syrah, dacă vor purta menţiunea: D.O.C. – C.M.D.
- 220 g/l la soiurile albe şi 213 g/l la soiurile roşii, dacă vor purta menţiunea D.O.C. – C.T.
Pentru vinurile cu denumire de origine controlată „Drăgăşani”, arealul delimitat în care se pot
obţine cuprinde localităţile: Municipiul Drăgăşani cu localităţile componente: Drăgăşani, Zărneni,
Zlătărei, Valea Caselor; comuna Ştefăneşti cu satele: Dobrusa, Condoieşti, Şerbăneşti, Ştefăneşti;
comuna Suteşti, cu satele: Racu, Izvoraşu, Suteşti, Mitrofani, Verdea, Mazili, Baroşeşti; comuna
Prundeni, cu satele: Prundeni, Călina, Zăvideni; comuna Orleşti, cu satele: Creţeni, Mreneşti,
Streminoasa, Izvoru; comuna Guşoieni, cu satele: Guşoieni, Măgureni, Spârleni, Guşoianca,
Burdăleşti; comuna Lungeşti, cu satele: Lungeşti, Carcadieşti, Fumureni, Stăneşti – Luncă; comuna
Cârlogani (jud. Olt), cu satele: Cârlogani, Cepari; comuna Strejeşti (jud. Olt), cu satele: Strejeştii de
Sus, Colibaş; comuna Pleşoiu – satul Schitu din Deal.
Producţia maximă de struguri ce se poate realiza de către soiurile ce se cultivă în acest areal şi
cu acest scop nu trebuie să depăşească limitele prevăzute în tabelul 2.4.
Tabelul 2.4
Producţia maximă de struguri admisă la recoltare
Nr.
funcţie de menţiunea tradiţională utilizată (Kg/ha)
Soiurile de struguri
crt.
C.M.D.
C.T.
C.Î.B.
Soiuri albe
1. Fetească regală
10.000
2. Crâmpoşie Selecţionată
10.000
7.000
3. Riesling italian
10.000
4. Sauvignon
9.000
7.000
6.000
5. Pinot gris
9.000
7.000
6.000
6. Chardonnay
9.000
7.000
Soiuri aromate
1. Tămâioasă românească
9.000
7.000
6.000
2. Muscat Ottonel
8.000
6.000
Soiuri negre
1. Novac
10.000
9.000
2. Negru de Drăgăşani
10.000
9.000
3. Burgund Mare
10.000
4. Merlot
10.000
9.000
5. Pinot noir
9.000
8.000
6. Cabernet Sauvignon
9.000
8.000
7. Syrah
9.000
8.000
8. Fetească neagră
9.000
8.000
Strugurii destinaţi producerii vinului cu denumirea de origine „Drăgăşani”, trebuie să fie
sănătoşi şi cu boabele nezdrobite.
Conţinutul, minim, în zahăr la recoltare trebuie să fie:
- 187 g/l la soiurile: Fetească regală, Crâmpoşie Selecţionată, Riesling italian, Sauvignon,
Chardonnay, Pinot gris, Tămâioasă românească, Muscat Ottonel, dacă vor purta menţiunea D.O.C. –
C.M.D.;
- 204 g/l la soiurile: Novac, Negru de Drăgăşani, Merlot, Fetească neagră, Pinot noir,
Cabernet Sauvignon, Syrah, Burgund mare, dacă vor purta menţiunea D.O.C. – C.M.D.;
- 220 g/l la soiurile albe şi 213 g/l la soiurile roşii, dacă vor purta menţiunea D.O.C. – C.T.;
- 240 g/l la soiurile albe şi aromate, dacă vor purta menţiunea D.O.C. – C.I.B. (denumire de
origine controlată, cules la înobilarea boabelor).
Arealul delimitat pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlată „Segarcea”
cuprinde localităţile: oraşul Segarcea cu dealurile sale, mai ales Dealul Robului; comuna Lipovu, cu
satele Lipovu şi Lipovu de Sus; comuna Cerăt cu satele Cerăt şi Malaica.
Producţiile maxime de struguri, ce se pot realiza, în funcţie de utilizarea menţiunilor
tradiţionale sunt prezentate în tabelul 3.5.
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Tabelul 2.5
Nr.
crt.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Soiurile de struguri
Tămâioasă românească
Tămâioasă roză
Chardonnay
Pinot gris
Sauvignon, Fetească albă,
Riesling italian, Riesling de
Rhin
Viognier
Merlot, Negru de Drăgăşani,
Marcelan, Syrah, Fetească
neagră
Pinot noir, Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon

Producţia maximă de struguri admisă la recoltare, pe
categorii de calitate (Kg/ha)
C.M.D.
C.T.
C.I.B.
12.000
10.000
7.000

10.000
12.000

9.000
10.000

6.000
7.000

12.000
12.
000

10.000
10.000

-

10.000

9.000

-

Conţinutul în zahăr al strugurilor, la recoltare, trebuie să fie de minimum:
- 187 g/l pentru vinurile albe şi roze, dacă vor purta menţiunea tradiţională D.O.C. – C.M.D.;
- 204 g/l pentru vinurile roşii, dacă vor purta menţiunea tradiţională D.O.C. – C.M.D.;
- 220 g/l pentru vinurile albe şi roşii dacă vor purta menţiunea tradiţională D.O.C. – C.T.;
- 240 g/l pentru vinurile albe şi aromate dacă vor purta menţiunea tradiţională D.O.C. – C.I.B.
Arealul delimitat pentru producerea vinurilor cu denumirea de origine controlată „Banu
Mărăcine” cuprinde localităţile: Municipiul Craiova – plaiul Banu Mărăcine (plaiul Vulcăneşti);
comuna Şimnicu de Jos; comuna Coşoveni cu satele Coşoveni şi Cârcea; comuna Şimnicu de Sus,
satul Şimnicu de Sus; comuna Seaca de Pădure cu satele Seaca de Pădure şi Veleni; comuna Brabova
cu satul Brabova; comuna Predeşti cu satul Predeşti; comuna Breasta cu satele Breasta şi Valea
Lungului; comuna Almăj cu satele Almăj şi Coţofenii din Faţă; comuna Brădeşti – satul Brădeşti.
Producţia maximă de struguri admisă, în funcţie de utilizarea menţiunilor tradiţionale este
prevăzută în tabelul 2.6.

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Soiurile de struguri
Tămâioasă românească,
Chardonnay
Pinot gris, Muscat Ottonel
Sauvignon, Fetească albă,
Riesling italian
Fetească regală
Merlot, Novac, Negru de
Drăgăşani, Syrah, Fetească
neagră
Pinot noir, Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon

Tabelul 2.6
Producţia maximă admisă, la recoltare (Kg/ha)
C.M.D.
C.T.
C.I.B.
12.000

10.000

7.000

10.000

9.000

6.000

12.000

10.000

7.000

12.000

10.000

-

12.000

10.000

-

10.000

9.000

-

Strugurii destinaţi producerii vinurilor cu denumire de origine controlată „Banu Mărăcine”,
trebuie, la recoltare să dispună de următoarele conţinuturi maxime de zaharuri:
- 187 g/l pentru vinurile albe şi roze, dacă vor pura menţiunea tradiţională D.O.C. – C.M.D.;
- 204 g/l pentru vinurile roşii, dacă vor purta menţiunea tradiţională D.O.C. – C.M.D.;
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- 220 g/l pentru vinurile albe şi roşii dacă vor purta menţiunea tradiţională D.O.C. – C.T.;
- 240 g/l pentru vinurile albe şi aromate dacă vor purta menţiunea tradiţională D.O.C. – C.I.B.
Denumirea de origine „Mehedinţi” se atribuie vinurilor obţinute în arealul delimitat pentru
această denumire, cu condiţia respectării tuturor prevederilor impuse de legislaţia naţională şi
europeană.
Arealul delimitat pentru producerea vinurilor cu denumirea de origine „Mehedinţi”, cu
subdenumirile „Severin”, „Corcova”, „Golul Drâncei”, „Vânju Mare” şi „Oreviţa”, cuprinde
următoarele localităţi:
1. Subdenumirea de origine „Severin”:
- Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Dealul Viilor – Halânga;
- Comuna Şimian cu satele Cerneţi, Poroina Mare, Ergheviţa;
- Comuna Brezniţa – Ocol cu satele Brezniţa – Ocol şi Şusiţa;
- Comuna Izvorul Bârzii cu satele Halânga şi Izvorul Bârzii;
- Comuna Malovăţ cu satele Malovăţ, Colibaşi, Lazu şi Negreşti;
- Comuna Hinova cu satele Hinova şi Bistriţa.
2. Subdenumirea de origine „Corcova”:
- Comuna Corcova cu satele: Corcova, Pârvuleşti, Gârbovăţu de Jos, Imoasa şi Jirov;
- Comuna Broşteni cu satele: Broşteni, Căpăţâneşti, Lupşa de Jos şi Meriş;
- Comuna Floreşti cu satul Floreşti;
- Comuna Căzăneşti cu satele Căzăneşti, Severineşti, Valea Coşuştei.
3. Subdenumirea de origine „Golul Drâncei”:
- Comuna Vlădaia cu satele: Vlădaia, Almăjel, Scorila şi Ştircoviţa;
- Comuna Punghina cu satele: Drincea, Satu Nou şi Punghina;
- Comuna Oprişor cu satele Oprişor şi Prisăceana;
- Comuna Bălăciţa cu satele: Bălăciţa, Dobra şi Gvardiniţa;
- Comuna Corlăţel cu satele Corlăţel şi Valea Anilor.
4. Subdenumirea de origine „Vânju Mare” şi „Oreviţa”:
- Oraşul Vânju Mare cu satele: Oreviţa Mare, Bucura, Nicolae Bălcescu şi Traian;
- Comuna Rogova cu satele Rogova şi Poroiniţa;
- Comuna Poroina Mare cu satele: Fântânile Negre, Poroina Mare şi Şipotu;
- Comuna Livezile cu satele Livezile şi Izvorul Anesţilor;
- Comuna Devesel – satul Scăpău;
- Comuna Pădina – Satul Pădina Mare.
Strugurii destinaţi producerii vinului cu denumirea de origine „Mehedinţi”, trebuie să fie la
recoltare sănătoşi şi să dispună de următoarele concentraţii în zaharuri:
- 187 g/l pentru vinurile albe şi roze, dacă vor purta menţiunea tradiţională D.O.C. – C.M.D.;
- 204 g/l pentru vinurile roşii, dacă vor purta menţiunea tradiţională D.O.C.- C.M.D.;
- 220 g/l pentru vinurile albe şi roşii dacă vor purta menţiunea tradiţională D.O.C. – C.T.
- 240 g/l pentru vinurile albe şi aromate dacă vor purta menţiunea tradiţională D.O.C. – C.I.B.
Pentru obţinerea vinurilor cu Indicaţie Geografică (I.G.) în Oltenia au fost stabilite areale mai
extinse, practic cuprinzând toate terenurile pe care se poate cultiva viţă de vie.
Arealul delimitat pentru Indicaţia Geografică (I.G.) „Dealurile Olteniei”, cuprinde localităţile
în care se pot obţine vinuri de calitate, dar nu vor avea dreptul să poarte o denumire de origine, ele
sunt vinurile care asigură baza producţiei şi a veniturilor în domeniu, după cum vinurile de calitate cu
denumire de origine exprimă vocaţia pentru calitate a unor areale mai restrânse care le imprimă
caractere şi însuşiri ce le personalizează.
Arealul delimitat pentru vinurile cu Indicaţia Geografică (I.G.) „Dealurile Olteniei” cuprinde
localităţile:
1. Judeţul Dolj
- Comuna Şimnicu de Jos;
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- Comuna Şimnicu de Sus cu satele Şimnicu de Sus şi Duţuleşti;
- Comuna Coşoveni cu satele Coşoveni şi Cârcea;
- Comuna Leu – datul Leu;
- Comuna Dioşti cu satele Dioşti şi Ciocăneşti;
- Comuna Scaieşti – satul Valea lui Pătru;
- Comuna Coţofenii din Dos – satul Mihăiţa;
- Comuna Almăj cu satele Almăj şi Coţofenii din Faţă;
- Comuna Brădeşti – satul Brădeşti;
- Comuna Melineşti cu satele Melineşti, Negoieşti şi Bodăieşti;
- Comuna Goieşti – satul Goieşti;
- Comuna Secu – satul Secu;
- Comuna Seaca de Pădure cu satele Seaca de Pădure şi Veleni;
- Comuna Predeşti cu satele Predeşti şi Pleşoi;
- Comuna Breasta cu satele Breasta şi Valea Lungului;
- Comuna Gogoşu cu satele Gogoşu şi Ştefănel;
- Comuna Botoşeşti – Paia – satul Botoşeşti- Paia;
- Comuna Brabova – satul Brabova;
- Comuna Greceşti cu satele Greceşti şi Bărboi;
- Comuna Cernăteşti – satul Cernăteşti;
- Comuna Argetoaia cu satele: Argetoaia, Baranu, Leordoasa, Pîria, Malumnic, Iordăcheşti,
Berbeşu;
- Segarcea cu zonele limitrofe;
- Comuna Podari cu satele Podari şi Livezi;
- Comuna Calopăr cu satele Calopăr şi Belcinu;
- Comuna Drănic cu satele Drănic şi Padea;
- Comuna Lipovu cu satele Lipovu şi Lipovu de Sus;
- Comuna Valea Stanciului- satul Valea Stanciului;
- Comuna Cerăt cu satele Cerăt şi Malaica;
- Comuna Pleniţa – satul Pleniţa;
- Comuna Caraula – satul Caraula;
- Comuna Vârtop – satul Vârtop;
- Comuna Izvoare – satul Izvoare;
- Comuna Perişor – satul Perişor;
- Comuna Giubega – satul Giubega;
- Comuna Vela cu satele Vela, Gubaucea, Bucovicior;
- Comuna Radovan – satul Radovan;
- Comuna Orodel cu satele Orodel, Cornu şi Teiu;
- Comuna Cetate – satul Cetate;
- Comuna Unirea – satul Unirea;
- Comuna Moţăţei cu satele Moţăţei şi Dobridor;
- Comuna Maglavit cu satele Maglavit şi Hunia;
- Comuna Galicea Mare – satul Galicea Mare;
- Comuna Afumaţi cu satele Afumaţi şi Boureni.
2. Judeţul Olt
- Comuna Iancu Jianu – satul Iancu Jianu;
- Comuna Oboga – satul Oboga;
- Comuna Strejeşti cu satele Strejeştii de Sus şi Colibaşi;
- Comuna Cârlogani – satul Cârlogani;
- Comuna Pleşoiu – satul Schitu din Deal;
- Comuna Piatra Olt
- Comuna Bistriţa Nouă – satul Bistriţa Nouă;
3. Judeţul Mehedinţi
- Municipiul Drobeta Turnu Severin – Dealul Viilor;
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- Comuna Şimian cu satele Izvorul Bârzii şi Halânga;
- Comuna Malovăţ cu satele Malovăţ, Colibaşi, Lazu şi Negreşti;
- Comuna Brezniţa – Ocol cu satele Brezniţa – Ocol şi Şuşiţa;
- Comuna Prunişor – satul Prunişor;
- Comuna Corcova cu satele Corcova, Pârvuleşti, Gârbovăţu de jos, Imoasa şi Jirov;
- Comuna Broşteni cu satele Broşteni, Căpăţâneşti, Lupşa de Jos şi Meriş;
- Comuna Floreşti – satul Floreşti;
- Comuna Căzăneşti cu satele Căzăneşti, Severineşti, Valea Cosustei şi Valea Alunului;
- Comuna Siseşti – satul Siseşti;
- Comuna Ilovăţ - satul Ilovăţ;
- Comuna Greci – satul Greci;
- Comuna Oprişor cu satele Oprişor şi Prisăceaua;
- Comuna Punghina cu satele Punghina, Drincea şi Satul Nou;
- Comuna Bălăciţa cu satele Bălăciţa, Dobra şi Gvardiniţa;
- Comuna Bâcleş - satul Bâcleş;
- Comuna Dumbrava – satul Dumbrava de Jos;
- Comuna Dârvari – satul Dârvari;
- Comuna Obârşia de Câmp cu satele Obârşia de Câmp şi Izîmşa;
- Comuna Cujmir – satul Cujmir;
- Comuna Vânători – satul Vânători;
- Comuna Vlădaia cu satele Vlădaia, Scorila, Almăjel şi Stircoviţa;
- Comuna Padina – satul Padina Mare;
- Comuna Corlăţel cu satele Corlăţel şi Valea Anilor;
- Oraşul Vânju Mare cu localităţile Vânju Mare, Nicolae Bălcescu, Oreviţa Mare, Bucura,
Traian;
- Comuna Livezile cu satele Livezile, Valea Izvorului şi Izvorul Aneştilor;
- Comuna Rogova cu satele Rogova şi Poroiniţa;
- Comuna Vânjuleţ cu satele Vânjuleţ şi Hotărani;
- Comuna Devesel satul Scăpău;
- Comuna Poroina Mare cu satele Poroina Mare, Fântânile Negre şi Şipotu.
Soiurile de viţă de vie autohtone şi străine, dar şi a celor nou create, recomandate a fi cultivate
în zonă pentru vinurile cu Indicaţie Geografică (I.G.) şi producţiile maxime de struguri admise
(Kg/ha) sunt prezentate în tabelul 2.7.
Tabelul 2.7
Producţia
Concentraţia
Soiurile de struguri pentru realizarea
maximă de struguri minimă de zahăr la
vinurilor de calitate ce poartă Indicaţia
admisă la recoltare
recoltare
Geografică (I.G.) „Dealurile Olteniei”
(Kg/ha)
(g/l)
Pinot gris, Riesling italian, Riesling de Rhin
15.000
170
Fetească albă, Fetească regală, Crâmpoşie
15.000
170
Chardonnay, Sauvignon
13.000
170
Ugni Blanc
15.000
170
Viognier
10.000
170
Muscat Ottonel, Tămâioasă Românească,
12.000
170
Tămâioasă roză
Merlot, Băbească Neagră, Burgund Mare
17.000
170
Cabernet Sauvignon, Novac, Negru de
15.000
170
Drăgăşani, Dornfelder, Marcelan
Sangioveze, Pinot Noir, Syrah, Zinfandel
13.000
170
Fetească Neagră
12.000
170
Touriga Nacional
10.000
170
Touringa Franca
10.000
170
Cabernet Franc
10.000
170
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Soiuri de vita de vie autohtone si straine, dar si nou create in zona (Belogradchik,
Pleven, Montana)
Conditiile climatice, profilul solului si al apelor permit dezvoltarea viticulturii si viniculturii
pentru soiurile rosii – Cabernet, Merlot, Pino Noir, iar din cele bulgaresti Gamza si Pamid. Dintre
soiurile albe aici sunt mai raspandite Traminer, Sauvignon Blanc, Riesling, Chardonnay, Muscat
Ottonel, iar din cele bulgaresti Muscat Vrachanski, Vrachanska temenuga si Tamyanka.
Soiuri locale unice:
Gamza este un soi rosu local care se cultiva cel mai bine in nord-vestul Bulgariei – Suhindol,
Vidin si Pleven. Strugurii acestui soi se coc tarziu si din acesta se produc struguri rosii de masa sau de
vin cu culoare puternica de zmeura. Are gust de fructe, mai ales de zmeura. Gustul este proaspat cu
structura fina si nu ii place contactul cu butoaiele de lemn. De obicei vinurile Gamza se consuma
tinere. Soiul se cultiva in Macedonia, Romania si Ungaria sub diverse denumiri.
Rubin s-a creat prin incrucisarea a doua soiuri – Nebilo si Sora. Vinurile au culoarea saturata
iar gustul este amplu cu finalitate usoara. Aroma intensa, fructoasa, mai ales de mure coapte, iar in
contact cu butoiul dobandeste nuante de prajituri.
Pamid este unul din cele mai vechi soiuri de pe pamanturile noastre. Se gaseste in toata
peninsula Balkanica sub diverse denumiri. Este potrivit pentru productia de vinuri si pentru struguri
de masa in stare proaspata. Vinul produs din Pamid are culoarea rosu deschis. Aromele sunt prospete
cu nuante de fructe. Corp elegant si finalitate usoara. Se consuma tanar datorita continutului scazut de
substante fenolice si reactioneaza bine la contactul cu butoiul. Se foloseste des pentru cupaje.
In cadrul campului experimental IVE Pleven a fost creat soiul „Milana”, derivat din
incrucisarea soiurilor „Chaush 1” si „Mermaid 3”. Strugurii sunt mari si foarte mari (23,7/14,7 cm),
iar greutatea medie a 100 de boabe este de 918 g. Pielita este una groasa. Strugurii se maturizeaza
odata cu conditiile climatice proprii lunii august. Vita de vie are toleranta crescuta la temperaturile
scazute de iarna, mucegai si oidium. Strugurii contin 17,1% zahar si aciditate de titrare 4,0g/dm3.
Soiul „Pleven Favorite” este derivat din incrucisarea din 1983 dintre „SV 12375” si „Muscat
Pleven” in campul experimental IVE Pleven. Strugurii sunt mari si foarte mari (19,5/13,20 cm), iar
pielita este groasa. Textura este carnoasa, suculenta, cu un gust armonion si neutru. Greutatea a 100
de boabe este de 650 g. Strugurii se coc in a doua jumatate a lunii august. Vita de vie are rezistanta
ridicata la temperaturi negative, mucegai si iodium. La maturitate strugurii contin 17,9% zahar si o
aciditate de titrare de 6,0% g/dm3.
Soiul „Garant” este derivat din incrucisarea soiurilor „Augustin” si „Druzhba” (hibrid
complet interspecii). Strugurii sunt medii si mari (17,2/13,2 cm). Pielita este groasa. Consistenta este
carnoasa cu o usoara aroma de Muscat. Greutatea medie a 100 de boabe este de 460 g. „Garant” poate
fi atribuit unui grup de soiuri de desert. Strugurii se maturizeaza in primele zece zile ale lunii august.
Vita de vie are rezistenta mare la temperaturi scazute specifice iernii, mucegai si oidium. In strugurii
copti se gaseste zahar in proportie de 19,1%, iar nivelul aciditatii de titrare este de 5,5g/dm3.
Soiurile de struguri de vin nou selectate de IVE Pleven
Soiul „Pleven Dew” este derivat prin hibrizarea soiurilor „IX hibrid 38/57” si „Friendship” in
campul experimental IVE Pleven. Strugurii sunt medii (14,1/8,8 cm). Pielea este groasa, galbenverde, de culoarea chihlimbarului. Textura este suculenta, cu un gust armonios si aroma puternica de
Muscat. Soiul „Pleven Dew” face parte din soiurile de mijloc in crestere. Strugurii se coc in prima
jumatate a lunii septembrie si contin 20-22% zaharuri si acizi titrabili 6-8 g/dm3. Aceste soiuri de vin
au culoarea alba, adesea cu o nuanta aurie si o aroma placuta florala. Inregistreaza, de asemenea,
rezistenta la temperaturi scazute, mucegai si oidium. Soiul „Kaylashki Rubin” este derivat din
incrucisarea dintre („Pamid” X Hibrid VI 2/15) si („Gammell Noir” X Vitis Amurensis) in campul
experimental IVE Pleven. Strugurii sunt de dimensiuni medii 13,8/9 cm si au o forma cilindric conica.
Pielita este groasa de culoare negru albastra. Textura este suculenta cu un gust negru armonios.
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Strugurii se maturizeaza la sfarsitul lunii septembrie. La maturitate tehnologica strugurii contin 2123% zahar si 7-8g/dm3 acizi titrabili. Aceste soiuri de vin sunt caracterizate printr-o culoare rubinie
cu un continut ridicat de antociani si o aroma placuta de fructe. Soiul Kaylashki Rubin inregistreaza
rezistenta mare la temperaturi scazute pe timpul iernii si la mucegai.
Soiul „Trapezitsa” este derivat din incrucisarea soiurilor „Danube Gamza” si „Marseilles
Early” in campul experimental IVE Pleven. Strugurii au dimensiuni medii 15,6/9 cm si forme
cilindric conice. Masa medie a unui ciorchine este de 195g, pielita este groasa de culoare negru
albastra. Textura este foarte suculenta cu un gust neutru armonios. Acest soi se maturizeaza la
inceputul lunii septembrie. La maturitate tehnologica strugurii contin zahar in proportie de 22-24% si
5-6g/dm3 acizi titrabili. Soiul „Trapezitsa” este caracterizat de rezistenta la temperaturi scazute de
iarna, la mucegai si oidium.
Noile soiuri de struguri experimentate de IVE Pleven
Toate soiurile noi au caracteristici superioare soiurilor deja existente si din punct de vedere
agro-biologic si tehnologic. Acestea sunt caracterizate prin randament si greutate medie superioare.
Ca urmare acestea acumuleaza mai mult zahar si dau o calitate inalta vinului.
Soiul Dimyat 4/24 este caracterizat de fertilitate bogata si randament ridicat. Greutatea medie
a ciorchinelui este de 390g si de 4,3kg a strugurilor la o planta. La maturitate tehnologica strugurii
contin 19-20% zahar si 6-7g/dm3 acizi titrabili. Soiul se evidentiaza prin proprietatile fizico-chimice
deosebite si calitatile organoleptice.
Soiul Pamid 5/76 se individualizeaza printr-o fertilitate bogata si randament ridicat. Greutatea
medie a ciorchinelui este de 327g si de 6,4kg a strugurilor la o planta. La maturitate tehnologica
strugurii contin 16-18% zahar si 4-5g/dm3 acizi titrabili. Soiul se evidentiaza prin proprietatile fizicochimice deosebite si calitatile organoleptice. Textura strugurilor este mai compacta, armonioasa si
sunt mai intens colorati.
Soiul Merlot 10/27 este caracterizat printr-o fertilitate bogata si randament ridicat. Greutatea
medie a ciorchinelui este de 235g si de 4,7kg a strugurilor la o planta. La maturitate tehnologica
strugurii contin 22-23% zahar si 6-7g/dm3 acizi titrabili. Soiul se evidentiaza prin proprietatile fizicochimice deosebite si calitatile organoleptice.
Soiul Cabernet Sauvignon 1/11 este caracterizat printr-o fertilitate bogata si randament ridicat.
Greutatea medie a ciorchinelui este de 137g si de 7,4kg a strugurilor la o planta. La maturitate
tehnologica strugurii contin 22-24% zahar si 6-8g/dm3 acizi titrabili. Vinul obtinut se diferentiaza
prin proprietati fizico-chimice deosebite si calitati organoleptice. Textura este densa, armonioasa si
echilibrata.
3.3 Profiluri climatice comparative între podgoriile din Oltenia şi zone celebre din
Franţa
Vocaţia pentru calitate a arealelor viticole din Oltenia este susţinută şi de condiţiile climatice
prezente în aceste areale.
În tabelele 2.8 şi 2.9 sunt prezentate câteva profiluri climatice comparative în podgoriile din
Oltenia şi zone celebre din Franţa. Se poate constata că în regiunile viticole din Oltenia, ca şi cele din
Franţa în importanta etapă de definitivare a procesului de maturare a strugurilor (septembrie,
octombrie), domină un timp favorabil, cu temperaturi moderate, care nu creează dificultăţi, nici prin
exces, nici prin insuficienţă, atât procesului de finisare al maturării şi supramaturării strugurilor, cât şi
recoltării şi desfăşurării fermentaţiei în cursul vinificării. La rândul lor, în ambele ţări, precipitaţiile
restrânse şi timpul îndestulător de însorit reprezintă, de asemenea premise favorabile pentru realizarea
de recolte mai ferite de deprecieri.
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Tabelul 2.8

Caracteristicile climatice în lunile culesului şi vinificării – comparativ
în regimul viticol din Franţa şi Oltenia – România
Franţa*
Val de
Loire –
Touraine
Charente
Medoc –
Gironde Bordeaux
Beaujolais Villfrondie

Septembrie
1
2
3
16,5
63
173

Octombrie
1
2
3
12,0
58
128

17,5
17,6

61
88

190
194

13,3
13,6

71
84

160
165

Corcova
Vânju Mare
Oreviţa

17,4
17,9

39
31

222
225

11,8
12,1

32
29

173
174

18,1

61

202

11,2

71

194

Segarcea

17,9

30

214

11,8

20

163

România**
Rm.Vâlcea

1
16,4

Septembrie
2
3
42
217

Octombrie
1
2
3
11,0
35
181

* Valori normale 1927 – 1950, după L. D'Hoire
** Valori medii 1960 – 1970
1. temperatura medie (0C)
2. precipitaţiile medii (mm)
3. insolaţia (ore)
Tabelul 2.9
Profilul climatic sumar al câtorva din principalele areale viticole
din Franţa şi Oltenia – Romania

Arealul
HeraultMontpelier
Bastia –
Corse
Gard
Nimes
Ajacia –
Corse
Var –
Provence
Perpignan
Var Toulon

Franţa*
1
2
3
22,4 3419 1752

4
234

5=A
5171

22,8

3470

1760

194

5230

Corcova

21,8

3313

1546

374

3682

23,8

3599

1690

309

5230

Drăgăşani

21,7

3316

1576

385

4757

21,6

3383

1866

173

5249

22,2

3382

1549

309

4772

23,3

3467

1876

263

5330

Vânju
Mare
Caracal

22,6

3433

1609

336

4956

23,9
23,0

3709
3585

1600
1890

232
219

5307
5475

Bechet
Calafat

22,9
22,8

3508
3480

1512
1613

304
238

4966
530

Oltenia - România**
Arealul
1
2
3
4
Sâmbureşti 21,3 3226 1536 385

5=A
4627

1. Temperatura medie a arealului în luna iulie
2. Suma gradelor de temperatură în perioada 1.IV – 30.IX
3. Orele de insolaţie în perioada 1.IV – 30.IX
4. Precipitaţii în perioada 1.IV – 30.IX
5. A=T+I – (P – 250) (calculat de noi)
*pentru Franţa – Valori normale, media anilor 1921 – 1950 (după L. D'Hoire,1982)
**pentru Oltenia – România – Valori medii, anii 1961 – 1970.
Atât în Franţa, cât şi în Oltenia – România, cea mai caldă lună a anului este iulie, după care
temperaturile încep să descrească, în august mai puţin, apoi mult mai repede, în septembrie şi
octombrie, creându-se astfel premise, dintre cele mai favorabile pentru desfăşurarea maturităţii
strugurilor în condiţii din ce în ce mai ferite de durităţi higrometrice, cu cât pieliţa boabelor se
subţiază şi strugurele devine mai vulnerabil. În general, precipitaţiile cunosc şi ele o alură
descendentă, începând din luna august şi apoi mai mult în septembrie şi octombrie (mai pronunţată în
zonele viticole din Oltenia), fapt care contribuie pozitiv la păstrarea bunei stări sanitare a recoltei,
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prevenind în mare măsură instalarea putregaiului cenuşiu al strugurilor (extrem de periculos – poate
deprecia în timp scurt – 7 – 10 zile – întreaga recoltă).
Dintre modelele de viticultură, s-a adoptat la nivelul Olteniei, modelul mediteranean ori
saxon, în funcţie de disponibilităţile şi existenţa vitisolurilor cu vocaţie calitativă. Modelul
mediteranean acordă importanţă mare solului sau terroir-lui, climatului şi soiului, pe când modelul
saxon acordă importanţă mare soiului, climatului şi apoi solului.
În programul de reconstrucţie a plantaţiilor viticole s-au implementat (în Oltenia) cu deosebit
succes noile condiţii ecologice de cultivare a viţei de vie, modelul de viticultură ecologic de tip
mediteranean (Franţa, Italia) sau Saxon (Germania, Austria), utilizând mai ales pentru vinurile roşii şi
albe, soiuri autohtone de struguri (Fetească albă, Fetească neagră, Tămâioasă Românească,
Crâmpoşie, Fetească regală, Băbească) dar şi soiuri străine (Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir,
Chardonnay, Syrh, ş.a.).
Cercetările de lungă durată desfăşurate la Facultatea de Horticultură din Craiova (Teodorescu
Ştefan, Popa Aurel, Sandu Gheorghe) au permis conturarea vocaţiei oenologice a unei regiuni,
utilizând un indice de aptitudine oenoclimatică (A), a cărui valoare este dată de suma gradelor de
temperatură (T), şi a orelor de insolaţie efectivă (I), în perioada de vegetaţie (1.04. – 30.10), corectată
prin scăderea excesului de precipitaţii (P-250) în aceeaşi perioadă:
A=T+I-(P-250)
Pe baza indicelui de aptitudine oenoclimatică au fost ierarhizate toate spaţiile viticole din
România, producătoare de vinuri de calitate. În tabelul 2.10 sunt prezentate principalele zone viticole
din Oltenia, cărora pe baza aptitudinii oenoclimatice, le-am stabilit vocaţia pentru calitatea diferitelor
categorii de vinuri.
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Tabelul 2.10

Caracteristici geografice şi climatice ale principalelor areale viticole din Oltenia şi aptitudinea lor oenoclimatică

Polovragi – Dobriţa

45011”

530

9,3

893

2938

1302

513

3987

Tg. Jiu

45002”

210

10,4

816

3233

1450

433

4500

Rm. Vâlcea
Corcova
Drăgăşani
Sâmbureşti
Drobeta Tr. Severin
Vânju Mare – Oreviţa
Oprişor
Pleniţa – Orodel
Segarcea
Tâmburaşti
Brabova
Brădeşti
Craiova – Banu
Mărăcine
Iancu Jianu
Calafat
Băileşti
Bechet
Caracal

45006”
44035”
44030”
44038”
44025”
44013”
44005”
44002”
44028”
44029”
44019”

242
150
182
260
116
86
130
150
145
73
200
195

10,2
10,7
10,8
10,5
11,6
11,0
10,7
10,6
11,2
10,9
10,4
10,7
10,9

710
741
684
682
762
634
587
637
565
575
612
634
543

3173
3313
3316
3226
3487
3388
3339
3340
3448
3353
3301
3278
3403

1425
1546
1576
1536
1546
1549
1550
1487
1439
1540
1525
1516
1547

411
374
385
395
354
309
287
338
288
312
312
336
288

4437
4682
4754
4627
4929
4878
4892
4762
4843
4805
4764
4702
4939

43059”
44001”
43046”
44047”

210
66
58
65
112

10,8
11,5
11,2
11,3
10,9

613
494
587
544
597

3359
3480
3481
3508
3433

1575
1613
1490
1512
1609

336
238
288
304
336

4848
5003
4933
4966
4956

A0

A2

A3 - colinare

Vinuri de
calitate ce
se pot obţine

Zona
oenoclimatică

Indice de
aptitudine
oenoclimatică
A=T+I-(P-250)

Precipitaţii
(mm)
(P)

Ore
Insolaţie
efective
(I)

Alt. (m)

Grade
Temperatură
(0C) (T)

Lat. N

Suma precip.
anuale
(mm)

Centre şi areale cu spaţii
viticole

Temperatura
medie anuală

Suma 01.04 – 30.09

Vinuri albe seci de
calitate
În principal vinuri
albe, şi în secundar
vinuri roşii de calitate
În principal vinuri
roşii, vinuri albe
demiseci, dulci,
licoroase, vinuri
aromate de calitate
superioară

A3 – colinare
meridionale

A4

Struguri de masă,
vinuri de consum
curent
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3.4 Structura patrimoniului viticol, producţiile ce se obţin, calitatea vinurilor obţinute.
Speranţe certe pentru viitor.

În tabelul 2.11sunt evidenţiate suprafeţele cultivate cu viţă de vie în Oltenia, care se
ridică la 31997,95 ha, ponderea covârşitoare găsindu-se ca întotdeauna în judeţele Dolj,
Vâlcea, Olt şi Mehedinţi. Pe primul loc situându-se tot judeţul Dolj, ca şi până acum cu
12343,95 ha.
Suprafaţa cultivată cu viţă de vie în România este de 182000 ha, drept consecinţă
Oltenia cu cele 31977,95 ha deţine şi astăzi 17,57% din patrimoniul naţional. Din cele
31977,95 ha, 9138,73 ha sunt ocupate cu soiuri nobile din cele recomandate şi autorizate,
ceea ce reprezintă 28,57%. Cele mai mari suprafeţe găsindu-se în Dolj (4300 ha), Olt
(1689,73 ha), Vâlcea (1168 ha), Mehedinţi (976 ha), în Gorj sunt numai 5 ha cu soiuri nobile.
Soiurile albe ocupă suprafaţa de 7871,81 ha. Soiurile de struguri destinate şi capabile
a oferi diferite categorii de calitate reprezintă: D.O.C. – 696,44 ha, I.G. – 1738,36 ha, pentru
vinuri de masă 6704,2 ha, acestea din urmă fiind cele care oferă vinuri comune, de slabă
calitate. Soiurile negre pentru vinurile roşii ocupă mici suprafeţe: 25,25 ha în Dolj, 57,19 ha
în Mehedinţi, 77,24 ha în Olt şi 88,42 ha în Vâlcea, deci o suprafaţă totală de numai 248,11
ha soiuri negre pentru vinuri roşii.
Hibrizii producători direcţi ocupă mari suprafeţe în Dolj (7996 ha), Gorj (3749 ha),
Mehedinţi (3535,19 ha), Olt (5297,97 ha), Vâlcea (42,61 ha). În Oltenia se găsesc 22261,16
ha, adică 69,61% din suprafeţele ocupate cu viţă de vie.
Dacă ne referim la strugurii de masă, aceştia abia se mai găsesc pe 368,5 ha, adică pe
1,15% din suprafaţa cultivată cu viţă de vie în Oltenia.
Pentru a ilustra randamentele obţinute în prezent de către viticultura din Oltenia,
prezentăm în tabelul 2.12 producţia de vin obţinută în anul 2011, considerat a fi un an bun
viticol.
În total s-au obţinut 159472,2 hl vin din soiuri nobile ceea ce înseamnă că pentru
fiecare hectar cultivat cu viţă de vie s-au obţinut 14 hl, trebuie precizat faptul că în mod
normal pentru vinurile de calitate acest randament este de minim 28 hl, deci ceea ce obţinem
astăzi de pe un hectar cu viţă de vie este cu totul nesemnificativ şi nu putem vorbi nici de un
minim convenient economic.
Drept consecinţă a structurii plantaţiilor viticole se obţin şi vinuri de diferite categorii
de calitate. Predomină vinurile de masă de slabă calitate (115696 hl) iar vinurile de calitate,
în special, cele cu D.O.C. sunt de numai 16415 hl urmate de cele cu I.G. în cantitate de 26908
hl. Drept urmare vinurile de masă reprezintă 82,32% iar cele de calitate 17,68%.
Este de precizat faptul că vinurile roze în cantitate de 6221 hl nu sunt celebrele vinuri
roze de calitate aleasă, delicate şi generoase, obţinute din soiuri de struguri negri de mare
potenţial calitativ, ci vinuri comune, pătate, obţinute în special din soiul Roşioară.
Producţia de vinuri roşii este de 7382 hl, ceea ce reprezintă numai 4,62%.
În regiunea Pleven prelucrarea strugurilor a atins in anul 2011 urmatoarele cantitati:
pentru struguri roşii cu denumire de origine controlata - 23900 kg (DOC); Pentru struguri
roşii cu denumire georgrafică controlată – 391300 kg (DGC); Pentru struguri roşii fără
DOC/DGC – 1265305 kg; pentru struguri albi cu denumire de origine controlata - 5200 kg
(DOC); Pentru strugurialbi cu denumire georgrafică controlată – 8540 kg (DGC); Pentru
strugurialbi fără DOC/DGC – 32500 kg; In aceeasi perioada s-au produs urmatoarele cantitati
de vin: vin rosu cu DOC 14320 l; vin rosu cu DCG 237219 l; vin rosu sortiment fara
DOC/DCG 807780 l; vin alb cu DOC 34050 l; vin alb cu DCG 5320 l; vin alb sortiment fara
DOC/DCG 18048 l;
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In regiunea Montana plantatiile de vita de vie se afla in jurul localitatilor Berkovitsa,
Boychinovtsi, Brusartsi, Valcedram, Montana, Bezdenitsa, Bistrilitsa, Bucovets, Virove,
Gabrovnitsa, Garanitsa, Gheorghi Damyanovo, Gorno Tserovene, Zamfirovo, Kiselevo,
Kriva bara, Lehcevo, Rasovo, Septembriytsi, Slavotin, Komoshtitsa, Smirnenski si
Stoyanovo. Aceste regiuni sunt localizate în partea nord-vestică a Bulgariei, între fluviul
Dunărea şi pantele înclinate din nordul munţilor Stara Planina.Recolta maximă de struguri
care s-a obţinut pentru producţia de vin cu DGC “Montana” este de 9000 kg/ha.
Regiunea de productie a vinului cu DGC “Vidin” se află între graniţele trasate de
următoarele localităţi – Novo Selo, Negovanovtsi, Florentin, Byala Rada, Vinarovo, Gradets,
Ruptsi, Rayanovtsi, Rabisha şi Borovitsa. Recolta maximă de struguri care s-a obţinut pentru
producţia de vin cu DGC “Vidin” este de 9000 kg/ha.
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Tabelul 2.11

Suprafaţa cu viţă de vie din Oltenia (ha)
- 2011Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Judeţul
Dolj
Gorj
Mehedinţi
Olt
Vâlcea
TOTAL

Total general
(nobil+hibrizi)
ha
12343,95
3754
4801,76
7150,53
3927,71
31977,95

Soiuri
nobile
4300
5,00
976
1689,73
2168,00
9138,73

Soiuri nobile pe trepte de calitate
din care
DOC*
IG*
VM*
albe
1086,3
164,2
1373
2762,80
5,00
0,00
0,00
5,00
558,27
295,59
306,34
374,34
1305,24
205,54
59,02
1425,17
1917,00
31,11
0,00
2136,89
4871,81
696,44
1738,36
6704,2

77
0,00
238
129
105
248,11

Soiuri pentru masă

Hibrizi

Soiuri
roşii

Ha
7996,00
3749,00
3535,19
5297,97
1683
22261,16

%

Ha

64,77
99,86
73,62
74,09
42,84
69,61

25
0,00
101,00
83,50
159
368,50

%
0,20
2,10
1,16
4,04
1,15
Tabelul 2.12

Producţia de vin nobil din Oltenia
- 2011-

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Judeţul

Dolj
Gorj
Mehedinţi
Olt
Vâlcea
Total

din care:

TOTAL
(hl)

VIN ALB (hl)
TOTAL
VM
IG
16676,0 6012,0
368,0
3405,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31848,2 14458,5 558,1
8542,8
39977,0 30884,0 28886,0 567,0
70971,0 63368,0 63361,9 0,0
159472,2 114722,5 93174
13081,6

*DOC = Vinuri cu denumire de origine controlată
*IG = Vinuri cu indicaţie geografică
*VM = Vinuri de masă

DOC
2239,0
0,0
5357,6
1431,0
6,1
9033,7

VIN ROZE (hl)
TOTAL
VM
IG
5273,0
4911,0 0,0
0,0
0,0
0,0
697,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
251,0
251,0
0,0
6221
5162
0,0

DOC
320,0
0,0
697,0
0,0
0,0
1017

VIN ROŞU (hl)
TOTAL
VM
IG
5433,0
2970,0 1843,0
0,0
0,0
0,0
16692,7 302,0
11252,7
9093,0
6736,0 732,0
7352,0
7352,0 0,0
38570,7 17360
13827,7

DOC
620,0
0,0
5137,97
1625,0
0,0
7382,97
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Tabelul 2.13

Producţia de vin hibrizi din Oltenia
- 2011 -

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Din care
Vin hibrizi interspecifici (hl)
TOTAL
alb
roze
roşu
(hl)
60700,00 18652,00 0,00
42048,00
54170,00 36830,00 0,00
17340,00
80424,00 1885,00
0,00
78539,00
87680,00 28100,00 0,00
59580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282974
85497
0,00
257087

Vin hibrizi (hl)
Judeţul
Dolj
Gorj
Mehedinţi
Olt
Vâlcea
TOTAL

TOTAL
(hl)
62369,00
54170,00
88424,00
87680,00
4200,00
288843

alb

roşu

roze

19937,00
36830,00
1885,00
28100,00
4210,00
90952,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

42432,00
17340,00
78539,00
59580,00
0.00
282974

Hibrizi interzişi (hl)
TOTAL
(hl)
1669,00
0,00
0,00
0,00
4200,00
5869

alb

roze

1285,00
0,00
0,00
0,00
4200,00
5485,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

roşu
384,00
0,00
0,00
0,00
0,00
384,00
Tabelul 2.14

Situaţia calitativă a vinului în Oltenia în prezent (2011)
în perspectivă, când randamentul la hectar (în vin) poate creşte de la 14 hl la 28 hl şi se reduce suprafaţa cu h.p.d. cu 50%
plantându-se în loc soiuri nobile, rămânând suprafaţa totală aceeaşi (31997,95 ha)

Nr.
crt.

Judeţul

Producţia
totală de vin
(hl)

în perspectivă 2015 - 2020

2011

1

Dolj

79045

62369

368

3405

2239

TOTAL
(hl)
158090

2
3
4
5
6

Gorj
Mehedinţi
Olt
Vâlcea
TOTAL

54170
112272
126857
75171
447515

54170
80424
87680
4200
288843

0,0
558
28826
63362
93174

0,0
8543
567
0,0
13082

0,0
5358
1431
6,0
9034

108340
224544
253714
150342
895030

HPD

VM

IG

DOC

HPD

VM

IG

DOC

31184

736

318655

4478

27085
40212
43840
2100
144421

0,0
1116
57772
126724
186348

0,0
57298
58906
2100
170585

0,0
10716
2862
12
18068
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Analizând datele din tabelul 2.13 ne facem o părere a ceea ce înseamnă producţia de vin
hibrid care se obţine în Oltenia. La nivelul anului 2011, cantitatea totală de vin hibrid este de 288843
hl, ceea ce reprezintă 64,42% din producţia totală de vin ce se obţine în Oltenia. Trebuie avut în
vedere că vinul hibrid, conform legii 244/2002 (legea viei şi vinului), este interzis a se comercializa,
ci poate fi utilizat pentru industrializare (obţinerea oţetului). Vinul hibrid, prin constituţia sa, este un
vin de calitate îndoielnică, nu se poate învechii, este predispus bolilor, conţine o mare cantitate de
alcool metilic ce poate afecta nervul optic. Ca o consecinţă a suprafeţelor mari ocupate de hibrizii
direct producători în judeţele Dolj, Mehedinţi, Olt şi Gorj, aici obţinem şi cele mai mari cantităţi de
vin hibrid.
Judeţele Dolj, Mehedinţi şi Olt sunt cele care dispun de cea mai evidentă vocaţie pentru
calitate, în mod deosebit pentru vinurile roşii şi aromate.
Din datele prezentate în tabelul 2.14 putem să desprindem câteva concluzii cu privire la
structura calitativă a vinului din Oltenia şi cum poate ea fi îmbunătăţită. Vinul de hibrizi direct
producători reprezintă 64,54%, vinul de masă 28,22%, vinul cu indicaţie geografică (I.G.) 2,82%,
vinul cu denumire de origine controlată 2,81%. Aceste proporţii sunt diferite de la un judeţ la altul, în
funcţie de suprafeţele ocupate de h.p.d. şi soiurile nobile.
Dacă în perspectiva apropiată se aplică cu atenţie o tehnologie de cultură care ţine cont de
cerinţele fiziologice ale viţei de vie producţia de vin se poate dubla, de la 14 hl/ha la 28 hl/ha, ceea ce
presupune o creştere a producţiei totale de vin de la 447715 hl la 895030 hl la nivelul întregului areal
din Oltenia.
Dacă pe lângă aplicarea unei adecvate tehnologii de cultură se reduce şi suprafaţa ocupată de
h.p.d. la 50% din cea existentă se schimbă şi structura pe categorii de calitate în sensul măririi
cantităţilor de vin de calitate superioară în detrimentul vinurilor de h.p.d.. În maximum 5 ani de zile
vinurile de h.p.d. vor reprezenta 16,1%, faţă de 64,54% în prezent, din cantitatea totală de vin posibil
de realizat. În aceeaşi perioadă vinul de masă (V.M.) va reprezenta 20,8%, vinul cu indicaţie
geografică (I.G.) 19,5%, faţă de 2,82%, vinul de calitate superioară cu denumire de origine controlată
(D.O.C) 2,01%, din cantitatea totală de vin ce se poate obţine în Oltenia.
Având în vedere potenţialul de excepţie pentru calitate a spaţiilor viticole din Oltenia este
necesar ca aceasta să fie judicios administrată în sensul că trebuie promovate soiurile de calitate în
special cele nobile roşii şi aromate. În acelaşi timp este imperios necesar să fie stimulată limitarea şi
diminuarea suprafeţelor ocupate de h.p.d. în special cele din zonele viticole consacrate şi recunoscute
pentru calitate.
3.5 Oltenia dispune de areale cu vocaţie pentru producerea strugurilor de masă
Strugurii, prin frumuseţea lor, miezul crocant şi gustos, au atras atenţia omului, încă de când
el se afla pe treapta inferioară a societăţii omeneşti. Mult timp strugurii au servit exclusiv pentru
consum în stare proaspătă.
Soiurile pentru strugurii de masă sunt cultivate pe o paletă largă de soluri, remarcându-se prin
vocaţia lor calitativă, terenurile de pe coasta dealurilor aerisite, bine însorite, cu toamne lungi, uscate
şi cu soluri uşoare luto-nisipoase, bine drenate intern şi extern.
Cultura soiurilor pentru struguri de masă are o importantă însemnătate economică şi socială,
dovedindu-se a fi de cele mai multe ori, o afacere dintre cele mai rentabile, ocupând o mare parte din
forţa de muncă din mediul rural.
Valoarea alimentară, energetică şi terapeutică a strugurilor este unanim recunoscută de
nutriţionişti, medici şi experţi OMS, FAO şi OIV.
Strugurele, supranumit metaforic „soare concentrat” a fost cunoscu de om din cele mai vechi
timpuri.
Gustul deosebit de plăcut al strugurilor şi efectele benefice ale consumului lor au atras atenţia
asupra valorii alimentare şi sanogene (Tab. 2.15).
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Tabelul 2.15

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Denumirea componentului
Apa
Zaharuri totale
Zaharuri asimilabile
Carbohidraţi totali
Vitamina A
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina C
Vitamina B6
Vitamina B9
Acid tartric liber
Alţi acizi organici
Materii azotate
Na
K
P
Ca
Fe
Lignină
Alte substanţe
Valoare energetică struguri

U.M.

Conţinutul

%
%
%
%
UI
UI
Mg%g
Mg%g
Mg%g
Mg%g
%
%
%
Mg%g
Mg%g
Mg%g
Mg%g
Mg%g
Mg%g
Mg%g
Kcal

72,00
23,51
0,15
16,00
500,00
200,00
0,03
3,00
0,20
0,10
0,29
0,30-0,35
0,15
2,00
255,00
25,00
20,00
0,50
0,43
1,80
90,00

În comparaţie cu multe alte fructe, strugurii de masă au fost şi sunt preferaţi de consumatorii
de toate vârstele. Comparativ cu majoritatea alimentelor şi legumelor care se consumă pregătite, când
vitaminele sunt distruse, strugurii consumaţi în stare proaspătă aduc în organism întregul necesar de
vitamine. Strugurele este un aliment – medicament greu de înlocuit.
Compoziţia sa îl recomandă ca energizant muscular şi nervos, antitoxic, remineralizant,
stimulent al ficatului, diuretic, laxativ, uşurează eliminarea bilei, strugurii reprezentând „farmacia
miraculoasă a naturii”. Vindecă anemia, artroza şi astenia.
Este de mare perspectivă cultura soiurilor pentru struguri de masă în câmp şi în solarii şi sere,
pe tot teritoriul ţării, dar mai ales în Oltenia.
Rentabilitatea plantaţiilor pentru strugurii de masă este asigurată mai ales de cultivarea
soiurilor performante. În viticultura prefiloxerică se cultivau soiurile locale (Mierlească, Alunică,
Timpurie) şi autohtone (Coarnă albă şi neagră, Razachie roză şi neagră, Ţâţa caprei, Cârlogancă (cu
funcţie mixtă), Asma, ş.a). În viticultura postfiloxerică, s-au cultivat Muscat Perla de Csaba,
Chasselas doré, Muscat de Hamburg, Afuz Ali şi mai recent Cardinal, Italia, Tamina, Greaca, Otilia şi
mai ales Victoria.
Zona foarte favorabilă de cultură s-a situat pe Terasele Dunării (Turnu Severin, Calafat,
Bechet, Corabia, Zimcea – amintind numai arealele din Oltenia – terminând la Ostrov. Zona
favorabilă situată în zona colinară meridională (Drăgăşani, Craiova, Drăgăneşti Olt, şi pe nisipurile de
la Calafat şi Sadova – Corabia), care favorizează timpurietatea.
Favorabilitatea unor areale pentru cultura soiuri de struguri pentru masă este sintetizată în
tabelul 2.16
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Tabelul 2.16

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Zona

Arealul

Zimnicea
Dealurile Severinului
Dealurile Craiovei
Podgoria Dacilor
Calafat
Sadova – Corabia
Drăgăneşti – Olt
Dăbuleni
Poiana Mare
Cetate
Ştefăneşti – Argeş
Drăgăşani
Târgu Jiu

Foarte favorabilă
*
•

Favorabilă
**

Mijloc
***

Tolerată
****

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*Timpurietate cu 4 săptămâni
** Timpurietate cu 2 săptămâni
*** Momentul 0
**** Tardivitate 2 săptămâni
Soiurile de struguri de masă care se pot cultiva cu bune rezultate în Oltenia sunt prezentate în
tabelul 2.17.
Tabelul 2.17
Soiurile de struguri de masă recomandate şi autorizate ce se pot cultiva în Oltenia.

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Arealul
viticol
Dăbuleni
Potelu
Pleniţa
Poiana Mare
Cetate
Vraţa
Izvoare
Jiana
Tr. Severin
Aalânga
Scorila-Drâncea
Oreviţa Vânju
Mare
Drăgăneşti Olt
Sadova
Tâmbureşti
Sâmbureşti
Dobroteasa
Drăgăşani

Soiul Vinifera
Muscat Perla
de Csaba
A
A
A
A
A
A
A
A

Cardinal

R

A
A
R

Chassela
s doré
A
R
R
R
R
R
R
R
R

Muscat
Hamburg
A
R
R
R
R
R
R
R
R

Muscat
Adda

A
A
A
R

Afuz
Ali
A
A
R
R
R
A
A
A
R

R
R

R
R

R
R

A
A

R

A
A
A

R
R
A
A
R

R
A
A
A
A

A
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Soiul Vinifera

Arealul
viticol

Muscat Perla
Chassela
Muscat
Muscat
Afuz
Cardinal
de Csaba
s doré
Hamburg
Adda
Ali
18
Guşoieni
A
A
A
19
Tetoiu
A
A
20
Iancu Jianu
R
A
A
21
Banu Mărăcine
R
R
A
22
Brădeşti
R
R
A
23
Brabova
R
R
A
24
Segarcea
R
R
A
25
Corcova
R
R
26
Tg. Jiu
R
R
27
Poiana Mare
R
R
A
Notă: În toate aceste areale se cultivă cu bune rezultate soiul Victoria, creat la Staţiunea de
Cercetări Viti-Vinicole Drăgăşani.
Trebuie amintit faptul că românii au adus o mare contribuţie la crearea de soiuri de struguri
pentru masă, multe dintre ele create la Drăgăşani şi Craiova (tab. 2.17).
Tabelul 2.18
Sortimentul vinifera recomandat pentru strugurii de masă
Podgoria,
Centrul
viticol,
Comuna
Sâmbureşti
Dobroteasa
Drăgăşani
Iancu Jianu
Banu
Mărăcine
Brădeşti
Brabova
Tr. SeverinHalânga
Coprcova
Vânju
MareOreviţa
ScorilaDrâncea
Segarcea
Tg. Jiu
Poiana
Cruşeţu
DrăgăneştiOlt
Pleniţa
Vraţa
Poiana
Mare

Soiuri de masă
Perlă

Cardinal

Victoria
X
X
X

X

X
X
X

X

Chass.
dore
X

Muscat
Hamburg

Muscat
Adda

Afuz
Ali

Italia

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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Podgoria,
Centrul
viticol,
Comuna
Dăbuleni
Potelu
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Soiuri de masă
Perlă

Cardinal

Victoria

X
X

Chass.
dore

Muscat
Hamburg

X

X

Muscat
Adda

Afuz
Ali

Italia

Tabelul 2.19
Originea genetica, unit where it was created, registration year and authors
of new table grape cvs. (Condei şi colab., 2004)
Name of cvs.

Genitors

M. timpuriu de
Bucureşti

Coarnă neagră x Regina
viilor

Coarnă neagră
selecţionată

Coarnă neagră x free
fertilized

Triumf

Ligan x Afuz Ali

Select

Bicane x Chasselas doré

Victoria

Cardinal x Afuz Ali

Roz românesc

Bicane x Afuz Ali rosé

Chasselas de
Băneasa
Timpuriu de
Cluj
Cetatuia
Greaca

Chasselas doré x free
pollinated
Crâmpoşie x Frumoasa de
Ghioc
Crâmpoşie x Frumoasa de
Ghioc
Bicane x Afuz Ali

Silvania

Bicane x Chasselas doré

Xenia

Bicane x Muscat Hamburg

Napoca

Splendit
Transilvania
Augusta

Alphonse Lavallée x
(Regina viilor + Muscat
Hamburg)
Black rose x Regina viilor
Black rose x Cardinal
Italia x Regina viilor

Azur

Coană neagră x Cardinal

Unit where it
was created
I.C.H.V.
Bucuresti

Year of
registration
1969

I.C.H.V.
Bucuresti

1969

I.N.A.B.
Bucuresti
I.N.A.B.
Bucuresti
S.C.P.V.V.
Drăgăşani
I.C.V.V.
Valea
Călugărească
I.N.A.B.
Bucuresti
S.C.P.P. Cluj

1969

Gh.
Constantinescu, E.
Negreanu
Gh.
Constantinescu, E.
Negreanu
V. Dvornic

1969

V. Dvornic

1978

1978

Victoria Lepădati,
Gh. Condei
E. Negreanu, Ioana
Ioniţă,
A. Popa
V. Dvornic

1979

St. Oprea

S.C.P.P. Cluj

1979

St. Oprea

S.C.P.V.V.
Drăgăşani
S.C.P.V.V.
Drăgăşani

1979

Gr. Gorodea

1980

S.C.P.V.V.
Drăgăşani
S.C.P.P. Cluj

1983

Gh. Calistru,
S. Ciutină,
Maria Oana
Gr. Gorodea,
Zamfira Lumânare
St. Oprea, St.
Hontila

S.C.P.P. Cluj
S.C.P.P. Cluj
I.N.A.B.
Bucuresti
S.C.P.V.V.
Drăgăşani

1984
1984
1984

1978

1984

1984

Authors

St. Oprea
St. Oprea
M. Neagu,
M. Georgescu
Victoria Lepădati,
Gh. Condei
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Luând în considerare criteriile climatice, orografice, hidrologice şi pedologice, dar şi cele
sortimentale, aplicând metoda de delimitare multicriterială s-au conturat pe cuprinsul Olteniei arealele
delimitate pentru cultura soiurilor de masă.

Legendă:
Zona tolerată
Zona cu favorabilitate medie
Zona favorabilă
Zona favorabilă – foarte favorabilă
Zona foarte favorabilă
Fig. 2.1 Arealele delimitate pentru cultura soiurilor de masă de pe cuprinsul Olteniei
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Legendă:
A0 cu soiuri tolerate de vin şi masă
A3a colinar cu vin alb aromat; zona favorabilitate medie
A3b colinar – meridional vin roşu; zona favorabilă
A2 vinuri albe, aromate, soiuri de masă tolerate
A3a colinar, vin roşu, zona favorabilitate medie
A4 terasele Dunării şi nisipurile Olteniei; zona foarte favorabilă
Fig. 2.2 Harta podgoriilor şi centrelor viticole din Oltenia cu aptitudinile lor uvo- şi oenoclimatice (A)
(după Şt. Teodorescu şi colab., 1987)
Evoluţia suprafeţelor, din Oltenia, cultivate cu struguri pentru masă este prezentată în tabelul 2.20.
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Tabelul 2.20

Suprafeţe cultivate cu struguri de masă, de-a lungul timpului şi posibile (certe)
în perspectivă (ha).
Anul
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Judeţul
Dolj
Olt
Mehedinţi
Gorj
Vâlcea
Total

1975
781
347
133
79
209
1549

1980
2000
687
250
100
200
3234

2007
25
83,5
101
0,00
206
415,5

2011
25
83,5
101
0,0
159
368,5

Perspectivă
1234
718
480
375
392
3197

Se desprinde cu uşurinţă concluzia că pentru Oltenia reconstrucţia viticulturii trebuie să aibă
în vedere extinderea în cultură a soiurilor de struguri pentru masă.
Viticultorii care vor avea în cultură soiuri de struguri pentru masă vor avea parte de o mare
satisfacţie economică.
Strugurii de masă, producţia lor, are largi utilizări (consum în stare proaspătă, compoturi,
dulceaţă, sucuri, ş.a),
Producţia de struguri de masă poate fi absorbită de piaţa internă cu frumoase implicaţii
sociale şi economice.
Este momentul ca şi în Oltenia (şi România) să se stimuleze existenţa staţiunilor pentru cura
de struguri şi must, prin care pe lângă o formă de valorificare a strugurilor de masă să sprijine o formă
de susţinere a sănătăţii organismului uman.
Alimentaţia omului modern se bazează, adesea, pe folosirea în mare măsură, a alimentelor
concentrate, rafinate (zahăr, produse zaharoase, făină albă, grăsimi, preparate din carne), nu tocmai
favorabile sănătăţii, întrucât pot provoca o serie de dezechilibrări nutritive. La acestea se adaugă şi
moda fast food, cu consumarea, în grabă a unor alimente care concentrează într-un volum mic o
valoare calorică ridicată, sărace în vitamine, săruri minerale, fibre digestive, în condiţiile unei
masticaţii adesea insuficiente. Toate acestea sunt, din ce în ce mai mult, puse în legătură cu o serie de
boli „moderne”: ateroscleroza, accidentele cardiovasculare, obezitatea, unele cancere, etc.
Prevenirea acestor situaţii sau ameliorarea stării de sănătate poate fi făcută prin prevenirea la
micile şi marile plăceri ale existenţei cotidiene, aprecierea produselor de calitate, redescoperirea
vechilor obiceiuri alimentare sănătoase. Dintre acestea un loc aparte îl constituie consumul zilnic al
fructelor şi legumelor.
Consumul strugurilor în stare proaspătă a reprezentat în toate timpurile, la multe popoare,
descoperirea unor virtuţii alimentare şi terapeutice ce nu trebuie uitate de omul modern.
Aprecierea valorii alimentare a strugurilor presupune cunoaşterea conţinutului lor în principii
nutritive, vitamine, săruri minerale, fibre, etc.
Strugurii de masă, alături de alte fructe, îmbogăţesc paleta de culori, de arome şi gusturi,
contribuind la o alimentaţie cotidiană mai gustoasă, mai parfumată, mai fiziologică, o lungă perioadă
din cursul anului.
Conceptul de calitate („totalitatea caracteristicilor unui produs care îi conferă acestuia
aptitudinea de a satisface cerinţele consumatorului”) comportă mai multe tipuri de caracteristici:

calitatea vizuală, care în cazul strugurilor de masă cuprinde culoarea uniformă şi
atrăgătoare a boabelor ajunse la maturitate, mărimea şi forma acestora, prospeţimea lor,
prezenţa pruinei; de cele mai multe ori clientul cumpără struguri după aspectul vizual;

calitatea igienică este dată de cerinţa pentru un produs sănătos, care în urma
consumului să nu dăuneze sănătăţii. Ea este dată de absenţa microorganismelor
patogene, a reziduurilor toxice (de pesticide, de metale grele, nitraţi, etc.);
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calitatea organoleptică este determinată de însuşirile gustative ale boabelor (gustul
dulce, aciditatea, raportul dintre acestea, consistenţa crocantă a pulpei, fineţea şi
elasticitatea pielei, etc.);

calitatea nutritivă se referă la însuşirea strugurilor de a satisface cerinţele nutritive ale
consumatorului.
Calitatea strugurilor destinaţi consumului în stare proaspătă depinde de două mari grupe de
substanţe: glucidele şi acizii (care imprimă gustul dulce acrişor, plăcut, răcoritor), dar şi de conţinutul
în vitamine, substanţe minerale, arome, de numărul redus de seminţe sau absenţa acestora, etc.
Dintre glucide, ce deţin în medie, o pondere de 15-20%, predomină glucoza şi fructoza,
formele cele mai asimilabile pentru organisme dintre toate zaharurile.
Aciditatea strugurilor se datorează acumulării în boabe a acizilor organici (tartic, malic, citric,
etc.). la sfârşitul perioadei de maturare, aciditatea strugurilor variază obişnuit între 3,5 şi 5,0 g/l,
exprimată în acid sulfuric.
La strugurii de masă interesează raportul dintre zaharuri şi aciditate, astfel că strugurii la care
aciditatea este mai scăzută (ex: soiul Cardinal) pot fi consumaţi la conţinuturi în glucide mai reduse
(120-130 g/l), comparativ cu majoritatea soiurilor de struguri pentru masă, care la
maturitatea deplină ajung la 140-180 g/l.
Vitaminele din struguri şi must contribuie la sporirea valorii alimentare şi terapeutice a
acestora. Dintre acestea predomină vitamina C (acidul ascortic) 4-6mg/100g, fiind urmată de vitamina
PP; B6 (piridoxina); acidul pantotenic; B1 (tiamina); B2 (riboflavina), etc.
Strugurii de masă dispun de cantităţi însemnate de substanţe minerale, care predominant, se
găsesc sub formă de ioni. Cel mai important este potasiul, a cărui concentraţie este mai mare în
strugurii negri (320mg/100g) faţă de cei albi (250mg/100g).
Fosforul se găseşte, în medie, în proporţie de 16mg/100g în strugurii negri şi de 22mg/100g în
cei albi. Urmează în ordine descrescândă calciul (4-19mg/100g), sulful (7-9mg/100g), magneziul (47mg/100g), sodiul (2mg/100g), apoi fierul, zincul, cuprul, clorul, etc.
Compuşii aromatici ai strugurilor sunt localizaţi în pieliţele boabelor şi apar după pârgă,
acumulându-se în paralel cu glucidele. La strugurii de masă interesează aromele primare sau genetice,
specifice soiului, care pot fi: de tip muscat (tămâios), foarte apreciate de unii consumatori (ex: Muscat
Hamburg, Italia, etc.); de tip ierbaceu (ex: soiul Cardinal) şi arome de tip foxat, caracteristice
hibrizilor direct producători.
La definirea calităţii strugurilor de masă contribuie şi substanţele colorante acumulate în
pieliţa boabelor şi anume: flavonele (sau pigmenţii galbeni) – în strugurii albi şi antociani (sau
pigmenţii roşii) în struguri negri.
Alături de aceşti constituenţi, boabele de struguri conţin şi fibre alimentare (1,5g/100g), deci
celuloză, hemiceluloză, substanţe pectice indispensabile unei bune funcţionări a organismului.
Efectele consumului de struguri şi must asupra organismului uman. Prin conţinutul ridicat în
glucide (glucoză şi fructoză uşor asimilate de către organism), strugurele constituie un aliment
energetic: 100 grame de struguri furnizează 60-70 calorii, uneori 100-120 calorii. Din acest motiv,
strugurii reprezintă o sursă foarte importantă de energie pentru organism, energie care este direct
proporţionată cu cantitatea de glucide pe care o conţin.
Aportul energetic al unui kilogram de struguri, în funcţie de conţinutul lor în glucide este
echivalent cu cca 300g pâine, 250g brânză, 3-5 ouă, 350g carne, 1 litru de lapte de vacă, 1kg cartofi,
1,5kg mere.
Sunt interesante comparaţiile făcute, încă din secolul al XIX-lea, între compoziţia mustului şi
cea a laptelui matern, primul fiind considerat un adevărat „lapte vegetal”.
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Tabelul 2.21

Compoziţia mustului de struguri comparativ cu laptele matern
Constituentul
Apă
Proteine
Lipide
Glucide
Substanţe minerale

U.M.
%
%
%
%
%

Must
71-83
1,4-1,5
Urme
12-30
1,0-1,4

Lapte matern
87,8-11
1,5
4,0
6,8-11
0,4

Glucidele existente în struguri sub forma asimilabilă contribuie la refacerea organismului
după efort, la reglarea activităţii miocardului, acţionează favorabil asupra sistemului nervos central,
dar pot stimula secreţia de insulină, mai ales la consumuri exagerate şi de lungă durată, fapt ce impune
o anumită prudenţă.
Acţiunea alcalinizată a strugurilor se datorează în special unui aport substanţial de săruri
minerale, sub formă de ioni, în special de potasiu, fosfor, calciu, sulf, magneziu.
Acţiunea vitaminizantă este reprezentată de conţinutul variat şi destul de bogat în vitamine
hidrosolubile, unele cu rol catalizator al proceselor de ardere din organism, iar altele ca factor de
creştere sau întreţinere. Prin funcţiile diverse pe care le îndeplinesc în organismul uman, vitaminele
măresc valoarea alimentară şi dietetică a strugurilor.
Consumul de struguri şi must ajută la neutralizarea toxinelor de către ficat, stimulează
activitatea acestuia, contribuind la detoxifierea organismului.
Acizii organici şi tartratul acid de potasiu stimulează diureza şi secreţia bilei.
Recent a fost pus în evidenţă faptul că o serie de compuşi fenolici naturali ai strugurilor
asigură o protecţie antioxidantă, semnificativă, consumul lor, ca şi al altor fructe, fiind asociat cu o
proporţie redusă a bolilor cardiovasculare şi a cancerelor.
Strugurii şi mustul exercită o acţiune terapeutică, recomandându-se în afecţiunile hepatice, ca
stimulator şi protector al celulei hepatice.
Conţinutul sporit în săruri minerale, vitamine şi apă, aportul sporit de potasiu şi foarte scăzut
de sodiu şi de proteine contribuie la creşterea cantităţii de urină, dispariţia edemelor, consumul
strugurilor şi mustului fiind indicat în bolile de rinichi.
Având un conţinut ridicat de fibre alimentare, alcătuite aproape în întregime din polizaharide,
în special celuloză, hemiceluloză, pectine, protopectine, precum şi în tartraţi şi sulfaţi, strugurii şi
mustul au o acţiune laxativă naturală, fiind indicaţi în bolile intestinale, iar prin acţiunea combinată
diuretică şi laxativă, contribuie la dezintoxicarea organismului uman.
Prin reducerea timpului de tranzitare a tubului digestiv, fibrele alimentare reduc durata de
contact a substanţelor potenţial cancerigene cu epiteliu intestinal.
De aici rezultă o reducere a cancerelor intestinului gros.
De asemenea, fibrele alimentare sporesc volumul bolului fecal şi prin aceasta contribuie la
diluarea substanţelor cancerigene.
Strugurii fac parte din regimul prescris obezilor, pentru faptul că, pe lângă aportul de
vitamine, minerale, efectul diuretic şi dezintoxicant, dau senzaţia de saţietate, fără a contribui la
îngrăşare, cu condiţia să nu fie consumate în cantităţi mari. Pentru această categorie de persoane se
recomandă ca două zile din zece să se consume în exclusivitate, struguri în cantitate de 1,2kg/zi.
Contribuind la remineralizarea organismului, cura de struguri şi must vine în ajutorul
astenicilor, celor surmenaţi, stresaţi, anemicilor, etc., prin sporirea rezistenţei la oboseala fizică şi
nervoasă.
Accelerând evacuarea acizilor organici, strugurii, prin acţiunea lor detoxificantă devine utilă
şi în tratamentul reumatismului şi artritelor, a intoxicaţiilor cronice cu mercur şi plumb.
Aroma, gustul, paleta de culori a strugurilor contribuie la o alimentaţie cotidiană mai
parfumată, mai gustoasă, dar şi mai fiziologică.
Cura de struguri trebuie să fie exclusivă, adică să nu comporte folosirea a niciunui alt
aliment. Este bine să se folosească atât struguri albi cat şi negri.

Identificarea potenţialului de dezvoltare a industriei vinului şi viţei de vie din zona transfrontalieră

2012

Este obligatorie spălarea abundentă a strugurilor sub un jet puternic de apă, pentru
îndepărtarea reziduurilor de substanţe folosite pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor, a prafului, a
unor toxine, etc.
Trebuie să fie folosiţi numai struguri ajunşi la maturitatea deplină, care întrunesc maximum
de însuşiri calitative.
Cantitatea de struguri recomandată este cuprinsă, în general, între 1 şi 2 kg/zi, rar mai mult, în
funcţie şi de dispoziţia fiecărei persoane.
Cu două zile înainte de începerea curei de struguri se recomandă adaptarea unei alimentaţii
hipotoxice, bazată numai pe fructe şi legume, fie proaspete, fie sub formă de sucuri, mai puţin
preparate, repartizate la 5 (cinci) mese pe zi.
Durata ideală a unei cure de struguri este de 10 zile. Uneori, aceasta poate fi urmată timp de
până la trei săptămâni, dar numai în primele patru zile ale fiecărei săptămâni.
Se recomandă o bună masticaţie a boabelor de struguri, fără să fie obligatorie consumarea
pieliţelor (mai ales dacă acestea sunt groase) şi a seminţelor.
După terminarea curei, timp de două zile se recomandă o alimentaţie asemănătoare cu cea de
la început, înainte de revenirea la alimentaţia normală.
Un exemplu de cură de struguri cuprinde: consumarea dimineaţa, pe stomacul gol a 250 cm3
de must proaspăt; struguri la micul dejun şi la gustarea de dimineaţă; la prânz must şi struguri; la
gustarea de după amiază – struguri, iar seara must proaspăt şi struguri.
Pentru persoanele obeze se recomandă să se consume numai struguri, de două ori pe
săptămână (câte 1,2kg/zi), şi must din struguri care nu au ajuns la maturitatea deplină (câte 100ml/zi).
Cura de struguri este contraindicată în special persoanelor care suferă de ulcer gastric,
caracterizat prin sporirea secreţiilor acide, diabeticilor şi coliticilor.
Activitatea staţiunilor pentru cura de struguri şi must se poate organiza în localităţile urbane,
în apropierea cărora funcţionează firme producătoare de struguri de masă şi must.
Cura de struguri trebuie să fie sprijinită atât de producătorii de struguri şi must cât şi de
medicii nutriţionişti.
Staţiunile pentru cura de struguri şi must pot avea activitate tot timpul anului dacă asigurăm
păstrarea în spaţii cu temperatură controlată a strugurilor şi mustului.
Aceste staţiuni sunt de un real folos mai ales pentru staţiunile balneo-climaterice (de odihnă şi
tratament), care din fericire atât în Oltenia cât şi în întreaga ţară sunt în număr apreciabil.
4. PRACTICI DE PRODUCŢIE VITICOLĂ ŞI VINICOLĂ SPECIFICE ZONEI
Caracteristică modului de cultură a viilor în Oltenia (în trecut) este legată de sortimentul de
soiuri cultivate, desimea butucilor la plantare, sistemul de tăiere şi forma de conducere a coardelor
rămase pe butuc.
Sortimentul de soiuri, din care s-au obţinut vinuri de calitate, era constituit din: Crâmpoşie,
Gordan, Braghină şi Tămâioasă românească (pentru vinuri albe); şi Negru Vârtos, Negru Moale şi
Vulpea, pentru vinuri roşii iar ca ajutătoare, Roşioara, România şi Slăviţa.
După spusele viticultorilor (din generaţie în generaţie), în amestecul fundamental al
varietăţilor pentru vinuri albe, fiecare îşi avea partea sa de contribuţie rezumată în felul următor:
„Crâmpoşia dă tăria, Braghina aduce spuma, Gordanul umple butea, iar Tămâioasa albă de
Drăgăşani oferea aroma”.
În această frază lapidară, sunt cuprinse cele mai preţioase observaţii trase de podgoreni
generaţiilor care s-au succedat până la noi, dovedind astfel cât de chibzuită era judecata acestora.
Într-adevăr, prin armonizarea sortimentului astfel imaginat, s-au înlăturat neajunsurile
constante pe cale ştiinţifică, abia în a doua parte a secolului XX.
S-a dovedit că atât Braghina cât şi Crâmpoşia sunt varietăţi a căror polen este infertil sau în
multe cazuri prezintă insuficienţe vădite de fecundare, dând naştere la aşa numita „meiere
constituţională”.
Gordanul este varietatea care având polenul foarte activ (fertil), înlesneşte fecundarea
celorlalte varietăţi. De aceea toate încercările de a se extinde pe parcele separate varietăţile amintite,
oricât de superioare s-ar arăta, în ce priveşte producţia de vin, au rămas zadarnice.
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La fel se prezintă cazul şi cu vechea varietate Corbul (Negru Vârtos) care trebuie asociată
neapărat cu Seina (Negru moale), pentru a-i înlesni fecundarea.
Crâmpoşia este de la Cârlogani, se mai numeşte Cârlogancă după plaiurile de la Cârlogani –
judeţul Olt.
Renumele multor areale viticole din Oltenia se datorează soiului Crâmpoşie, inclusiv
celebritatea distilatului învechit de vin (coniacul) de Segarcea, soiul asigură o bună tărie alcoolică, dar
mai ales a fineţei, catifelării şi buchet (aromă) a vinului. Încercările de şampanizare făcute de M.
Benger la Stuttgard, au dat cele mai fericite rezultate.
Este un soi cu funcţiune mixtă (de vin şi de masă). Ca struguri de masă are boabe mari, prăjite
(bronzate), cu înfăţişare atrăgătoare, miez crocant, foarte rezistentă la păstrare şi la transport. Ca
strugure pentru vin, este unica varietate care după brume şi îngheţuri prezintă încă valoare comercială
fără a se altera.
Braghina. Sunt trei feluri de Braghină: roză deschisă (care s-ar mai numi Vulpea), roşie şi
Braghină neagră, Braghina roză este cea mai importantă, fiind cu predilecţie înmulţită pe Dealul
Oltului la Drăgăşani, pe dealurile din Mehedinţi, Olt şi Dolj.
Se cultivă în amestec cu Crâmpoşia pentru vinuri albe, sau cu Negru Vârtos pentru vinuri
roşii. Dă vinuri delicate, parfumate cu gust.
Gordanul. Ca origine pare a fi adus din Transilvania de către Agatârşi, acel popor de plugari
care furniza Sciţilor vinul din care aceştia consumau mari cantităţi pentru slujbele religioase şi pentru
petrecerile lor războinice.
Varietăţile care constituiau sortimentul din podgoriile Olteniei, se găseau în anul 1942 în
faimoasa vie Bărăţia, de la Drăgăşani, care a aparţinut unui ordin catolic, încă de pe timpul lui Matei
Basarab, adică în primii ani ai secolului al XVI-lea.
Negru Vârtos. (Corb, Negru bătut, Negru bulgar, Beilar Cherasi, Gordan negru). Varietatea
cea mai veche. Tăiat scurt pe cepi a dat vinuri superioare în podgoriile din Dolj şi Mehedinţi. Încercat
în Bourgogne, unde i s-a aplicat tot tăiere scurtă lângă pământ, a dat cu strugurii săi jumătate stafidiţi,
vin de lichior remarcabil.
Seina (Negru moale) se apreciază că ar fi de origine tracică. Varietate de amestec ca Corbul,
dă vinuri mai uşoare ca acesta din urmă asigurând fecundarea şi o producţie mai mare.
Caracteristica modului de cultură a viilor din Oltenia, stă în alegerea – soiurilor despre care
am amintit – desimea (distanţa de plantare) butucilor la plantare, sistema de tăiere adoptată, diversele
practici culturale şi metoda de vinificare ce se practică de majoritatea podgorenilor.
În privinţa plantării se utilizau spaţii reduse – 1,20/1,10m (variind puţin în plus sau în minus),
ceea ce face în general 7000-8000 butuci la hectar. Cât despre tăiere, aceasta era forma mixtă, redusă
la o singură coardă lungă de 15-18 ochi (1,50-1,60m) şi un singur cep de înlocuire de 2 ochi
(Dr.Guyot); coarda de rod are o înclinare foarte uşoară, lăstarii fiind susţinuţi de un singur arac, vârful
sprijinându-se de aracul vecin.
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Fig. 2.3 Plantaţei la Drăgăşani. Tăiere Guyot cu 2 coarde la 12-16 ochi şi un cep la 3 ochi
În solurile bogate se măreau distanţele de plantare, iar tăierea se modifica fie prin rezervarea
unor coarde mai lungi, fie prin dublarea punţilor de rod. În solurile prea sărace se micşorau distanţele
şi se scurta lungimea coardelor, pentru a se obţine echilibrul necesar între creştere şi rodire.
În Oltenia se aplica cârnitul timpuriu al lăstarilor de rod, în vederea degajării strugurilor şi
tratării cu sulf (pucioasă) a oidiumului. Această scurtare prea radicală – se lăsa abia două frunze
deasupra strugurilor – este urmată de neajunsuri mari, în special de o diminuare a conţinutului în
zahăr, deci o reducere a tăriei alcoolice a vinului.
Despre modul de cultură şi mai ales despre culesul târziu al viilor ne informează Ion Ionescu
de la Brad în lucrarea sa Monografia judeţului Mehedinţi când spune: „Costache Glogoveanu, de la
Glogova, îşi exploatează singur moşiile, morile şi viile sale. Vinul şi rachiul se produc de către însuşi
proprietarul. Via o cultivă ca la Vâlcea şi o culege ca la Drăgăşani, adică târziu, aproape de Sfântul
Dumitru. Această rânduială îl pune în stare de a avea totdeauna vin bun la cârciumile sale, vin mai
bun decât oriunde aiurea, fiindcă oamenii obişnuiesc a culege viile până la septembrie; puţini
aşteptată ziua Crucii.
Un păhăruţ de vin de 8 ani din pivniţa lui Glogoveanu te furnică prin tot corpul şi te culcă la
pământ”.
În Oltenia, mai ales în judeţele Dolj şi Olt, o parte şi în Mehedinţi există suprafeţe mari de
nisipuri (terenuri fără fertilitate) circa 150000 ha, a cărei valorificare convenientă se realizează prin
cultura viţei de vie. Dat fiind condiţiile pedoclimatice precare (strat gros de nisip – în special eolian,
lipsă de precipitaţii, temperaturi foarte ridicate vara – până la 600C la sol – şi scăzute iarna – frecvent
peste -20-250C) podgorenii au imaginat un sistem de cultură foarte diferit de cel practicat pe solurile
zonale. Deosebirea esenţială este cea referitoare la sistemul de plantare pe care o vom descrie în
continuare.
Plantatul pe nisipurile din Oltenia
Pe terenurile nisipoase se folosesc viţe nealtoite (filoxera pe astfel de terenuri nu poate ataca
rădăcinile viţelor). Acestea se plantează pe fundul unor şanţuri trapezoidale, a căror adâncime este
egală cu grosimea stratului de nisip. Şanţurile sunt mai largi la suprafaţă şi mai strâmte la fund.
Lucrarea decurge astfel: se nivelează mai întâi dunele. Se fac apoi sondaje pentru a vedea
grosimea stratului de nisip în funcţie de care se stabileşte distanţa dintre şanţuri.
La o grosime a stratului de nisip de 3 m, şanţurile se vor face la 7 m unul de altul socotit de la
margine, ele având lărgimea de 5m la gură şi 0,5 m la fund.
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Fig. 2.4 Plantatul viţei în tranşee pe nisipuri:
A – după plantarea viţelor; B – după marcotarea viţelor şi astuparea şanţurilor (original)
Se sapă apoi şanţurile (înainte manual, azi mecanic). Se mobilizează apoi nisipul de pe fundul
şanţului şi se amestecă cu gunoi de grajd şi 60 g superfosfat pentru fiecare viţă. Se plantează apoi
viţele, dispuse pe două rânduri alterne, câte 4-6 viţe la un metru liniar când distanţa în plantaţie s-a
fixat la 1,5 m între rânduri şi 0,9 m între butucii pe rând. Viţele se muşuroiesc. Pentru revenirea la
distanţa reglementară între rânduri, adică 1,5 m, toamna, după căderea frunzelor, două din cele mai
lungi cordiţe şi cu lemnul bine maturat se orientează lateral spre direcţia rândurilor, iar în şanţ se
introduce nisip. Operaţia aceasta, care este un fel de marcotare, se repetă în fiecare toamnă până la
momentul când viţele au fost scoase la nivelul solului, distanţa dintre rânduri a devenit reglementară,
iar şanţurile au fost astupate.
Pe nisipurile cu grosimea între 0,80 şi 1,50 m, plantatul viţelor se face în cuiburi. Pentru
aceasta se pichetează terenul astfel ca între cuiburi, pe rând să rămână întreitul distanţei, iar între
rânduri îndoitul acesteia socotită din centrul cuibului. Se sapă apoi cuiburile care sunt gropi de 1,5 m
lungime, 0,7-0,8m lăţime şi 1 m adâncime. Nisipul scos se pune în aşa fel încât să permită circulaţia
în jurul cuiburilor. Apoi se mobilizează stratul de pe fundul gropii şi se amestecă cu 10-15 kg gunoi
de grajd şi 180-200 g superfosfat. Se plantează apoi câte trei viţe în fiecare cuib: una în centrul
cuibului şi celelalte la 50 cm pe direcţia lungimii cuibului. După plantare, viţele se muşuroiesc. Pentru
revenirea la distanţele reglementare, toamna după ce au căzut frunzele, se aleg de la fiecare viţă câte
două cordiţe – mai lungi şi cu lemnul bine copt şi se marcotează spre locurile unde vor trebui formaţi
butucii.
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Fig. 2.5 Plantarea viţei în cuiburi pe nisipuri:
A – viţe plantate în cuib; B – locul viitorilor butuci;
C – direcţiile de marcotare a viţelor din cuiburi (după M. Oprean)
Pe nisipurile cu grosimea stratului până la 0,80 cm, plantatul se face în gropi individuale, al
căror loc se fixează prin pichetatul obişnuit. Pentru ca gropile să se facă suficient de largi, cu scopul
de a evita surparea nisipului, lucrarea se execută eşalonat. Se fac mai întâi gropi şi se plantează viţele,
de exemplu, fără soţ, şi după aceea se fac gropi şi se plantează viţele cu soţ. Şi, aici, pentru a favoriza
înrădăcinarea, prin îmbunătăţirea însuşirilor fizice-chimice ale stratului din fundul gropii, acesta se
amestecă cu 3-5 kg gunoi de grajd descompus şi 60 g superfosfat. Apoi se plantează viţa astfel ca
rădăcina să se găsească la nivelul de plantare stabilit chiar dacă cordiţa nu ajunge la nivelul gropii. Se
introduce apoi nisip în groapă şi se tasează, iar deasupra cordiţei se face muşuroi.
Utilizând asemenea, ingenioase, sisteme de plantare viticultorii de pe nisipurile din Oltenia
mai exploatează, economic, şi acum plantaţii viticole făcute la începutul secolului XX.
Plantarea viţei de vie pe nisipuri, utilizând metodele practicate pe soluri zonale, nu a dat
satisfacţie, plantaţiile au avut viaţă scurtă.

Identificarea potenţialului de dezvoltare a industriei vinului şi viţei de vie din zona transfrontalieră

2012

5. PREZENŢA INVESTITORILOR STRĂINI ŞI AUTOHTONI DIN VITICULTURA ŞI VINIFICAŢIA CELOR 3 JUDEŢE DIN
ROMANIA SI A CELOR 3 DISTRICTE DIN BULGARIA
Prezenţa investitorilor străini a avut un efect benefic prin mărirea suprafetelor cultivate cu viţă de vie. Au început exploatarea unor suprafeţe cu veche
tradiţie în cultivarea viţei de vie, dar a căror exploatare încetase după 1989, în acest fel diversificându-se producţia de vin şi crescându-i calitatea.
În cele trei regiuni din Bulgaria există în total 3 investitori străini şi peste 10 locali. Aceştia investesc mai ales în crearea de noi plantaţii de viţă de vie
şi crearea de unităţi moderne de prelucrare (crame).
Tabelul 3.1
Bază de date cu investitorii din judeţul Dolj

DOLJ

Jud.

Producător

Adresa

Localitatea pe
teritoriul căreia
se află plantaţia

Telefon

Fax

E-mail

Suprafaţă

Persoană de contact

S.C. DOMENIUL
COROANEI
SEGARCEA S.R.L.

Str. Viilor, nr.108,
Segarcea

Segarcea

251/210516

25121052
1

info@domeniulcoroa
nei.ro

277 ha

Elena Maxut

C.C.D.C.P
DABULENI

207220, Dabuleni

Dăbuleni

0251/33440
2

25133434
7

ccdcpndabuleni@yah
oo.com

43,69 ha

Dr. Ing. Aurelia
Diaconu

0726/68549
6

PF MIRCEA
DINESCU

Cetate, Port Cetate

Cetate

25131601
2

grecuvasi@yahoo.co
m

52,84 ha

Ing. Grecu Vasile

740315786

S.C. M.D.
AGRICOLA S.R.L.

Ianca, Potelu, Jud. Olt

Galicea Mare

25131601
2

grecuvasi@yahoo.co
m

50 ha

Ing Epure Nicolae

744389582

S.C. VIE VIN
SEGARCEA S.R.L.

Srt. Pelendava nr. 25,
Craiova

Segarcea,
Breasta

25148700
5

office@winesegarcea.ro

85,82 ha

Spiridon Daniel

0788/61485
9

S.C. SANVINO
PROD S.R.L.

Bucuresti, Aron
Cotrus, nr. 65

Breasta

tibi@sandu.ro

31.48

Sandu Tiberiu

744560508

251487005

Mobil
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Tabelul 3.2

Bază de date cu investitorii din judeţul Olt

OLT

Jud.

Producător

Adresa

Localitatea pe
teritoriul
căreia se află
plantaţia

S.C. CROMSTEEL
INDUSTRIES S.A.

Tirgoviste, str.
Laminorului, nr.16,
Dâmboviţa

Strejesti

742131641

S.C. VITIPOMICOLA S.A.
SÎMBUREŞTI

Str. Ion Slatineanu, nr.
20, sector 1, 010602
Bucuresti

Dobroteasa

249469180

249469181

S.C. SÎMBUREŞTI
WINERIES SRL

Sat Campu Mare, com.
Dobroteasa, jud. Olt

Dobroteasa

212111415

212111416

SC VINARTE SRL

Bucuresti, Str. Nicolae
Filipescu, nr. 43, sector
2

Dobroteasa

213233803

021/322924
4

S.C. VICTORIA
INTERMED S.R.L.

str. Basarabilor, nr.11,
Slatina

CirloganiI, Sat
Cepari

721699508

349417782

Cezieni - OLT

249510309

249510309

FERMA ELIAS
BONDREA

Telefon

Fax

E-mail

Suprafaţă

Persoană de
contact

Mobil

zorina.stoica@cromsteel
.ro

20 ha

Zorina Stoica

724298252

office@samburesti.com

240 ha

Popa Cornel

744304050

Popa Cornel

744304050

80 ha

Treanţă Ion

724322921

20 ha

Stan Nicolae

767805465

office@vinarte.ro
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Tabelul 3.3

Bază de date cu investitorii dn judeţul Mehedinti

MEHEDINŢI

Jud.

Producător

Adresa

Localitatea pe
teritoriul
căreia se află
plantaţia

S.C. CARL REH
WINERY S.R.L.

Bucuresti, Str. Matei
Voievod nr. 47,
Sector 2

Oprişor,
Punghina,
Vladaia

021/2524962

021/252496
5

office@crama-oprisor.ro

250 ha

Gabriel Roceanu

744657953

S.C. VINARTE SRL

Bucuresti, Str.
Nicolae Filipescu, nr.
43, sector 2

Rogova,
Devesel-Scăpău

213233803

021/322924
4

iustin_urucu@yahoo.com

198 ha

Urucu Iustin

723681448

S.C. VIE VIN
VINJU MARE
S.R.L.

Vânju Mare, Str.
Unirii, nr.2

Vânju Mare,
Bucura, Nicolae
Bălcescu,
Rogova, Oreviţa

0252/350547

0252/35054
7

office@vvm.ro

210 ha

Opris Florin

741778523

S.C. VITICOLA
CORCOVA SRL

Corcova, Str.
Principala, nr.256

Jirovel,
Corcova,
Ocoale

0252/383541

0252/38354
2

sdamboviceanu@corcova.
ro

60 ha

Dimboviceanu
Serban

722859800

S.C. VITICOLA
DEALUL VIILOR
S.R.L.

Dr. Tr. Severin, Str.
Walter Mărăcineanu,
nr. 133

Dr. Tr. Severin

200 ha

Pana C-tin

744831326

S.C. VINTERRA
INTERNATIONAL
S.A.

Bucuresti, Str.
Leonida, nr. 8

Oreviţa

160 ha

David I

724377021

Telefon

Fax

E-mail

Suprafaţă

Persoană de
contact

Mobil

212106481

office@vinterra.ro
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6. ORGANIZAREA ÎN PREZENT DE CONCURSURI, EXPOZIŢII, TÂRGURI
PENTRU PRODUSELE VITI-VINICOLE
Potenţialul rar întâlnit al climatului din Oltenia oferă posibilităţi, din cele mai importante de a
fi amplu folosit pentru producerea unor categorii de vinuri, de înaltă calitate, cu nume de origine,
dintre cele mai preţuite, cum sunt cele seci, demiseci, ori dulci din soiuri aromate (Sauvignon,
Tămâioasă românească, Muscat ottonel, Tămâioasă rose), spumantele tip „brut” şi spumantele dulci
aromate, marile vinuri roşii ori muscaturile dulci naturale. Ele pot deveni oricând elemente de atracţie
şi pentru străinii ce ne vizitează ţara, completând, reliefând şi punând în valoare nesfârşitele frumuseţi
şi plăceri pe care le poate oferi România, începând cu cele peisagere şi artistice şi sfârşind cu cele
culinare – a căror deosebită preţuire derivă, la origine, tot din generozitatea condiţiilor naturale în care
au luat naştere.
Printre mijloacele care au fost imaginate în acest scop cele care au dat de-a lungul timpului
satisfacţie, aproape deplină, se numără concursurile, expoziţiile şi târgurile de vinuri, care pot fi
locale, naţionale şi internaţionale.
Concursurile de vinuri au în urmă mai multe secole de existenţă. Se pare că Franţa este
leagănul acestor concursuri, iar foarte sigur este că oenologii, producătorii de vinuri sunt primii care
şi-au supus produsul muncii lor rigorilor unui concurs. „Vinarii” sunt primii care au stabilit reguli
precise pentru concursurile de vinuri şi primii care au conceput sisteme de cuantificare, de notare a
însuşirilor vinului.
Se pare că istoriceşte, în această privinţă urmează „brânzarii” adică producătorii de brânzeturi.
De altfel, aceeaşi ordine cronologică este valabilă şi în privinţa regulilor de atribuire a denumirilor de
origine ale produselor. În general, concursurile unor mari manifestări internaţionale aşa cum a fost de
exemplu „Expoziţia mondială de la Paris din 1937” la care au participat şi vinuri româneşti inclusiv
din Oltenia, cele roşii bucurându-se de un mare succes.
Concursuri internaţionale de vinuri organizate în mod independent şi constant au fost realizate
de fapt după al doilea război mondial. Concursul de amploare şi cu cea mai mare constanţă este, fără
îndoială cel de la Lublijana, care din 1956 s-a desfăşurat anual până la războiul din Iugoslavia, când el
a fost întrerupt. La acest concurs participau cu regularitate peste 30 de ţări cu peste 1500 de probe,
România deţinând un loc de frunte, atât în ceea ce priveşte regularitatea participării, cât şi în privinţa
proporţiei de medalii de aur obţinute. În anul 1960, Tămâioasa românească de Drăgăşani a primit cea
mai mare notă din concurs, fiind şi singurul vin căruia juriul de degustători i-au oferit Marea medalie
de aur. Concursul de la Lublijana a fost reluat de către sloveni după 1995, dar amploarea lui este
departe de cea care a fost odată.
În anii 1960-1980 au fost organizate importante concursuri internaţionale la Montpellier
(Franţa), Bratislava (Cehoslovacia), Slancev-Briag (Bulgaria), Tbilisi (Georgia), Budapesta (Ungaria),
Bucureşti (România). România a fost bine reprezentată la aceste concursuri, cu număr apreciabil de
probe şi cu multe medalii de aur şi argint câştigate.
Pentru a câştiga importanţă şi autoritate, aceste concursuri internaţionale au fost puse, în
anumite condiţii de experienţă, sub egida Oficiului Internaţional al Viei şi Vinului (O.I.V.).
Ţara noastră a organizat, până în anul 1990, un singur, dar important concurs internaţional de
vinuri, cel din 1968 de la Bucureşti – Buftea (Palatul Ştirbei). El a precedat Congresul Internaţional al
Viei şi Vinului (O.I.V.) care a avut loc la Bucureşti în 12-22 august 1968. S-a realizat atunci o
mobilizare generală de forţe începând cu Ministerul Agriculturii şi terminând cu ultima unitate de
producţie, universităţi, instituţii de cercetare, IAS-uri, Vinalcoluri. Au fost prezente peste 30 de ţări cu
peste 1500 de probe de vinuri. Concursul de la Buftea s-a desfăşurat sub înaltul patronaj al Oficiului
Internaţional al Viei şi Vinului (O.I.V.). Păcat că România nu a mai organizat un alt concurs
internaţional de vinuri până în anii ´90.
La acest important Concurs Internaţional vinurile din Oltenia s-au bucurat de o înaltă
apreciere din partea juriului internaţional.
Vinurile de Corcova provenite din soiurile: Aligote, Cabernet Sauvignon, Pinot noir şi
Frontignan au primit medalii de argint.
Vinurile aparţinând podgoriei Drăgăşani au fost răsplătite cu 10 medalii de aur şi patru de
argint. Vinurile de Fetească regală. Fetească albă, Sauvignon, Tămâioasă românească, Muscat ottonel,
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Pinot noir, au primit medalii de aur, iar sortimentul alb şi Cabernet Sauvignon au fost distinse cu
medalia de argint.
Tipurile de vin de la Segarcea – Dolj, mai ales cele roşii de Cabernet Sauvignon au fost
distinse cu medalii de aur.
Deşi tinere, de numai 9 luni – producţia anului 1967 – vinurile de Cabernet Sauvignon şi
Riesling italian de la Oreviţa, Oprişor şi Almăjel din Mehedinţi, au fost răsplătite pentru
performanţele lor gustative şi de compoziţie cu medalia de argint.
De la Tg. Jiu – Gorj, vinurile de Fetească albă, Sauvignon, Muscat ottonel şi Cabernet
Sauvignon au primit medalii de aur.
Din judeţele Olteniei (Mehedinţi, Dolj, Vâlcea şi Olt), au fost prezente în Concursul
Internaţional de la Bucureşti – Buftea, 33 de tipuri de vinuri, care au fost premiate cu 23 de medalii de
aur şi 10 de argint. Este de menţionat faptul că 80% din membrii juriului de degustători au fost experţi
din cele 30 ţări viticole participante.
Vecinii noştri bulgari au reuşit să organizeze trei ediţii ale unui concurs internaţional de vinuri
la Slancev-Briag în anii 1972, 1980 şi 1987. Toate cele trei ediţii au fost bine organizate şi s-au
bucurat de o largă participare.
Cu mare importanţă la acea vreme a fost organizat „Concursul Mondial de vinuri –
Budapesta” din 1972.
Oricum, tradiţia organizării concursurilor internaţionale de vinuri sub patronajul O.I.V. s-a
menţinut până astăzi. Importante concursuri de vinuri au fost realizate în ultimii ani la Montreal
(Canada), Bordeaux (Franţa), Bruxelles (Belgia), Mendoza (Argentina), Urgüp (Turcia), unde vinurile
din ţara noastră au fost bine apreciate mai ales cele de Grasă, Tămâioasă românească, Pinot noir,
Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon, ş.a., multe dintre ele obţinute la Segarcea (Domeniile
Coroanei), Mehedinţi (Vinarte, Carl Rech, Corcova), Sâmbureşti (Olt), Drăgăşani (Stirbey), desigur
vinurile din Oltenia au primit medalii de aur.
În ultimul timp caracterul propagandistic al concursurilor de vinuri a fost depăşit de cel
concret, comercial.
Concursurile de vinuri au început să fie un fel de componentă a marilor târguri şi saloane
internaţionale de vinuri, fapt care ştirbeşte unele orgolii, dar sporeşte interesul producătorilor. La
aceste manifestări se stabilesc contacte comerciale, se pun bazele unor importante tranzacţii
internaţionale.
După anul 2007, Concursul internaţional de vinuri de la Bucureşti şi-a reluat activitatea,
găsindu-se în prezent la cea de a V-a ediţie şi a fost pus sub patronajul Organizaţiei Internaţionale a
Viei şi Vinului. De la o ediţie la alta numărul ţărilor participante şi a probelor de vin prezentate în
concurs a crescut, astfel la a V-a ediţie (7-10 iunie 2012) a participat 15 ţări viticole şi au prezentat
640 de probe de vin, din toate categoriile (vinuri albe şi roşii seci, vinuri demiseci şi dulci, vinuri
aromate, vinuri spumante, vinuri de colecţie, distilate învechite de vin). Aceasta este o dovadă că prin
modul de organizare, dar şi prin obiectivitatea cu care sunt analizate vinurile sunt respectate toate
rigorile impuse unei asemenea competiţii.
În desfăşurarea concursului de la Bucureşti sunt implicate: O.N.V.P.V.; ADAR; Asociaţia
Somelierilor – toate din România.
Şi la Concursul Internaţional de la Bucureşti s-au bucurat de o deosebită apreciere vinurile
roşii şi aromate din Oltenia, mai ales cele de Oreviţa, Vânju Mare, Oprişor, Stârmina şi Corcova din
Mehedinţi, cele din Segarcea (Dolj) şi cele de Sâmbureşti (Olt). De o deosebită apreciere s-au bucurat
şi vinurile de Drăgăşani (Vâlcea).
La un asemenea concurs suma tuturor medaliilor, atribuite probelor care au obţinut cele mai
bune rezultate, nu trebuie să depăşească 25-30% din totalul probelor prezentate la concurs.
În ceea ce priveşte concursurile internaţionale de vinuri din ultimele decenii, lucrurile au
evoluat enorm. De la câteva concursuri de tradiţie (Lublijana, Montpellier, Bordeaux) deschise tuturor
tipurilor de vinuri, s-a ajuns la concursuri specializate, fie pe soiuri (Chardonnay, Muscat, Merlot,
Syrah, Riesling, Pinot griş, Pinot noir, Sauvignon), fie pe tipuri de vin anume (vinuri roze, vinuri
efervescente, vinuri liniştite).
Şi la aceste riguroase concursuri vinurile româneşti au cucerit cele mai strălucitoare medalii:
Grasă de Cotnari; Crâmpoşie şi Tămâioasă de Drăgăşani; Sauvignon, Merlot şi Pinot noir de
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Segarcea; Cabernet Sauvignon, Merlot şi Pinot noir de Stârmina; Cabernet Sauvignon de Sâmbureşti;
Fetească regală de Recaş; Muscat ottonel de Jidvei, ş.a.
Participarea la concursurile internaţionale de vinuri oferă posibilitatea de a cunoaşte:
- producţia de vinuri ce se realizează în fiecare ţară participantă;
- calitatea vinurilor realizate de participanţi, ca expresie a condiţiilor pedoclimatice de care
dispun, a tehnologiilor de elaborare, maturarea şi condiţionarea ce le aplică, a bazei
tehnico-materiale de care dispun;
- ponderea vinurilor cu denumire de origine a fiecărei ţări viticole participantă;
- posibilităţile fiecărei ţări viticole de a participa la comerţul internaţional de vinuri;
- tendinţele pe plan mondial privind sistemele de cultură ale viţei de vie, soiurile şi
sortimentele aplicate, tipurile de vin realizate, sistema de maşini şi utilaje ce sprijină
practicarea noilor tehnologii de elaborare a vinurilor, materialele oenologice folosite, etc.
Concursurile internaţionale de vinuri sunt prilejuri de efectuare a unui larg şi util tip de
experienţă între specialiştii din ţările viticole participante, de apreciere şi cunoaştere între naţiuni, de
unire a eforturilor pentru găsirea de noi mijloace în vederea menţinerii şi ridicării pe noi trepte de
calitate a vinului ce va fi pus la dispoziţia oamenilor, ca fiind „băutura cea mai igienică şi cea mai
sănătoasă”.
În România la Concursurile naţionale, regionale şi judeţene s-au respectat aceleaşi reguli de
desfăşurare ca la cele internaţionale, stabilite de Organizaţia Mondială a Viei şi Vinului.
Performanţa de vârf a concursurilor naţionale de vinuri au constituit-o cele două concursuri de
la Vaslui din anii 1984 şi 1987 cu peste 1700 de probe de vinuri participante. La aceste concursuri
participă cam tot ce era mai valoros în viticultura şi vinificaţia românească.
Concursul şi schimbul de idei lăsau puţine întrebări fără răspuns. Puţine pete albe rămâneau
pe harta viticolă a ţării. Ne putem edifica în legătură cu potenţialul unor soiuri, al unor areale viticole,
potenţialul tehnic şi tehnologic al unor crame şi capacitatea unor specialişti tehnologi.
După anul 1989 au mai fost organizate concursuri de vinuri cu caracter naţional sau regional,
dar nici unul nu a mai avut amploarea concursurilor de la Vaslui din 1984 şi 1987. S-au desfăşurat
concursuri la Focşani, Bucureşti, Vaslui, Timişoara, Alba Iulia, concursuri la care au participat cam
câte 150-300 probe de vinuri.
Organizatorii concursurilor au fost: Camera de comerţ şi industrie Timişoara, Camera de
comerţ Vrancea, Nov Vin Bucureşti, Complexul expoziţional Bucureşti.
Un concurs interesant a fost „Vinuri româneşti din podgorii strămoşeşti” (4 ediţii până în
2011) la care au participat numai soiuri autohtone: Fetească neagră, Băbească, Novac, Negru de
Drăgăşani, Şarba, Fetească albă, Frâncuşa, Crâmpoşie, Fetească regală, Tămâioasă românească,
Busuioacă de Bohotin, etc.
Toate aceste ediţii au fost organizate sub egida Băncii Naţionale a României (BNR); a
Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Vitivinicole (ONIV); a Asociaţiei Degustătorilor Autorizaţi
din România (ADAR) şi a Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Viti-Vinicole.
Acest eveniment promovează valorile naţionale prin nobleţea vinului şi tradiţia culturii
soiurilor româneşti de viţă de vie: Băbească neagră, Băbească rose, Băbească gri, Busuioacă de
Bohotin, Fetească albă, Fetească regală, Fetească neagră, Frâncuşă, Galbenă de Odobeşti, Crâmpoşie,
grasă, Columna, Mustoasă, Mamaia, Novac, Negru de Drăgăşani, Tămâioasă românească, Zghihară,
Sârba, etc.
La cea de a IV-a ediţie au participat 21 de producători cu 107 probe, cu vin provenind din
recoltele anilor 1966-2007 inclusiv. Din regiunile viticole Dealurile Moldovei, au participat 8
producători, din Dealurile Munteniei şi Olteniei 5, din Colinele Dobrogei 3, din Dealurile Crişanei şi
Maramureşului 2, iar din Podişul Transilvaniei 3 producători.
Au fost acordate 15 medalii de aur, 10 de argint şi 5 de bronz.
Cele mai premiate vinuri au fost cele ale Companiei Cotnari, care au primit nu mai puţin de 6
medalii de aur, două de argint şi una de bronz. Din Oltenia vinurile de Crâmpoşie, Tămâioasă
românească, Negru de Drăgăşani au cucerit medalii de aur.
În fiecare an în luna septembrie, la Alba-Iulia (Jidvei) se desfăşoară concursul naţional de
vinuri „Strugurele de Aur”. Ca organizatori sunt: Asociaţia Degustătorilor de Vin din România
(ADAR), Organizaţia Naţională Interprofesională Viti-Vinicolă (ONIV) şi Consiliul Judeţean Alba.
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La ultima ediţie, din 2011, au fost înscrise 127 de probe de la producători. Vinurile de
Sauvignon prezentate de Casa Negrini – Drăgăşani, au fost premiate cu medalia de aur.
Scopul declarat al concursului este de a promova vinurile de calitate şi de antrenare a
partenerilor de piaţă într-o competiţie benefică în folosul consumatorului, de a educa publicul în
privinţa caracteristicilor şi tipicităţii vinurilor româneşti.
La Odobeşti – Vrancea se organizează concursul „Vinul Podgoreanului”. Se reunesc probe de
vinuri ale viticultorilor podgoreni şi asociaţiilor viticole din judeţele Vrancea şi Buzău, în scopul de a
crea un stoc pentru comercializare, din vinurile obţinute de micii producători. La ultima ediţia a
acestui concurs (2011) au fost prezentate de către cei 120 de producători şi 13 asociaţii viticole, un
număr de 221 probe – 169 de probe vinuri albe, 49 vinuri roşii şi 3 probe vinuri speciale.
După jurizare au fost acordate: 1 diplomă de aur, 19 diplome de argint, 37 diplome de bronz,
42 diplome de onoare, 85 diplome de participare şi 37 probe au fost cu defecte şi eliminate din
concurs.
Diploma a fost primită de vinul Galbenă de Odobeşti, prezentat de Dan Axente.
Tot la Focşani, în fiecare an, - în luna octombrie, se desfăşoară „Festivalul Internaţional al
Viei şi Vinului – Bachus”. Festivalul cuprinde multe activităţi legate de strategiile vitivinicole, dar şi
un mare Concurs naţional de vinuri, unde vinurile roşii şi aromate au cucerit cele mai strălucitoare
medalii.
O revoluţie în materie de concurs şi salon de vinuri îl constituie „VINVEST” Timişoara,
găsindu-se la a VIII-a ediţie. Manifestarea „VINVEST” s-a afirmat ca cea mai amplă, cea mai selectă
şi cea mai eficientă manifestare dedicată vinului. Motiv pentru care participanţii sunt numeroşi din
întreaga ţară cu cele mai reprezentative vinuri albe, roşii, aromate, spumante, distilate învechite de
vin. Vinurile de Segarcea, Corcova, Sâmbureşti, Oreviţa – Golul Drâncei au fost tot timpul vedetele
manifestării.
Începând cu anul 2013 la Craiova se va desfăşura în luna mai (25-31 mai) din doi în doi ani,
Concursul naţional de vinuri. Vinurile prezentate la concurs, vor face, de fiecare dată, obiectul unei
expoziţii cu degustare pentru public, organizată pe durata concursului (25-31 mai).
În perioada desfăşurării concursului vor avea loc manifestări ştiinţifice specifice, care să
promoveze tehnologiile moderne de cultivare a viţei de vie şi de elaborare a vinurilor de calitate.
Lucrările ştiinţifice vor fi publicate în periodicul „Analele Concursului Naţional al Vinurilor –
Craiova, România”.
La concursurile naţionale, regionale şi judeţene ale vinurilor, scopurile şi obiectivele urmărite
se pot referi la:
- edificarea asupra calităţii vinurilor din recolta unui an anume şi a celor din recolte mai
vechi ce sunt supuse maturării şi învechirii;
- evidenţierea a noi partizi de vinuri ce pot constitui fondul pentru schimburile comerciale
internaţionale;
- surprinderea de elemente edificatoare asupra potenţialului natural al regiunilor şi centrelor
viticole, precum şi a soiurilor din cadrul acestora, în vederea stabilirii de noi încadrări în
categorii de calitate şi pentru dobândirea dreptului la denumire de origine;
- furnizarea de informaţii referitoare la: potenţialul oenologic al soiurilor noi introduse în
cultură: areale noi; noile tehnologii de cultură sau vinificare; durata optimă de învechire a
diferitelor tipuri de vinuri cu precizarea epocilor optime de punere în consum;
- orientări noi privind producţia vitivinicolă a unor areale (soiuri, sortimente, destinaţii,
direcţii de producţie), nivelul stadiului de dezvoltare al viticulturii şi vinificaţiei în
diferitele regiuni viticole.
Cu prilejul concursurilor naţionale de vinuri se realizează, totodată, un fructuos şi util schimb
de experienţă între specialişti (viticultori, vinificatori, cercetători în domeniul geneticii şi ameliorării
viţei de vie, al oenologiei, specialişti de analiză chimică a vinurilor sau a celor ce urmăresc calitatea
vinurilor în unităţile de producţie, precum şi cei care se ocupă de comercializarea vinurilor). Tot cu
aceste prilejuri se formează şi se instruiesc noi cadre de degustători de vinuri care să-şi însuşească
sistemele de apreciere şi de calificare a vinurilor, ca şi notările folosite cu prilejul concursurilor
internaţionale.
Ampla activitate ce se desfăşoară de către toţi vinificatorii din ţară în vederea participării cu
vinuri la concursuri facilitează cunoaşterea de către aceştia a exigenţelor impuse de o asemenea
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manifestare, mai ales în ceea ce priveşte cunoaşterea caracteristicilor analitice a însuşirilor olfatogustative şi a modalităţilor de stabilire şi prezentare a eşantioanelor pentru concurs.
Concursurile naţionale de vinuri stimulează grija specialiştilor, a unităţilor de producţie,
pentru calitatea vinurilor, pentru obţinerea unor partizi cât mai mari de vinuri de calitate. Dar ele
contribuie şi la menţinerea şi sporirea atenţiei acordate de factorii de decizie pentru ridicarea calităţii
vinurilor, îmbunătăţirea tehnologiilor de cultură a viţei de vie şi de elaborare şi condiţionare a
vinurilor, îmbunătăţirea structurii soiurilor, dezvoltarea patrimoniului viticol în zonele de maximă
favorabilitate, etc.
În toată lumea civilizată, spre sfârşitul toamnei, vinul nou este sărbătorit cu fast. Aşa se
întâmplă în Franţa, unde la fiecare 15 noiembrie, fix la ora 12 se dă cep la butoaiele în care s-a adunat
cea mai proaspătă producţie. Aşa se întâmplă şi în Spania, şi în Italia, şi în alte ţări cu tradiţie
vitivinicolă.
În România, încă din secolul al XIX-lea se sărbătoreşte ziua recoltei, frecvent în a doua
Duminică din octombrie, când vinurile noi şi vechi ale producătorilor îşi găsesc locul în frumoase
expoziţii cu degustare şi chiar cu vânzare.
De altfel după anul 1990 la Romexpo – Bucureşti, în fiecare toamnă se organizează Târgul
Expoziţie „INDAGRA” dedicat numai agriculturii şi industriei alimentare.
Pentru vinuri se organizează un salon permanent, unde vinurile se expun, se degustă şi se fac
tranzacţiile comerciale.
La Târgurile zonale, ale produselor agricole, din principalele oraşe ale României: Cluj, Iaşi,
Timişoara, Craiova, Constanţa, Focşani, Galaţi, anual, frecvent organizate în lunile martie – aprilie, se
regăsesc saloane ale vinurilor sub formă expoziţională şi pentru degustări pentru vizitatori, unde de
asemenea se încheie contracte comerciale.
La sfârşitul fiecărei campanii de vinificaţie, sfârşitul lunii noiembrie – începutul lunii
decembrie, degustătorii autorizaţi de vinuri, constituiţi în comisii prin decizii ale O.N.V.P.V.
Bucureşti, examinează împreună cu producătorii, pe marile zone viticole ale României, calitatea
vinurilor obţinute în toamna respectivă şi se decide asupra contingentului de vinuri ce pot purta
denumirea de origine din zona respectivă.
Cum vinurile se aduc pentru examinare în unul din centrele viticole ale zonei, producătorii
împreună cu degustătorii realizează un fructuos schimb de experienţă.
Trimestrial, Asociaţia degustătorilor de Vin din România, în zone viticole îşi desfăşoară
activităţile specifice (iniţiere – perfecţionare, cunoaşterea tehnologiilor, evoluţia vinurilor din
România şi din lume, etc.) prilej cu care se cunosc diferite tipuri de vin ce se pot realiza în funcţie de
materia primă – strugurii.
Opiniile, sub formă de concluzii sunt transmise producătorilor. Multe din aceste exerciţii
specifice sunt găzduite în zone turistice: Delta Dunării, Litoralul românesc, Staţiuni de Odihnă şi
Tratament, Saline, Cazinouri, Muzee. În acest fel au şansa cei din turism să cunoască vinurile din
România.
A devenit deja o tradiţie pentru marii producători de vinuri din România, ca la sfârşitul
toamnei să-şi prezinte public, mai ales în capitală, noile creaţii.
Excelează din acest punct de vedere domeniile: Segarcea, Carl Reh – Oprişor, Vinarte –
Stârmina, Sâmbureşti, Jidvei, Murfatlar, Recaş, Cotnari ş.a.
Asemenea lansări se fac în prezenţa oamenilor de ştiinţă, artă, cultură, în prezenţa mass-media
(Televiziune., Radio, Presa scrisă), a personalităţilor îndrituite a lua decizii.
7. STRUCTURA REŢELEI DE CERCETARE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CONTRIBUŢIA
ACESTORA LA DEZVOLTAREA ACESTUI SECTOR
În anul 1897 ia fiinţă în Oltenia – la Drăgăşani prima pepinieră din România pentru
multiplicarea viţei de vie prin altoire, iar în anul 1936 se înfiinţează tot la Drăgăşani, cea dintâi
staţiune pentru cercetări vitivinicole din ţara noastră la a cărei inaugurare G. Ionescu Siseşti –
Directorul Institutulul de Cercetări agronomice – Bucureşti, unul din cei mai de seamă agronomi din
România – spunea: „pentru aducerea la îndeplinire a programului care are drept ţintă de a pune
viticultura românească nu numai din punct de vedere al suprafeţei, dar şi al tehnicii şi al calităţii
alăturea de marile viticulturi ale lumii, creem în mijlocul podgoriei instituţia de bază, de care ea are
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cea mai mare şi cea mai urgentă nevoie, inaugurăm azi prima staţiune viticolă modernă a României, în
frumosul plai al Drăgăşanilor, aşa de bogat în amintiri, aşa de strâns legat de vicisitudinile istoriei
noastre”. Tot cu acest prilej, prof. I.C. Teodorescu – întemeietorul viticulturii moderne a României,
fiu al Craiovei, cel care a sprijinit înfiinţarea staţiunii, aprecia: „programul de lucru care stă în faţa
specialiştilor angajaţi la această răspundere, constituie pentru generaţia de astăzi, nu numai o povoară,
dar şi o onaore. Pentru realizarea lui se cere înţelegerea şi concursul binevoitor al podgorenilor locali.
Calda însufleţire şi armonie ce trebuie să domnească în această instituţie, sunt condiţiile principale
pentru reuşită”.
Cu 50 de ani în urmă (1962) se înfiinţează la Craiova Facultatea de Horticultură, la care s- a
alăturat apoi Staţiunea de Cercetări de la Dăbuleni – Călăraşi şi Staţiunea horticolă de la Târgu Jiu şi
cea de la Strejeşti – Olt. În Oltenia a funcţionat o importantă reţea de şcoli profesionale şi medii –
tehnice de viticultură şi vinificaţie (Drăgăşani, Halânga – Severin, Călăraşi, Dăbuleni, Craiova,
Grădinari – Vâlcea, Calafat, Strejeşti – Olt, ş.a.). Aceste instituţii au sprijinit dezvoltarea în Oltenia a
unei viticulturi moderne, competitive. Merită a fi amintite contribuţiile acestor instituţii cum ar fi :
creearea de soiuri noi de viţă de vie; conservarea soiurilor locale şi autohtone; perfecţionarea şi
modernizarea tehnologiilor de cultură şi vinificare; conturarea arealelor favorabile pentru obţinerea
vinurilor de calitate; introducerea de metode moderne în domeniul îngrijirii, condiţionării şi maturării
vinurilor; organizarea de expoziţii şi concursuri naţionale ale viei şi vinului, dar şi participarea la
competiţii internaţionale ale viei şi vinului, făcându-se cunoscute potenţialul şi valoarea soiurilor de
viţă de vie autohtone şi a vinurilor ce se pot obţine.
Facultatea de horticultură şi celelalte unităţi de învăţământ au pregătit cadre de specialişti
pentru vie şi vin, care la rândul lor au contribuit şi contribuie la modernizarea acestui sector şi
afirmarea lui pe plan naţional şi internaţional.
Drept consecinţă România a devenit o ţară viticolă cu tradiţie multimilenară. Ea a dispus în
perioada prefiloxerică (anterioară anului 1880), de un bogat sortiment de soiuri Vinifera locale sau cu
răspândire naţională.
G. Nicoleanu, compatriotul nostru – un mare intelectual al viticulturii din ţara noastră, în
lucrarea „Introduction L'ampelographie Roumaine” apărută în anul 1900, prezintă 45 soiuri de viţă de
vie locale şi autohtone răspândite la nivelul întregii ţări.
Pe teritoriul Olteniei, erau cultivate vechile soiuri: Cârlogancă, Braghină, Gordan, Tămâioasă,
Corb, Seină, Berbecel, Vulpe, Corniţă, Balaban, Băşicată, Slaviţă, Timpurie, Teişor, Razachie, Coarnă
albă, Coarnă neagră, Ţâţa vacii, Ţâţa oii, etc.
Dealtfel, la începutul secolului XX (1900), în Oltenia se cultivau 34 soiuri autohtone şi locale,
selecţionate de-a lungul timpului de viticultori, multe dintre ele se mai întâlnesc şi astăzi în cultură. La
această zestre genetică, se mai adaugă 14 soiuri pentru vin, un soi pentru consum în stare proaspătă
(de masă), Victoria, un soi pentru stafide (Călina) şi două soiuri de portaltoi (Drăgăşani 57 şi M10),
creaţii ale cercetătorilor de la Staţiunea de Cercetări viticole de la Drăgăşani şi Facultatea de
Horticultură din Craiova. Prin contribuţia lor, a instituţiilor de cercetare şi învăţământ, au determinat
ca viticultura din Oltenia să ocupe suprafeţe ce reprezintă 15 – 20% din viticultura României. Vinurile
roşii şi aromate de calitate să reprezinte 40% din balanţa naţională a vinurilor aparţinând acestei
categorii.
În programul de reconstrucţie a plantaţiilor viticole s-au implementat cu succes noile condiţii
ecologice de cultivare a viţei de vie, modelul de viticultură – ecologic de tip mediteranean (Franţa,
Italia) sau saxon (Germania, Austria), utilizând mai ales pentru vinurile roşii şi albe, soiuri autohtone
de struguri (Fetească albă, Fetească neagră, Tămâioasă românească, Crâmpoşie, Fetească regală), dar
şi soiuri străine (Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Chardonnay).
În programul de preocupări ştiinţifice, staţiunile de cercetare şi Facultatea de Horticultură –
Craiova, în prezent sunt câteva activităţi prioritare:
- Ameliorarea soiurilor româneşti şi străine, care sunt cultivate la noi;
- Elaborarea de noi metode de combatere a eroziunii solului în scopul menţinerii şi ridicării
fertilităţii;
- Sporirea productivităţii soiurilor de viţă roditoare prin aplicarea îngrăşămintelor,
amendamentelor şi irigaţiei;
- Elaborarea măsurilor şi stabilirea mijloacelor prin care să se obţină butaşi de viţă de vie
altoită la randamente ridicate;
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- Elaborarea schemelor tehnologice pentru obţinerea vinurilor de calitate;
- Combaterea prin mijloace mai puţin poluante a bolilor şi dăunătorilor în viticultură;
- Crearea de soiuri noi pentru masă, stafide şi vin;
- Stabilirea modului de amenajare a terenurilor în pantă în vederea cultivării lor cu viţă de vie;
- Stabilirea regimului de irigaţii la viţa de vie, în condiţiile în care calitatea strugurilor nu
este afectată;
- Stabilirea regimului de nutriţie al viţei de vie;
- Îmbunătăţirea şi simplificarea complexului de măsuri agrofitotehnice aplicat în plantaţiile
de vii roditoare, plantaţiile de portaltoi şi pepinierele viricole;
- Stabilirea eficacităţii diferitelor erbicide folosite în combaterea buruienilor din plantaţiile
viticole;
- Analiza genetică şi biochimică a soiurilor autohtone şi a descendenţilor lor hibride;
- Stabilirea eficacităţii şi fitotoxicităţii produselor farmaceutice, folosite în protecţia
culturilor hortiviticole;
- Mijloace şi metode de stabilizare şi maturare a vinurilor;
- Rolul vinului în sănătatea şi civilizaţia umană.
Cercetările de lungă durată, desfăşurate în reţeaua staţiunilor de cercetare pentru viticultură şi
vinificaţie şi în cadrul facultăţii de Horticultură, în vederea exprimării vocaţiei oenologice a unei
regiuni au permis conturarea unui indice de aptitudine oenoclimatică. Valoarea acestui indice (A) este
dată de suma gradelor de temperatură (T), şi a orelor de insolaţie efectivă (I), în perioada de vegetaţie (1.04 –
30.10), corectată prin scăderea excesului de precipitaţii (P – 250) în aceeaşi perioadă:
A=T+I-(P-250)
Pe baza indicelui de aptitudine oenoclimatică, au fost ierarhizate toate spaţiile viticole din
România, producătoare de vinuri de calitate.
În vederea delimitării până la nivel de parcelă a arealelor favorabile pentru obţinerea vinurilor
de calitate cu denumuire de origine controlată, s-a elaborat de aceleaşi colective de cercetare,
metodologia de delimitare multicriterială a acestora.
Aplicând această metodologie, am conturat în Oltenia cinci denumiri de origine controlată
(Drăgăşani, Banu Mărăcine, Sâmbureşti, Segarcea, Mehedinţi (Tab. 3.2) a vinurilor de calitate şi care
în prezent dispun de o protecţie juritică (Legea 244/2002 – Legea viei şi vinului).
Studiile, observaţiile, analizele făcute de către colectivele de cercetare au demonstrat că în
Oltenia sunt peste 50 spaţii unde este prezentă viţă sălbatică, din care au provenit soiurile nobile
roditoare de astăzi (Vitis Sylvestris – Gmel), ceea ce face ca aceasta să reprezinte o sursă genetică
extrem de valoroasă.
Multiplele microclimate şi tipuri de sol întâlnite în Oltenia, dar şi gama completă a tipurilor
de vin (albe, roşii, aromate, distilate de vin) şi a strugurilor de masă şi stafide, sunt argumente ca
Oltenia să fie denumită (să reprezinte) o veritabilă Românie viticolă în miniatură.
În podgoriile din Oltenia, mai sunt încă multe soiuri autohtone sau locale care nu sunt bine
conservate şi nu sunt utilizate ca bancă de gene (genitori) în opera de creare a soiurilor noi
producătoare de struguri şi vin de calitate.
Structura retelei de invatamant in regiunea (Belogradchik, Pleven, Montana)
Singurul institut de viticultura si vinificatie a fost infiintat la Pleven. Principalele directii de
cercetare ale acestuia sunt urmatoarele:
- Selectarea și introducerea de noi soiuri de viță de vie pe de o parte, iar pe de alta parte
conservarea și îmbogățirea resurselor genetice de viță de vie autohtone;
- Dezvoltarea de tehnologii de producție, dar și a materialului săditor si de reproducție;
- Tehnologii de cultivare a viței de vie - sisteme de tăiere și formare, sisteme ecologice pentru
a conserva și de a menține fertilitatea solului în podgorii, metode de protecție a plantelor si de
mecanizare a proceselor de producție în podgorii;
- Tehnologii de producție de vinuri roșii și albe seci.
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Liceul profesional de viticultura "Alexandru Stamboliysky" din Pleven a fost înființat în
anul 1890 și de peste un secol, este recunoscut ca fiind un foarte important centru educational in
domeniul agriculturii. Chiar din primii ani ai existenței sale a fost dotat cu echipamente tehnice de
foarte buna calitate, iar profesorii alesi sa predea in cadrul acestui centru de invatamant au fost dintre
cei mai pregatiti din punct de vedere profesional.
În prezent, școala are o bogata baza tehnica, ce ajuta la formarea profesionala a elevilor care
studiaza in cadrul acesteia:
- Două laboratoare de informatică, dotate cu echipament modern si internet de mare viteza;
- 18 săli de clasă, birouri și laboratoare;
- săli de conferințe;
- o sală de gimnastică;
- terenuri de sport si piscină în aer liber;
- cantina, unde se pot servi mese calde, la prețuri competitive;
- camin cu 150 de locuri, cu o taxă lunară minimă;
- terenuri și mașini agricole pentru asigurarea practicii pedagogice;
- bibliotecă școlară cu peste 3.000 de volume de ficțiune și literatură;
- galerie de arta si muzeul școlii;
- crama pentru studiu, fondată în 1892 - cea mai veche din Balcani.
8. PROPUNERI PRIVIND CONTRIBUŢIA PE CARE TREBUIE SĂ O AIBĂ
SECTORUL DE CERCETARE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN VEDEREA ASIGURĂRII
RESURSELOR UMANE NECESARE SECTORULUI VITIVINICOL

Învăţământul horticol şi unităţile de cercetare din zona transfrontalieră – România –
Bulgaria sunt cele care pot şi trebuie să pregătească şi să perfecţioneze resursele umane
necesare acestui sector (muncitori viticoli şi vinificatori, tehnicieni, ingineri, manageri,
specialişti în marketing). Pentru a-şi onora această importantă misiune este necesar:
1.
Să fie revăzută structura învăţământului horticol în sensul de a fi organizate
şcoli profesionale, şcolii medii tehnice, facultăţii;
2.
Adoptarea programelor de pregătire la diferitele nivele în funcţie de
cerinţele pieţei de muncă (necesităţii companiilor viticole);
3.
Recrutarea cu predilecţie, a candidaţilor ce vor accede în diferitele forme
de învăţământ, din mediul rural care au înclinaţie şi apreciază acest sector;
4.
Instruirea prin intermediul companiilor viticole, de burse şcolare pentru cei
care urmează să lucreze, după terminarea studiilor în aceste companii;
5.
Efectuarea stagiilor şi aplicaţiile practice ale elevilor şi studenţilor să se
efectueze, în principal, în cadrul companiilor viticole;
6.
Atragerea în organismele de conducere ale şcolilor şi facultăţilor, a
reprezentanţilor marilor companii viticole;
7.
Programele de cercetare ale unităţilor de cercetare, pe lângă problematica
cercetărilor fundamentale, să cuprindă şi cercetarea aplicativă cerută de
unităţile de producţie vitivinicole;
8.
Derularea celor mai multe cercetări aplicative să fie făcute în companiile
viticole;
9.
Din colectivele de cercetare să facă parte şi lucrători şi specialişti ai
companiilor viticole;
10.
Rezultatele cercetărilor referitoare la: ameliorarea şi crearea de soiuri noi,
tehnologii noi de cultură sau de elaborare a vinurilor să fie verificată în
staţii pilot din cadrul companiilor viticole;
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În tratatele şi monografiile elaborate de cadrele didactice şi cercetători să se
regăsească şi realizările obţinute de companiile viticole;
Realizarea împreună cu companiile viticole a unui program de pregătire
continuă a muncitorilor, tehnicienilor şi inginerilor care lucrează în cadrul
companiilor sau sunt mici producători;
Publicarea anuală, de către şcoli şi facultăţi, a unui anuar cu absolvenţii lor
şi abilităţile de care dispun;
Instituţiile de învăţământ şi cercetare să elaboreze o „Foaie” periodică cu
noutăţile ştiinţifice sau alte informaţii utile pentru producătorii de struguri
şi vin Foaia să ajungă la marile companii viticole, dar şi la micii
producători; În aceeaşi publicaţie să-şi găsească locul permanent
informaţiile utile din domeniul marketingului;
La manifestările ştiinţifice organizate de instituţiile de învăţământ şi
cercetare să fie permanent prezenţi reprezentanţii companiilor viticole şi ai
micilor producători;
Anual instituţiile de învăţământ, cercetare, marile companii viticole şi micii
producători să-şi facă cunoscute realizările de top, apelând la mass-media
(Radio, Tv., presa scrisă).

9. PROGRAM/CURRICULA – PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ
CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE DIN DOMENIUL VITI-VINICOL
I.
Cui i se adresează?
Se adresează specialiştilor care lucrează în domeniul viti-vinicol.
II.
Obiectivul general
Prin prezentul program/curricula se urmăreşte perfecţionarea profesională a specialiştilor care
lucrează în domeniul viti-vinicol din companiile viti-vinicole şi a celor care-şi desfăşoară
activitatea de mici producători în domeniul viti-vinicol.
III.
Obiectivele specifice
- Cunoaşterea principiilor de bază care trebuie respectate la înfiinţarea unei plantaţii
viticole;
- Baza tehnicilor de întreţinere a plantaţiilor viticole până la intrarea pe rod;
- Cunoaşterea proceselor şi fenomenelor care stau la baza executării lucrărilor în plantaţiile
de viţă de vie pe rod;
- Cunoaşterea factorilor şi implicarea acestora în procesul de elaborare a diferitelor
categorii de vinuri;
- Piaţa vinurilor. Tendinţe şi orientări.
IV.
Durata unui ciclu de pregătire profesională
Durata ciclului este de 8 săptămâni, în 2 etape (15.XI – 15.XII şi 15.II – 15.III).
V.
Modul de evaluare a cunoştinţelor însuşite
- La sfârşitul primei etape de pregătire: verificarea cunoştinţelor pe bază de grilă;
- La sfârşitul celei de a II-a etapă: verificare cunoştinţe pe bază de grilă; susţinerea unui
proiect – realizat de-a lungul celor două etape de pregătire, ce se referă la o aplicaţie
practică făcută în compania viticolă sau mica proprietate viticolă de unde vine candidatul.
Notă: La absolvire cursanţii primesc (Competenţe):
- Certificat de competenţă: cei cu rezultate foarte bune şi bune;
- Certificat: cei cu rezultate satisfăcătoare.
VI.
Locul de desfăşurare a activităţilor de pregătire:
1. Facultati de horticultură;
2. Staţiuni viti-vinicole;
3. Companii viti-vinicole şi mici proprietăţi viticole.
VII.
Structura activităţilor teoretice şi practice pe durata pregătirii
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Forma de evaluare

Pregătire teoretică (ore)

Aplicaţii practice (ore)

1

50

70

2

50

70

Verificare grilă
Verificare grilă
Susţinere proiect

VIII. Tematica pentru pregătirea teoretică
1. Locul viticulturii din România sau Bulgaria în contextul viticulturii europene 2
2. Criterii care exprimă vocaţia pentru o viticultură de calitate în arealele din România sau
Bulgaria 4
3. Sistemele de cultură şi tipurile de plantaţii viticole 3
4. Criterii utilizate pentru alegerea unui areal viticol 6
5. Rolul lucrărilor hidroameliorative 4
6. Amenajarea, pregătirea terenului în vederea plantării, plantatul viţei de vie 4
7. Rolul lucrărilor de întreţinere în plantaţiile tinere şi principiile care stau la baza efectuării
lor 4
8. Tipurile de tăieri şi formele de conducere la viţa de vie 8
9. Lucrările şi operaţiunile în verde la viţa de vie 2
10. Agrotehnica solului în plantaţiile viticole 4
11. Utilizarea îngrăşămintelor şi erbicidelor 7
12. Combaterea bolilor şi dăunătorilor 4
13. Strugurii materie primă pentru vin sau pentru consumul în stare proaspătă 8
14. Prelucrarea mustului 3
15. Fermentaţia alcoolică proces biochimic prin care se obţine vinul 6
16. Fermentaţia malolactică, responsabilă de fineţea şi generozitatea vinurilor 4
17. Îngrijirea, maturarea, stabilizarea şi învechirea vinurilor 20
18. Piaţa vinurilor. Tendinţe şi orientări 7

IX.
Tematica pentru activităţile practice
1. Realizarea pe parcursul a 30 ore a unui proiect de înfiinţare a unei plantaţii viticole întrun anumit areal 30
2. Executarea unor tipuri de tăiere şi perfectarea unor forme de conducere 20
3. Stabilirea, în diferite situaţii date, a încărcăturii de muguri pe butuc 8
4. Calculul necesarului de îngrăşăminte şi erbicide utilizate în plantaţiile viticole 8
5. Identificarea şi recunoaşterea bolilor şi dăunătorilor de la viţa de vie 10
6. Evaluarea cantităţii şi calităţii recoltei de struguri 2
7. Urmărirea procesului de creştere şi coacere a strugurilor 4
8. Prelucrarea mustului (operaţiuni, materiale, utilaje) 4
9. Alegerea tipului de levuri şi enzime pentru vinificare 4
10. Determinări analitice (principale) ale vinurilor 16
11. Controlul calităţii bacteriilor lactice şi a fermentaţiei lactice la vinuri 4
12. Controlul calităţii materialelor oenologice 8
13. Efectuarea lucrărilor de limpezire şi stabilizare a vinurilor 10
14. Analiza organoleptică a vinurilor. Principii, sisteme de notare, modalităţi de clasificare 10
15. Modalităţi de studiere a pieţei vinurilor 2
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10. IMPLEMENTAREA DE TEHNOLOGII MODERNE ÎN CULTURA VIŢEI DE
VIE ŞI ÎN ELABORAREA VINURILOR DE CALITATE.
În întreaga lume viticolă se pune, pe bună dreptate, un mare accent pe utilizarea celor mai
fidele criterii de alegerea spaţiilor cu cea mai bună vocaţie pentru viticultură durabilă şi de calitate.
Cele două ţări România şi Bulgaria, au după cât se pare acces la aceste criterii, fiecare dintre noi
apreciem pe unul sau altul din ele, este necesar să ne împărtăşim rezultatele, pe care le-am obţinut şi
să promovăm pe cele care dau satisfacţie.
Soiul sau sortimentul de soiuri constituie un factor de importanţă majoră pentru obţinerea
unor struguri şi vinuri de calitate. Fiecare din părţi îşi are realizările sale în procesul de ameliorare şi
cel de creare de noi soiuri.
Este bine să cooperăm în a extinde pe acele soiuri care valorifică cel mai bine potenţialul
fiecărui areal viticol.
Sunt încă multe de cunoscut în legătură cu agrotehnica solului viticol prin care să-i menţinem
şi să-i ameliorăm acele însuşiri fizico-morfologice şi chimice convenabile sistemului radicular al
plantei.
Trebuie să implementăm de asemenea tehnologii pentru sol încât produsele viţei de vie să fie
cât mai aproape de cele catalogate ecologice.
Un volum mare de muncă şi cu implicaţii asupra calităţii strugurilor şi vinurilor îl reprezintă
agrotehnica plantei. Cele două părţi pot coopera în acest domeniu pentru aplicarea unui minim de
lucrări cu efect maxim pentru calitate.
În domeniul cultivării viţei de vie pentru obţinerea strugurilor de masă (pentru consumul în
stare proaspătă), partenerii bulgari dispun de o tehnologie recunoscută, spaţiile viticole din Oltenia,
multe dintre ele şi pe suprafeţe apreciabile, dispun şi de condiţii pedoclimatice dintre cele mai bune
pentru această direcţie de producţie, dar sunt insuficient valorificate.
Cele trei judeţe din Oltenia (Dolj, Olt şi Mehedinţi) dispun din păcate de suprafeţe mari
ocupate cu viţe hibrizi producători direcţi. Este drept că aceşti hibrizi nu sunt în arealele recunoscute
pentru calitate, dar prin producţia de struguri şi vinuri ce se realizează influenţează negativ consumul
şi comerţul în general de vinuri de calitate. Este un domeniu ce oferă largi posibilităţi de colaborare.
Este imperios necesar ca cele două părţi să realizeze colecţii ampelografice, mai ales cu soiuri
locale şi autohtone din România şi Bulgaria şi din alte ţări Balcanice pentru a constitui o bancă de
gene recunoscută de Organizaţia Mondială a Viei şi Vinului.
Piaţa vinului este una dintre cele mai concurenţiale. Concurenţa este una firească dintre ţările
viticole ale lumii şi una mai puţin firească, dar este, din partea altor produse de pe piaţă, fără vreo
valoare alimentară apropiată de a vinului, dar mult mai ieftine (berea, băuturile răcoritoare cu aport
sintetic, băuturile alcoolice realizate din alcool de provenienţă neviticolă, ş.a).
Singura cale prin care să rezistăm la această concurenţă acerbă, este realizarea de vinuri de
foarte bună calitate.
Aceste categorii de vinuri pot fi obţinute fie din soiurile universale (Cabernet, Pinoturile,
Chardonnay, Merlot, ş.a), dar mai ales din soiurile autohtone, care valorifică mai bine condiţiile
pedoclimatice de la noi, obţinându-se vinuri autentice, ce nu pot fi realizate în alte ţări viticole, pentru
care piaţa tot timpul a avut un mare interes.
Chiar dacă obţinem o recoltă de struguri de bună calitate, este necesar ca pentru obţinerea de
vinuri cu însuşiri căutate de consumator, să utilizăm o anumită tehnologie de vinificare, condiţionare,
maturare şi învechire, iată domenii unde putem colabora nelimitat.
11. ELABORAREA UNUI CATALOG COMUN CU PRIVIRE LA VIA ŞI VINUL DIN
ACEST SPAŢIU EUROPEAN
Deşi cu o vechime milenară viticultura din această zonă transfrontalieră, din varii motive, este
puţin sau foarte puţin cunoscută în Europa şi în lume. Acesta este motivul pentru care, împreună este
necesar să elaborăm, măcar o succintă enciclopedie sub forma unui catalog unde să surprindem:
vechimea cultivării viţei de vie; tradiţiile şi obiceiurile semnificative referitoare la această preocupare;
soiurile şi sortimentele cultivate; însuşirile de compoziţie şi organoleptice ale strugurilor şi vinurilor,
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facilităţile ce pot fi oferite celor care doresc să cunoască zona; alte preocupări ale locurilor, adiacente
sau nu cu practicarea cultivării viţei de vie şi elaborarea vinurilor.
Acest catalog este necesar să-l prezentăm la diferite manifestări: concursuri, târguri, expoziţii,
şi să ajungă pe masa celor mai mulţi dintre cei care comercializează strugurii şi vinul.
12. ORGANIZAREA COMUNĂ DE CONCURSURI, TÂRGURI, EXPOZIŢII
PENTRU STRUGURII DE MASĂ ŞI PENTRU VIN

Fiecare dintre ţări (România sau Bulgaria) îşi are în preocupări promovarea
strugurilor şi a vinurilor, mai ales prin organizarea de concursuri periodice, târguri – expoziţii
– saloane ale acestor produse.
Scopul colaborării noastre, desigur este acela de a ne cunoaşte mai bine preocupările
în acest domeniu, dar scopul principal trebuie să-l constituie promovarea pentru terţe pieţe, a
produselor vitivinicole şi a ofertei oenoturistice a spaţiului nostru.
Pentru acest din urmă scop este necesar de a permanetiza organizarea în comun (într-o
ţară sau alta) de concursuri de vinuri sau struguri, dar şi expoziţii cu aceste produse şi oferte
turistice, mai ales pentru cei care ne cunosc mai puţin. Ar fi de mare interes organizarea de
festivaluri ale viei şi vinului pe cele două maluri ale Dunării şi pe vasele care pot naviga pe
fluviu.
La aceste manifestări trebuie să-i avem ca invitaţi pe cei care intenţionează să
beneficieze de ofertele noastre.
Asemenea activităţi cu siguranţă, ţările noastre îşi vor câştiga propriile pieţe, din
păcate puţin ocupate după anul 1990.
13. SCHIMBURI DE EXPERIENŢĂ LA ASIGURAREA ŞI PERFECŢIONAREA
RESURSEI UMANE

Oricât de mare ar fi vocaţia pentru viticultură de calitate a unei zone, dacă viticultorii
şi vinificatorii săi nu-şi manifestă afecţiunea pentru această îndeletnicire şi nu dispun de o
multitudine de cunoştinţe privind: cultura viţei de vie, pretenţiile acestei plante faţă de factorii
climatici, pedologici sau agrotehnici, comportarea soiurilor şi sortimentelor, prelucrarea
precaută a strugurilor, conducerea delicatului proces de fermentare alcoolică a mustului,
principiile care stau la baza condiţionării şi maturării vinurilor, caracteristicile de compoziţie
şi însuşirile senzoriale ale vinurilor, tehnologiile care stau la baza realizării marilor vinuri,
rolul vinului în viaţa socială, rolul vinului în civilizaţia omului, modalităţile de
comercializarea a vinurilor, rolul manifestărilor organizate pentru vinuri (congrese, târguri,
concursuri, expoziţii, saloane, s.a), motivele pentru care vinurile de calitate reprezintă cele
mai de preţ bunuri naţionale, s.a.
Toate aceste cunoştinţe viticultorii le-au căpătat de-a lungul timpului printr-o practică
transmisă de la o generaţie la alta şi printr-o educaţie ştiinţifică solidă.
Se poate aprecia că practicarea culturii viţei de vie şi elaborarea vinurilor implică, faţă
de alte activităţi din agricultură, cunoştinţe profunde privind unele ştiinţe exacte (chimia,
fizica, matematica), dar şi mai multe legate de specialitatea acestei profesii (viticultură,
enologie, marketing, management). Nu trebuie să lipsească nici cunoştinţele de istorie şi
geografie.
Cele două ţări au avut şi au o bună experienţă în domeniul pregătirii resursei umane.
Trebuie însă să ne adaptăm mai bine şi mai repede la ce se întâmplă în noua lume viticolă. De
aici necesitatea de a lua tot ce avem noi mai bun, la care să adăugăm, cu mai mult curaj,
experienţa marilor ţări viticole din Europa şi din lumea nouă viticolă (Australia, Noua
Zeelandă, republica Sud-Africană, Chile, s.a).
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Asigurarea unei resurse umane competitive presupune perfecţionarea şi adoptarea
procesului de învăţământ (şcoli profesionale, tehnice, facultăţi) la cerinţele pieţei muncii şi la
permanetizarea pregătirii continue a resursei umane.
Acestea sunt câteva din motivele pentru care o bună colaborare dintre ţările noastre
pot asigura o reală reuşită spre binele ambilor parteneri.
14. ELABORAREA UNUI CATALOG AL MARILOR VINURI CE SE OBŢIN ÎN
ZONĂ
Dacă privim în cataloagele ce prezintă ţările viticole şi marile lor vinuri, cataloage cu un mare
impact, constatăm cu regret că atât România cât şi Bulgaria au o prezenţă neglijabilă. Acest fapt se
datorează în primul rând faptului că organismele, din cele două ţări nu acordă suficientă atenţie
solicitărilor pe care le fac realizatorii catalogului, aceasta şi pentru faptul că la nivel naţional
organismele vitivinicole nu au în portofoliul lor asemenea date, iar atunci când le au nu sunt cele mai
concludente.
Specialiştii din România şi Bulgaria pot iniţia şi realiza într-o perioadă de timp rezonabilă un
catalog al marilor vinuri din Oltenia – România şi zona de peste Dunare din Bulgaria (Belogradchik,
Montana si Pleven).
Catalogul trebuie să ofere într-o formă cât mai atractivă informaţii referitoare la: vocaţia zonei
pentru o viticultură şi vinuri de calitate, compoziţia şi însuşirile marilor vinuri ce se obţin în zonă,
producători de vinuri cu pondere, contingentele acestor partizi de vinuri, facilităţile oferite celor care
doresc să cunoască şi să valorifice aceste vinuri.
Catalogul să fie prezentat şi oferit cu prilejul marilor manifestări internaţionale ale vinurilor.
15. CĂI ŞI MIJLOACE DE VALORIFICARE A PRODUCŢIEI VITI-VINICOLE
Când vorbim de valorificarea producţiei viti-vinicole ne referim la randamente, la
diversificarea produselor viti-vinicole şi nu în ultimul rând la costurile acestei valorificări.
Atât în România cât şi în Bulgaria, dat fiind vicisitudinile prin care a trecut viticultura în
ultimii 20 de ani, producţiile medii de struguri sunt cu mult sub ceea ce obţin marile ţări viticole,
calitatea producţiei de struguri, cu multe excepţii (viticultorii cu plantaţii şi crame noi, ce utilizează
tehnologii similare celor din marile ţări viticole) la nivel naţional şi chiar zonal este sub standardele
severe de calitate. Contingentul vinurilor de calitate este restrâns.
În producţia de struguri pentru vin, se realizează în medie un randament de vin de numai
60%. Restul 40% este constituit din tescovină şi drojdie, la care se adaugă pierderile tehnologice
normale. În marile ţări viticole (Italia, Franţa, ş.a) din tescovina rezultată (cca 30% din producţie) se
recuperează zaharurile, seminţele şi pieliţele, din care se obţin distilate, uleiuri, taninuri, furajer,
substanţe colorate). Drojdia (cca 10 %) este utilizată în principal pentru obţinerea acidului tartric,
produs mult utilizat în industria alimentară.
În afară de vin, în ţările viticole cu un bun randament, din struguri se mai obţine mustul
proaspăt şi sucurile, dar şi mustul praf.
Randamentele scăzute pe care le obţinem în viticultură conduc desigur, la costuri mari,
punând producătorii în mare dificultate atunci când ajung în piaţă alături de cei care au randamente
bune şi deci costuri de producţie mai mici.
Iată deci un domeniu în care cele două ţări pot colabora pentru a face din viticultura lor una
competitivă şi aducătoare de venituri substanţiale.
Este de asemenea loc de colaborare în comercializarea vinurilor în reţeaua de turism, lanţurile
de magazine, mari restaurante din cele două ţări şi în perspectivă în terţe ţări.
Mai sunt desigur şi alte domenii de colaborare ale viticultorilor români şi bulgari, toate însă
trebuie în final la o mai bună valorificare şi comercializare a acestor bunuri naţionale.
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16. BAZA DE DATE CU PRODUCATORII DE VITA DE VIE DIN ZONA TRANSFRONTALIERA (DOLJ, OLT, MEHEDINTI,
BELOGRADCHIC, MONTANA SI PLEVEN)
Producător

Adresa

Localitatea pe
teritoriul căreia
se află plantaţia

Telefon

E-mail

Suprafaţă

Persoană de contact

S.C. DOMENIUL
COROANEI
SEGARCEA S.R.L.

Str. Viilor, nr.108,
Segarcea

Segarcea

251/210516

info@domeniulcoro
anei.ro

277 ha

Elena Maxut

C.C.D.C.P
DABULENI

207220, Dabuleni

Dăbuleni

0251/334402

ccdcpndabuleni@ya
hoo.com

43,69 ha

Dr. Ing. Aurelia
Diaconu

0726/685496

PF MIRCEA
DINESCU

Cetate, Port Cetate

Cetate

grecuvasi@yahoo.co
m

52,84 ha

Ing. Grecu Vasile

740315786

S.C. M.D.
AGRICOLA S.R.L.

Ianca, Potelu, Jud. Olt

Galicea Mare

grecuvasi@yahoo.co
m

50 ha

Ing Epure Nicolae

744389582

S.C. VIE VIN
SEGARCEA S.R.L.

Srt. Pelendava nr. 25,
Craiova

Segarcea, Breasta

office@winesegarcea.ro

85,82 ha

Spiridon Daniel

0788/614859

S.C. SANVINO
PROD S.R.L.

Bucuresti, Aron Cotrus,
nr. 65

Breasta

tibi@sandu.ro

31.48

Sandu Tiberiu

744560508

S.C. CROMSTEEL
INDUSTRIES S.A.

Tirgoviste, str.
Laminorului, nr.16,
Dâmboviţa

Strejesti

742131641

zorina.stoica@croms
teel.ro

20 ha

Zorina Stoica

724298252

S.C. VITIPOMICOLA S.A.
SÎMBUREŞTI

Str. Ion Slatineanu, nr.
20, sector 1, 010602
Bucuresti

Dobroteasa

249469180

office@samburesti.c
om

240 ha

Popa Cornel

744304050

S.C. SÎMBUREŞTI
WINERIES SRL

Sat Campu Mare, com.
Dobroteasa, jud. Olt

Dobroteasa

212111415

Popa Cornel

744304050

SC VINARTE SRL

Bucuresti, Str. Nicolae
Filipescu, nr. 43, sector
2

Dobroteasa

213233803

Treanţă Ion

724322921

251487005

office@vinarte.ro

80 ha

Mobil
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S.C. VICTORIA
INTERMED S.R.L.

str. Basarabilor, nr.11,
Slatina

FERMA ELIAS
BONDREA

CirloganiI, Sat
Cepari

721699508

Cezieni

249510309

2012

20 ha

Stan Nicolae

767805465

S.C. CARL REH
WINERY S.R.L.

Bucuresti, Str. Matei
Voievod nr. 47, Sector 2

Oprişor,
Punghina,
Vladaia

021/2524962

office@cramaoprisor.ro

250 ha

Gabriel Roceanu

744657953

S.C. VINARTE SRL

Bucuresti, Str. Nicolae
Filipescu, nr. 43, sector
2

Rogova, DeveselScăpău

213233803

iustin_urucu@yahoo
.com

198 ha

Urucu Iustin

723681448

S.C. VIE VIN
VINJU MARE
S.R.L.

Vânju Mare, Str. Unirii,
nr.2

Vânju Mare,
Bucura, Nicolae
Bălcescu,
Rogova, Oreviţa

0252/350547

office@vvm.ro

210 ha

Opris Florin

741778523

S.C. VITICOLA
CORCOVA SRL

Corcova, Str. Principala,
nr.256

Jirovel, Corcova,
Ocoale

0252/383541

sdamboviceanu@cor
cova.ro

60 ha

Dimboviceanu Serban

722859800

S.C. VITICOLA
DEALUL VIILOR
S.R.L.

Dr. Tr. Severin, Str.
Walter Mărăcineanu,
nr. 133

Dr. Tr. Severin

200 ha

Pana C-tin

744831326

S.C. VINTERRA
INTERNATIONAL
S.A.

Bucuresti, Str. Leonida,
nr. 8

Oreviţa

160 ha

David I

724377021

ALBENA
SIMEONOVA 1

Nikopol

CRAMA
BOROVITSA

sat Borovitsa, mun.
Belogradchik

CHATEAU
BURGOZONE

Oras Sofia, bul. Tsar
Boris III 124 B/A –
birou

212106481

office@vinterra.ro

+35987821526
6

e_albena@yahoo.co
m

Belogradchik

+35987851061
9

info@winwines.net

Chateau
Burgozone – oras
Oryahovo, reg.
Vratsa

+35988836277
7

office@burgozone.b
g

Albena Simeonova

Stefan Marinov
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CRAMA
LOPUSHNA

Gheorghi Damyanovo,
reg. Montana str.17 № 1

+35995519826

lopoushna@abv.bg

MAGURA AD

Sofia 1618, bul.
Aleksander Pushkin nr.
5 Centrul comercial
Pavlovo

+3592 8570015

office@magurawine
ry.bg

MILVINA

Parc Grivitsa

+35988868680
9

mlv_ab@abv.bg

NOVOSELSKA
GAMZA AD

Vidin, уstr. Dinavska 42

+359887784
787

office@novoselskag
amza.bg

3700, oras Vidin

+359 899 923
839

vidinska_gamza@ab
v.bg

+359 898 448
849

vidinska_gamza@m
ail.bg

VIDINSKA
GAMZA AD

Montana

2012

str. "baba Vida" № 9 sc.
B

Krasimir Kostov

17. BAZA DE DATE CU PROCESATORII DE VIN DIN ZONA TRANSFRONTALIERA (DOLJ, OLT, MEHEDINTI, BELOGRADCHIC,
MONTANA SI PLEVEN)
Producător

Adresa

Localitatea pe
teritoriul căreia
se află plantaţia

Telefon

E-mail

Suprafaţă

Persoană de contact

S.C. DOMENIUL
COROANEI
SEGARCEA S.R.L.

Str. Viilor, nr.108,
Segarcea

Segarcea

251/210516

info@domeniulcoro
anei.ro

277 ha

Elena Maxut

PF MIRCEA
DINESCU

Cetate, Port Cetate

Cetate

grecuvasi@yahoo.co
m

52,84 ha

Ing. Grecu Vasile

740315786

S.C. M.D.
AGRICOLA S.R.L.

Ianca, Potelu, Jud. Olt

Galicea Mare

grecuvasi@yahoo.co
m

50 ha

Ing Epure Nicolae

744389582

S.C. VIE VIN
SEGARCEA S.R.L.

Srt. Pelendava nr. 25,
Craiova

Segarcea, Breasta

office@winesegarcea.ro

85,82 ha

Spiridon Daniel

0788/614859

251487005

Mobil
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S.C. SANVINO
PROD S.R.L.

Bucuresti, Aron Cotrus,
nr. 65

Breasta

S.C. CROMSTEEL
INDUSTRIES S.A.

Tirgoviste, str.
Laminorului, nr.16,
Dâmboviţa

Strejesti

S.C. VITIPOMICOLA S.A.
SÎMBUREŞTI

Str. Ion Slatineanu, nr.
20, sector 1, 010602
Bucuresti

S.C. SÎMBUREŞTI
WINERIES SRL

2012
tibi@sandu.ro

31.48

Sandu Tiberiu

744560508

742131641

zorina.stoica@croms
teel.ro

20 ha

Zorina Stoica

724298252

Dobroteasa

249469180

office@samburesti.c
om

240 ha

Popa Cornel

744304050

Sat Campu Mare, com.
Dobroteasa, jud. Olt

Dobroteasa

212111415

Popa Cornel

744304050

SC VINARTE SRL

Bucuresti, Str. Nicolae
Filipescu, nr. 43, sector
2

Dobroteasa

213233803

80 ha

Treanţă Ion

724322921

S.C. VICTORIA
INTERMED S.R.L.

str. Basarabilor, nr.11,
Slatina

CirloganiI, Sat
Cepari

721699508

Cezieni

249510309

20 ha

Stan Nicolae

767805465

FERMA ELIAS
BONDREA

office@vinarte.ro

S.C. CARL REH
WINERY S.R.L.

Bucuresti, Str. Matei
Voievod nr. 47, Sector 2

Oprişor,
Punghina,
Vladaia

021/2524962

office@cramaoprisor.ro

250 ha

Gabriel Roceanu

744657953

S.C. VINARTE SRL

Bucuresti, Str. Nicolae
Filipescu, nr. 43, sector
2

Rogova, DeveselScăpău

213233803

iustin_urucu@yahoo
.com

198 ha

Urucu Iustin

723681448

S.C. VIE VIN
VINJU MARE
S.R.L.

Vânju Mare, Str. Unirii,
nr.2

Vânju Mare,
Bucura, Nicolae
Bălcescu,
Rogova, Oreviţa

0252/350547

office@vvm.ro

210 ha

Opris Florin

741778523

S.C. VITICOLA
CORCOVA SRL

Corcova, Str. Principala,
nr.256

Jirovel, Corcova,
Ocoale

0252/383541

sdamboviceanu@cor
cova.ro

60 ha

Dimboviceanu Serban

722859800
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S.C. VITICOLA
DEALUL VIILOR
S.R.L.

Dr. Tr. Severin, Str.
Walter Mărăcineanu,
nr. 133

Dr. Tr. Severin

S.C. VINTERRA
INTERNATIONAL
S.A.

Bucuresti, Str. Leonida,
nr. 8

Oreviţa

ALBENA
SIMEONOVA 1

Nikopol

CRAMA
BOROVITSA

sat Borovitsa, mun.
Belogradchik

CHATEAU
BURGOZONE

2012

200 ha

Pana C-tin

744831326

160 ha

David I

724377021

212106481

office@vinterra.ro

+35987821526
6

e_albena@yahoo.co
m

Belogradchik

+35987851061
9

info@winwines.net

Oras Sofia, bul. Tsar
Boris III 124 B/A –
birou

Chateau
Burgozone – oras
Oryahovo, reg.
Vratsa

+35988836277
7

office@burgozone.b
g

Stefan Marinov

CRAMA
LOPUSHNA

Gheorghi Damyanovo,
reg. Montana str.17 № 1

Montana

+35995519826

lopoushna@abv.bg

Krasimir Kostov

MAGURA AD

Sofia 1618, bul.
Aleksander Pushkin nr.
5 Centrul comercial
Pavlovo

+3592 8570015

office@magurawine
ry.bg

MILVINA

Parc Grivitsa

+35988868680
9

mlv_ab@abv.bg

NOVOSELSKA
GAMZA AD

Vidin, уstr. Dinavska 42

+359887784
787

office@novoselskag
amza.bg

3700, oras Vidin

+359 899 923
839

vidinska_gamza@ab
v.bg

+359 898 448
849

vidinska_gamza@m
ail.bg

VIDINSKA
GAMZA AD

str. "baba Vida" № 9 sc.
B

Albena Simeonova

Identificarea potenţialului de dezvoltare a industriei vinului şi viţei de vie din zona transfrontalieră

2012

18. BAZA DE DATE CU DISTRIBUITORII DE VIN DIN ZONA TRANSFRONTALIERA (DOLJ, OLT, MEHEDINTI,
BELOGRADCHIC, MONTANA SI PLEVEN)
Distribuitor

Judet

Adresa

Persoană de contact

Telefon

SC Agremit Ex SRL

DJ

Aleea Potelu, nr. 75, cod
200317, Craiova

Popa Dumitru

SC Teocomin SRL

DJ

Str. Campia Izlaz, bl. 21, ap. 1,
cod 200378, Craiova

Predescu Teodora

SC Davio Lemat Com SRL

DJ

Str. A I Cuza, nr. 10, cod
205200, Craiova

Lestaru Petre

0251.321.929

SC Rebos Com SRL

DJ

Str. Brestei, nr. 343, cod.
200199, Craiova

Briceag Aurel

0251.420.139

SC Roinstcon Com SRL

DJ

Cod 207450, Pielesti

Rosu Ion

SC Frontsimex SRL

DJ

Str. Castanilor, nr. 23, bl. 10b,
sc. 1, et. 1, ap. 4, Craiova

David Ciprian Manuel

SC Daha Software SRL

DJ

Str. Piata Garii, bl. 6, sc. 1, ap.
27

Daja Bogdan Eugen

SC Nitela Impex SRL

DJ

Str. Brazda lui Novac, nr. 215,
Craiova

Nita Emilian

0251.593.377

SC Donleo SRL

DJ

Str. Buzias, nr. 1, cod 200353,
Craiova

Popa Iosif Leontin

0351.461.076

SC Inej Com SRL

DJ

Str. Tudor Vladimirescu, nr.
42, cod 200534, Craiova

Dugaiasiu Jeni Ileana

0251.581.861

SC Maiada Distribution SRL

DJ

Str. Decebal, nr. 44, bl. clad.
1A, ap. Birou 3, cod 200038,
Craiova

Trana Emil

0251.416.938
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SC Nimigeo SRL

DJ

Str. A I Cuza, nr. 55, cod
207436, Bechet

Enceanu Nicolaie

SC As Liga Distribution SRL

DJ

Str. Infratirii, bl. C19, sc. 1, ap.
13, Craiova

Stroe Liviu Stefan

SC Morin Distribution SRL

DJ

Str. Girlesti, nr. 9, cod 200458,
Craiova

Catanoiu Vladimir
Valeriu

SC Avindo SRL

DJ

Str. Drumul Ungurenilor, nr.
40, cod 200777, Craiova

Totoianu Marian

SC Andus Distribution SRL

DJ

Str. Gheorghe Fitino, nr. 12, bl.
B6, sc. 3, ap. 4, cod 200481,
Craiova

Georghescu Silviu
Adrian

SC Comjohn SRL

DJ

Str. Mihai Viteazul, nr. 25, cod
207206, Carcea

Tecuceanu Ion

SC FSM Beverages SRL

DJ

Bdul. Decebal, nr. 85, cod
200621, Craiova

Georgescu Silviu Adrian

SC Oettinger International
Romania SRL

DJ

Str. Parcului, nr. 13, bl. E7, ap.
1, cod 200216, Craiova

Gollner Dietmar

SC 1001 Comert Transport
Servicii SRL

MH

Str. Brincoveanu, nr. 69, cod
220121, Drobeta Turnu Severin

Golea Petre

SC Diromar 96 Com SRL

MH

Cod 227090, Butoiesti

Diaconescu Iliescu
Marius

SC Lgl Prod Com SRL

MH

Aleea Nuferilor, nr. 6, bl. R2,
sc. 1, ap. 7, cod 220060,
Drobeta Turnu Severin

Lungu Gheorghe

SC Diromar M.G.R. SRL

MH

Cod 227192, Buicesti

Diaconescu Iliescu
Rodica

SC Gilmar & Comp SRL

OT

Cod 237092, Buzesti

Stancu Gheorghe

0251.436.493

0252.390.260
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SC Alpin SRL

OT

Cod 237250, Maruntei

Lupu Anica

SC Pas SRL

OT

Str. Primaverii, nr. 19, bl.
GA24, sc. A, et. 8, ap. 34, cod
230002, Slatina

Paraschiv Ion

0249.430.436

SC Ovril SRL

OT

Str. Basarabilor, nr. 29, cod
230113, Slatina

Orzata Florinel

0249.439.799

SC Sincer SRl

OT

Str. Vintila Voda. Nr. 11, cod
230115, Slatina

Boruz Nicolae

0249.424.560

SC Tigrul SRL

OT

Cod 237275, Movileni

Truica Ionut Ion

SC Nati Olimpia SRL

OT

Str. Fratii Golesti, bl. 35, sc. 1,
et. 4, ap. 16, cod 235300,
Corabia

Somesan Mihai Leonida

Evelin komers SRL

Pleven

Avtogara Sever si cartier
Storgoziya, Pleven

+35964802666

Paula komers SRL

Pleven

oras Pleven, str. Kichevo №6

+359649011361
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19. DRUMUL VINULUI IN ZONA TRANSFRONTALIERA (DOLJ, OLT,
MEHEDINTI, BELOGRADCHIK, MONTANA SI PLEVEN)
Călătoria noastră, într-adevăr, va fi lungă dar mai ales anevoioasă, ca urmare a extinderii
spaţiului viticol şi mai ales a lipsei scrierilor despre unele centre şi podgorii.
Oltenia este bogată în dealuri, coline şi nisipuri, cu deschidere spre Dunăre, cu un climat
submediteranean, care înaintează şi urcă până la poalele munţilor, oferind viţelor cultivate aici,
resurse pedoclimatice dovedite de prezenţa smochinului, migdalului şi castanului comestibil.

Harta Vitivinicolă a României (după Macici Mihai)
Fie că ne referim la România cea Mare, sau la România de astăzi, viticultura din Oltenia a
reprezentat în ultima sută de ani, 15-22% din întreg spaţiul viticol naţional. Vinurile roşii şi aromate
de înaltă calitate, obţinute în Oltenia, au reprezentat peste 40% din balanţa naţională a vinurilor de
calitate.
Vinurile care au făcut celebre în întreaga lume locuri din Oltenia, cum ar fi: Drăgăşani,
Segarcea, Oreviţa, Golul Drâncei, Corcova, Dobriţa, Halânga, Sâmbureşti, Banu Mărăcine, ş.a.
Multe vinuri din Oltenia au fost alese de către Comisia constituită de Domnitorul Alexandru
Ioan Cuza să participe, ca bunuri de preţ naţionale, la Expoziţia Universală de la Paris (1887), unde
vinul de Tămâioasă românească realizat de Iordache N. Ionascu, în Dealul Olt – Drăgăşani, a primit
medalia de aur, prevestind succesul de mai târziu ce aveau să-l aibă vinurile din Oltenia, la marile
concursuri naţionale şi internaţionale.
În vederea salvării soiurilor nobile ce se cultivau în România până la dezastrul filoxeric
(1884), la Ciuperceni – Calafat (pe nisipurile unde insecta nu mai atacă rădăcinile viţelor) în anul
1889 se înfiinţează 11 ha cu viţă de vie aparţinând la 32 soiuri indigene, provenind de la Cotnari,
Nicoreşri, Odobeşti, Dealu Mare, Drăgăşani, Oreviţa, Golul Drâncei.
În anul 1897 ia fiinţă la Drăgăşani, prima pepinieră din România pentru multiplicarea viţei de
vie prin altoire, iar în anul 1935 se înfiinţează, tot la Drăgăşani, cea dintâi staţiune de cercetări
vitivinicole din România, la a cărei inaugurare Gheorghe Ionescu Siseşti, director I.C.A.R. spunea:
„Pentru aducerea la îndeplinire a programului care are drept ţintă de a pune viticultura românească nu
numai din punct de vedere a suprafeţei, dar şi al tehnicii şi al calităţii, alături de marile viticulturi ale
lumii, creăm în mijlocul podgoriei instituţia de bază, de care ea are cea mai mare şi mai urgentă
nevoie, inaugurăm azi prima Staţiune viticolă modernă a României, în frumosul plai al Drăgăşanilor,
aşa de bogat în amintiri, aşa strâns legat de vicisitudinile istoriei noastre”. Tot cu acest prilej prof. I.C.
Teodorescu – întemeietorul viticulturii moderne a României, fiu al Craiovei, cel care a sprijinit
înfiinţarea staţiunii aprecia: „programul de lucru care stă în faţa specialiştilor angajaţi la această
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răspundere, constituie pentru generaţia de azi nu numai o povoară, dar şi o mare onoare. Pentru
realizarea lui se cere înţelegerea şi concursul binevoitor al podgorenilor locali. Calda însufleţire şi
armonie ce trebuie să domnească în această instituţie, sunt condiţiile principale pentru reuşită”.
Cu 50 de ani în urmă (1962) se înfiinţează la Craiova Facultatea de Horticultură, la care s-a
alăturat apoi Staţiunea de Cercetări de la Dăbuleni – Călăraşi şi cea de la Târgu Jiu. În Oltenia a
funcţionat şi o importantă reţea de şcoli profesionale şi tehnice de viticultură şi vinificaţie (Drăgăşani,
Halânga – Severin, Călăraşi – Dăbuleni, Craiova, Grădinari – Vâlcea, Calafat, Strejeşti, Tg. Jiu ş.a.).
Aceste instituţii de învăţământ şi cercetare au contribuit esenţial la dezvoltarea în Oltenia, a unei
viticulturi moderne şi competitive.
România, ca ţară viticolă cu tradiţie multimilenară, a dispus în perioada prefiloxerică
(anterioară anului 1880), de un bogat sortiment de soiuri Vinifera, locale sau cu răspândire naţională.
G. Nicoleanu în lucrarea „Introduction L`ampelographie Roumanie” apărută în anul 1900,
prezintă 45 soiuri locale şi autohtone răspândite la nivelul ţării.
P. Viala şi V. Vermorel în „Tratatul general de viticultură – ampelografie” apărută la Paris
între anii 1902 – 1910 cu participarea din partea României a lui G. Nicoleanu, sesizează că pe
teritoriul Olteniei, erau cultivate vechile soiuri: Cârlogancă, Braghină, Gordon, Tămâioasă, Corb,
Seină, Berbecel, Vulpe, Corniţă, Balaban, Băşicată, Slăviţă, Timpurie, Teişor, Razachie, Coarnă albă,
Coarnă neagră, Ţâţa vacii, Ţâţa oii, etc.
În această vastă şi prestigioasă operă ştiinţifică, considerată a fi o grandioasă ampelografie
universală, G. Nicoleanu şi J. Roy – Chevrier, au prezentat şi descris soiurile româneşti: Braghină,
Crâmpoşie (Cârlogancă), Fetească albă, Fetească neagră, Gordon, Iordană, Negru vârtos, Timpurie.
Ampelograful francez J. Roy – Chevrier, vorbind despre podgoriile din trecut ale României,
preciza că la Drăgăşani, „posedau vii de frunte domnitorii, mănăstirile şi boierimea făcând vinuri bune
de lux pentru masă şi pentru export. Vinul de Crâmpoşie de la Drăgăşani a fost încercat pentru
sanepanizare de către N. Benger la Stuttgart, dând cele mai fericite rezultate”.
Regiunile şi centrele viticole situate în Oltenia sunt aşezate pe o importantă unitate geografică
de relief, care este Podişul Getic. Pe dealurile şi colinele acestui podiş sunt regiunile şi centrele
viticole din judeţele Dolj, apoi se succed pe versanţii dealurilor din judeţele Gorj şi Vâlcea,
prelungindu-se cu cele din judeţul Olt, ultimele fiind cele din judeţul Argeş (unde se termină Podişul
getic, la Valea Dâmboviţei).
Pe dealurile din jurul municipiului Drobeta – Turnu Severin, începe lungul şirag al regiunilor
şi centrelor viticole, care se înşiruie mai des, în masiv, sau mai răsfirate, pe o lăţime de la câţiva până
la zeci de kilometri, pe versanţii cei mai însoriţi ai dealurilor şi colinelor ce înconjoară către sud şi
către răsărit, ca o coroană, înălţimile Subcarpaţilor Meridionali, Plaiurile de la Halânga, Dealul Viilor,
Şimian, Poroina, pe soluri diferite predominant brune şi brun roşcat de pădure, caracteristice Podişului
Getic, îşi au reputaţia bazată pe calitatea deosebită a vinurilor aromate de Tămâiosă românească ori
Sauvignon. Mai la est şi sud, pe solurile uşoare şi calde, bogate în calcar, constituite din pietrişuri
aluvionare, sunt situate de foarte mult timp vestitele centre Oreviţa, Golul Drâncei, Oprişor, Stârmina,
cu vinurile lor roşii, care l-au impresionat pe Ion Ionescu de la Brad, determinându-l să le descrie, atât
de frumos, însuşirile alese (Agricultura română în judeţul Mehedinţi, 1868).
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Impunătoarele ansambluri viticole de la Oreviţa

Plaiurile viticole de la Oprişor (proprietatea S.C. Carl Reh)

Plantaţiile viticole de la Starmina (proprietatea S.C. Vinarte)
Dacă pe atunci, sortimentul se baza pe soiurile Negru Vârtos şi Negru Moale, astăzi el se
sprijină pe calităţile oferite de Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir şi nu în ultimul rând pe
Fetească neagră, soiuri care se vinifică separat. Între plaiurile cele mai valoroase trebuie menţionate:
Stârmina, Rogova, Vlădaia, Padina, Scorila, Fântânele negre, Valea Anilor, Corlăţel, Vânju Mare,
Oprişor, Oreviţa, ş.a. Ultimul centru viticol al Mehedinţiului este cel Brâncovenesc, Corcova, situat în
partea nordică a zonei colinare, renumit prin vinurile sale roşii şi aromate.
Vocaţia pentru calitate a acestor miraculoase areale viticole a fost subliniată de-a lungul
timpului de mari personalităţi ce aparţin viticulturii din România şi din lume.
G. Nicoleanu (1900) aprecia că dintre toate centrele viticole ale Mehedinţiului, Oreviţa era cel
mai renumit, nu numai din regiune, dar şi din întreaga ţară, pentru calitatea vinurilor roşii şi aromate.
El cuprindea viile aparţinând de Poroina Mare, Fântânele negre, Poroiniţa, Vânju Mare, Corlăţel, care
toate ocupă colinele în pantă mai mult sau mai puţin accentuată cu privire spre sud. Vinurile de
calitate pe care le producea acest centru erau datorate nu numai soiurilor, dar şi în mare parte naturii
solului, care în general este cuarţos – feruginos, încălzindu-se mult în timpul verii. Vinurile atingeau
adesea preţuri foarte ridicate, de la 40 la 400 fracnci/hl, pentru cele vechi şi de 30 – 100 franci/hl
pentru cele noi (tinere).
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Dobre Rădulescu în anul 1896 aprecia că „podgoria Golul Drâncei oferă calitate excelentă
vinurilor care se datoreşte soiurilor, proporţiilor în care sunt amestecate şi expoziţiei de pe pantele
înalte, ea cuprinde satele: Oprişor, Cearângul, Vlădaia, Prisăceana, Gemenii, Dârvari, Recea,
Punghina, Vânători, Braniştea, Cujmir, Salcia, Vrata, Bălăciţa”.
Ion Ionescu de la Brad în 1868 preciza că: „venitul cel mai mare din vii se scoate din plăşile
Blahniţa şi Câmpul, unde se află renumitele podgorii de la Oreviţa, Rogova, Drâncea, Oprişor”.
Ocupându-se de condiţiile naturale de aici el subliniază esenţialul, de exemplu, despre Oprişor
consemna: „soarele cade toată ziua pe podgorie, iar despre sol că este lut roşu”. Soiurile cultivate
erau: Braghină cu boabe roşii, Negru Moale, Negru Vârtos, Tămâiosă cu boabe rotunde, dese şi verzi.
Via se culegea la Vinerea Mare (14 octombrie – stil vechi – 27 octombrie – stil nou) şi se face vinul
negru.
Cârnu Munteanu şi Corneliu Roman (1900); I.C. Teodorescu (1929) indică date ce arată că la
sfârşitul secolului XIX-lea producţia de vin al Mehedinţiului era reprezentată aproape în totalitate
(97%) de vinul roşu.
Ciurescu R. Ion (1939) menţionează că despre vinul de Golul Drâncei se spunea că ar fi fost
„gros de-l duceai în batistă”.
Ion Ionescu de la Brad (1868) aprecia: „un păhărel de vin de cel de opt ani din pivniţa I.
Glogoveanu te furnică prin tot corpul şi te culcă la pământ”.
În lucrarea „Viile şi vinurile Franţei şi din alte ţări” P. Monillefert, profesor de viticultură la
Şcoala Naţională de Agricultură de la Grignon – Franţa preciza: „De la Cotnari se recoltează cele mai
bune vinuri ale ţării... Drâncea şi Oreviţa, judeţul Mehedinţi produc vinuri roşii de cea mai bună
calitate”.
Nobila calitate a vinurilor de Golul Drâncei a fost excelent conturată de scriitorul Păstorel
Teodoreanu (1973):
Vin parfirogenet din Coasta Stâncii
Ai stăpânit valeţi, boieri şi prinţi
Şi-ai fost pe culmea ta la „Golul Drâncei”
Unicul Voievod de Mehedinţi.
La Corcova în Mehedinţi, Prinţul Valentin Bibescu a plantat o renumită vie înainte de anul
1907 cu varietăţi aduse din sudul Franţei, după indicaţiile domnului Sauget, inginer agronom de la
Montpellier.
Poetul viei şi al vinului, Impy Matheescu, încântat de calitatea vinului roşu de la Corcova îi
dedică o frumoasă poezie, din care reproducem câteva versuri:
Curge Corcova-n fundale,
Se pătează roşu vinul.
Curge Chiotul la vale...
Curge Corcovinul.

Pepiniera pentru viţe altoite din Drăgăşani (fondată 1897)
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Corcovinul este un tip de vin roşu realizat la Corcova din Pinot noir şi Cabernet Sauvignon,
de către reputatul oenolog Gheorghe Constantinescu.
Păstorel Teodoreanu, după ce a cunoscut şi vinurile de la Corcova ne-a lăsat un util ghid:
Călătoarele-n Craiova
Cată vinuri Olteneşti
„Pinot” noir de la Corcova
„Cabernet” din Sâmbureşti.
Pe dealurile din partea nordică a judeţului Dolj, se remarcă plaiurile de vii ale Craiovei masate
în trei centre mai importante: Banu Mărăcine (cu viile din jurul Craiovei de la Şimnic, Coşoveni,
Cârcea, Bucovăţ, Podari, Robăneşti, Pieleşti), Brădeşti (cu viile de pe dealurile Jiului şi Amaradiei de
la Almăj, Melineşti, Filiaşi, Goieşti); Brabova (cu viile de la Breasta, Predeşti, Greceşti, Barboi). În
partea centrală – vest a judeţului Dolj, centrul viticol Pleniţa este situat pe versanţii culmilor de
dealuri, continuare a celor de la Oprişor – Mehedinţi (cu viile de la Orodel, Verbiţa, Palilula, Cornu),
pe solurile predominante ale Podişului Getic; toate aceste centre sunt reputate prin calitatea deosebită
a vinurilor albe, dar mai ales a celor roşii de Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon, Pinot noir.
Impunătoarele dealuri ce străjuiesc Craiova (Sucidava) au fost cunoscute în trecut sub
denumirea de Plaiul Vulcăneşti (după numele preoţilor Vulcăneşti din Pieleşti – Dolj, care aveau
concesionate suprafeţe mari de vii aici). Până în zilele noastre s-a păstrat renumele unor frumoase
proprietăţi din „Plaiul Viilor”, Prisaca, deţinute de Carianopol (fost Director general al Regiei Căilor
Ferate Române), Negrescu (primar în mai multe legislaturi, al Craiovei), care construieşte în „Plaiul
Viilor” un frumos castel pentru fiul său Mircea (1927) a cărui arhitectură ne aminteşte de faimosul stil
Brâncovenesc. Lângă castel a construit o cochetă pivniţă de vinuri, iar deasupra acesteia un impunător
– prin măreţie şi frumuseţe, foişor, din care poţi admira întregul amfiteatru viticol „Banu Mărăcine”,
care oferă Craiovei o frumuseţe aparte, de metropolă străbătută de legendarul Jiu şi străjuită de
plantaţii viticole.

Castelul Negrescu (1927)
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Castelul Marinica Popescu (1931)
Castelul construit de Negrescu este şi astăzi atent întreţinut şi adăposteşte o bogată bibliotecă
ce conţine donaţia de carte a renumitului profesor universitar de oenologie din România, Teodorescu
Ştefan cetăţean de onoare al Craiovei. Biblioteca conţine cărţi, unele dintre ele unicat, apărute în ţară
şi în lume de-a lungul secolelor XIX şi XX, în domeniul Oenologiei şi Viticulturii.
Pe platoul ce se învecinează cu viile din plai şi continuă până în comunele Cârcea şi
Coşoveni, se aflau plantaţiile de nuci, cireş şi vişin, care aduceau farmec şi binefacere.

Vas pictat policrom-Cultura Cârcea 86500-4500 î.Hr.)
În Cârcea a fost descoperit un întreg tezaur din care face parte şi un vas pictat policrom –
Cultura Cârcea (6500-4500 î.Hr.), iar la Gârla Mare, un vas – ceramică preistorică, care cu siguranţă
au servit şi pentru sprijinirea mustului şi vinului.
În secolul al XIX – lea, sortimentul de soiuri care oferea satisfacţie, mai ales din punct de
vedere calitativ, erau alcătuit din soiuri albe (Crâmpoşie, Fetească albă, Gordan, Braghină şi
Tămâioasă românească) şi soiuri de viţă de vie pentru struguri negri (Corbul, Seina, Vulpea,
Roşioară), numai din cele autohtone. În cel de-al treilea deceniu al secolului al XX-lea, pe lângă
soiurile amintite sunt semnalate (I.C. Teodorescu 1939) câteva străine cultivate de marii proprietari pe
parcele separate: Riesling italian, Pinot noir, Cabernet Sauvignon, Muscat Ottonel, Muscat frontignan.
Alături de vinurile liniştite de bună calitate, se obţinea un vin spumant foarte apreciat, având drept
materie primă vinul rezultat din prelucrarea strugurilor soiului Vulpe. Sistemul de tăiere practicat în
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trecut a fost cel mixt (1-2 coarde de rod cu un singur cep de înlocuire). Forma de conducere a
coardelor era cea practicată în podgoria Drăgăşani. Peste iarnă, viţele erau protejate de eventualele
îngheţuri (mai ales cele amplasate în prima treime a pantei) prin îngropare. Este demn de semnalat
faptul că viţa de vie în acest areal a ocupat şi ocupă numai terenurile în pantă şi eventual unele
platouri înalte. S-au conturat noi sisteme de tăiere şi forme de conducere, care să pună mai bine în
evidenţă potenţialul soiurilor recomandate şi autorizate pentru acest areal viticol.
Pe baza observaţiilor viticultorilor, dar mai ales a studiilor minuţioase făcute de-a lungul unei
perioade îndelungate de timp (50 ani) de cadrele didactice şi de cercetare, aparţinând catedrei de
Viticultură şi Oenologie din cadrul Facultăţii de Horticultură din Craiova, s-a conturat o structură a
soiurilor, care să valorifice şi să susţină mai bine potenţialul acestui areal, care din totdeauna a fost în
favoarea vinurilor roşii de înaltă calitate şi a celor albe aromate cu o puternică personalitate. Astăzi se
cultivă cu foarte bune rezultate soiurile: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră (din
care se obţin vinuri roşii de calitate cu denumire de origine controlată); Sauvignon, Chardonnay,
Tămâioasă românească (pentru vinurile albe şi aromate de calitate), Victoria, Muscat d`Adda, Muscat
de Hamburg (pentru struguri de masă).
Din totdeauna, pe dealurile Craiovei, vinurile cele mai de preţ sunt cele roşii provenite din
struguri negri, aparţinând soiurilor: Fetească neagră, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Merlot, care se
disting printr-o fineţe subtilă, pline de temperament, iar tonalitatea şi intensitatea culorii sunt două
atribute care le imprimă o puternică personalitate. Prin învechire, dat fiind un echilibru ideal între
conţinutul de alcool şi aciditatea fixă, capătă caşeul marilor vinuri roşii obţinute în areale viticole
unde durata de strălucire a soarelui în perioada de vegetaţie a viţei de vie (1 aprilie – 30 octombrie)
depăşeşte 1500 de ore efective şi microclimatul nu are parte de excese.
Vinurile albe, care alături de cele roşii au dus faima acestor locuri, sunt cele de Tămâioasă
românească şi Sauvignon, impunându-se prin supleţe, aromă, echilibru, prospeţime, onctuozitate şi
având vocaţie pentru învechire.
Din strugurii soiurilor Crâmpoşie şi Fetească regală, vechi soiuri de viţă de vie, create de-a
lungul miilor de ani, primul de la Cârlogani – podgoria Drăgăşani, cel de-al doilea la Daneş Sighişoara, se obţin vinuri materie primă pentru distilate de vin învechite, ce sunt băuturi alcoolice
naturale de maximă fineţe şi rafinament, extrem de preţuite. Într-adevăr, dacă în cursul mesei cea mai
plăcută şi sănătoasă băutură este vinul, tot astfel, la sfârşitul acesteia, şi în continuare, focul vioi al
bunei dispoziţii, cu nimic mai bine nu poate fi întreţinut, decât inspirând admirativ, din când în când
(şi mai puţin gustând) parfumul fin degajat de cupa abia întredeschisă a unui pahar în care au fost
turnaţi câţiva stropi de distilat învechit de vin, ocrotind continuu în mână, cu toată căldura preţuirii ce
o merită vinarsul „Roua Plaiului” obţinut la Banu Mărăcine. Fiind prezentat, în anul 1996 la Salonul
Internaţional de Invenţii şi Inovaţii de la Geneva, a fost distins cu medalia de aur, pentru fineţea şi
rafinamentul său, dar şi pentru autenticitatea tehnologiei prin care se obţine.

Complexul de oenologie al Staţiunii didactice Banu Mărăcine
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De-a lungul ultimilor 50 de ani, la Complexul de oenologie din cadrul Staţiunii Didactice
„Banu Mărăcine”, amplasat în mijlocul arealului viticol s-a organizat (pe baze ştiinţifice), o colecţie
de vinuri reprezentative pentru această zonă viticolă. Fiecare tip de vin găzduit de această colecţie
reprezintă o veritabilă carte deschisă pentru cei care sunt interesaţi de vocaţia pentru calitate a acestor
ţinuturi viticole, de găsirea unui autentic răspuns privind viitorul viticulturii pe aceste meleaguri, şi nu
în ultimul rând mărturia că viţa de vie şi vinul au o mare contribuţie la civilizaţia omenirii.
Cine are şansa să cunoască marile vinuri obţinute în cadrul acestui areal viticol, descoperă
încă un spaţiu românesc binecuvântat de Dumnezeu, pentru vocaţia lui de a oferi omului bunăstare,
bucurie şi speranţă.
Cu siguranţă zestrea de care pomenim a avut şi are o mare contribuţie la plasarea Cetăţii
Banilor, în rândul ţinuturilor româneşti cu vocaţie pentru cultură, ştiinţă şi activităţi economice de
vârf.

Casa Băniei sec. XV
Pe aceste locuri, viţa de vie amplasată în impunătoare amfiteatre a oferit sănătate mediului,
bunăstare şi optimism celor care locuiesc ca şi celor ce au şansa să cunoască aceste foarte vechi şi
binecuvântate ţinuturi româneşti.
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Strugurii şi vinurile acestor plaiuri, participând la numeroase concursuri naţionale şi
internaţionale au fost distinse cu numeroase premii şi strălucitoare medalii.
Încântat şi inspirat de calitatea vinurilor de la Banu Mărăcine, regretatul scriitor Impy
Matheescu ne oferea în anul 1984 poezia, plină de semnificaţie „Mărite vin”:
Mărite vin, smerit mă plec,
Clintind spre cer paharul
Şi-nchin, în ceasul când petrec
Slăvit să-ţi fie harul!
Din neam în neam tu ne vorbeşti
Cum nimeni altul n-a ştiut
Prin veacuri ne-ai deschis fereşti
De foc, în oalele de lut.
Generaţii după generaţii, podgorenii din dealurile ce poartă numele Banu Mărăcine au îngrijit
cu multă credinţă viile. Toamnă de toamnă, cunoscând şi respectând arta facerii vinului bun, au adus
în pahare razele de soare şi mereu speranţa unui nou început.
Plaiurile de vii de la Bălăneşti, Bârseşti, Scoarţa, Bobu – din judeţul Gorj sunt situate pe soluri
brune de pădure şi lutoargiloase, aici se remarcă vinurile albe aromate de Sauvignon.
Mergând în continuare spre răsărit, se ajunge la marea regiune viticolă a Drăgăşanilor –
judeţul Vâlcea, ultima din partea nordică a Olteniei, unde îşi aveau din vechime viile Banii Craioveşti
şi Fraţii Buzeşti.
Marile plantaţii acoperă, pe o lungime de peste 60 Km, versanţii a trei şiruri de dealuri
paralele cu Oltul – Dealul Oltului, Călina şi Mitrofani – toate ocupând cele mai alese poziţii de pe
malul drept al Oltului - , urcând până la altitudini ce depăşesc 500m, sunt aşezate pe soluri brune şi
brun roşcate de pădure, unele mediu podzolite, bogate în calcar, situate pe pietrişuri aluvionare.
Plaiurile de bază care au făcut faima acestei podgorii sunt: Mitrofani, Dealul Oltului, Călina, Dobruşa,
Creţeni, Orleşti, Prundeni, Verdea, Suteşti, Guşoieni, Măciuca, Tetoiu, ş.a. În mod deosebit sunt
recunoscute prin calitatea lor excepţională a vinurilor aromate de Tămâioasă românească de
Drăgăşani şi de Sauvignon, premiate la multe concursuri internaţionale ale vinului. De asemenea, s-au
remarcat totdeauna vinurile roşii de Pinot noir.
Ultimul plai de vii, printre cele mai vechi din partea nordică a Olteniei, pe Valea Oltului,
situat la altitudine apropiată de 600 m, la adăpostul înaltelor dealuri ale Coziei, pe versantul sudic,
puternic înclinat, este Jiblea – Călimăneşti, vinurile aromate de aici (Muscat Ottonel, Sauvignon) fiind
de o excepţională fineţe.
La sud de Drăgăşani, pe dealurile ce se continuă de-a lungul Oltului, s-a făcut bine remarcat
centrul viticol Iancu Jianu, cu plaiurile de la Cârlogani, Strejeşti, Lungeşti, Bobiceşti Arceşti, prin
vinurile sale albe aromate de Tămâioasă românească şi Sauvignon, dar şi de Crâmpoşie (Cârlogancă,
soi creat de-a lungul timpului de Cârlogani).
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Aspect din plantaţia viticolă Sâmbureşti-Bolovanul (S.C. Vinarte S.R.L.)

Crama Sâmbureşti-Bolovanu (SC. Vinarte.SRL)
Puţin mai la nord de Drăgăşani, pe malul stâng al Oltului, într-un ţinut de asemenea colinar, se
întinde în judeţul Olt, centrul viticol Sâmbureşti, cu plaiurile Vitomireşti, Dobroteasa, Trepteni,
Dejeşti, unde soiul Cabernet Sauvignon, pe soluri brun roşcate de pădure, permite relizarea unora din
cele mai repurtate vinuri roşii din România. În continuare, spre sud, tot pe malul stâng al Oltului, este
centrul viticol Vultureşti, cu plaiul Verguleasa, unde se produc de asemenea vinuri roşii de calitate
superioară. Vechimea viilor de la Drăgăşani, cu greu poate fi precizată, ea fiind legată de existenţa
primelor plantaţii realizate de geto – daci.
„Într-un decor minunat şi nespus de armonios s-a pomenit Drăgăşanii de când îi ştie lumea.
Delicata esenţă de sănătate şi bucurie pe care au dat-o Drăgăşanii sub forma unui vin durabil, uşor
spumos şi cu reflex incomparabil de atrăgător, a servit la împărtăşirea celor mai luminoase figuri ale
trecutului: nobilimea dacă, generalii oştirilor romane, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazu, precum şi cei
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mai temuţi haiduci şi panduri liberatori ai lui Tudor. Cine trece pe lângă apa Oltului, în sus de
Drăgăşani, să se descopere cu evlavie în faţa acestui templu măreţ şi unic al ţării ”(I.C. Teodorescu,
1943).
Vinurile de Drăgăşani, cu ocazia expoziţiilor universale de la Paris din anii 1867, 1889, 1900,
la expoziţia de la Milano din 1908 şi de la Gand din 1912 au primit medalii de aur şi diplome de
onoare, la care se adaugă cele peste 300 de medalii obţinute în perioada 1959 – 2000, cu ocazia
concursurilor naţionale şi internaţionale de la Montpellier, Lublijana, Budapesta, Bratislava, Freiburg,
Tbilisi, Sofia, Bucureşti, ş.a.
În pivniţele lui Bucur Căciulescu din Calea Victoriei – Bucureşti, în renumitele restaurante de
lux ale capitalei – Capşa, Iordache, Enescu, Epureanu, Maior Musa – mulţi dintre diplomaţi, scriitori
şi mari artişti aflaţi în trecere prin Bucureşti, au avut ocazia să guste vinul de Drăgăşani şi să-i
aprecieze virtuţiile.

Recompense primite de Casa Iordache Ionescu din Dragasani cu prilejul Expoziţiei
Universale de la Paris (1887)
La expoziţia internaţională din 1887, Iordache N. Ionescu, a făcut adevărate minuni cu mititei,
sarmale, purcel pe varză, chifteluţe, toate însoţite de celebrele vinuri de Drăgăşani. Orchestra lui
Costache Ciolac, completa simfonia, făcând furori cu ariile sale. Multă vreme s-a vorbit de succesul
acestui restaurant, de meniurile sale originale şi de minunata orchestră, singura în stare să execute pe
întuneric, fără note, culegeri din operele clasice şi un bogat repertoriu naţional.
Drăgăşanii a fost podgoria voievodală a Banatului Oltenei, jucând acelaşi rol ca al Târgoviştei
când capitala Ţării Româneşti, funcţiona în acel oraş sau ca al Cotnarilor şi Hârlăului, când capitala
Moldovei se afla la Suceava. Dacă însă, podgoriile Târgoviştei au decăzut îndată ce capitalele
Principatelor respective au fost mutate în Bucureşti şi Iaşi, ridicându-se în locul lor cele din „Dealul
Mare”, respectiv „Bucium”, „Socola – Tomeşti”, Drăgăşanii a stat neclintită, la locul ei după ce
Banatul – Olteniei s-a desfiinţat. Ea şi-a urmat drumul impus de situaţia economică, la fel ca
Odobeştii din Moldova.
Drăgăşanii s-a ridicat şi mai mult de la epoca filoxerei încoace, în ciuda vestitelor podgorii
oltene de la Cernăteşti, Oreviţa, Rogova, Golul Drâncei, mai apropiate de Craiova (mare oraş de
reşedinţă administrativă) şi în apropierea de o graniţă prin care vinul produs, poate găsi mai uşor
cumpărători.
Nu se cunosc izvoare sigure despre data întemeierii acestei podgorii şi nici numele unor
proprietăţi mai de seamă din trecutul mai îndepărtat.
Se vorbeşte despre Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazu, Matei Basarab, dar mai mult în hrisoave
şi acte de stăpânire şi danii făcute mănăstirilor; despre proprietăţi personale nu se mai ştie nimic.
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Despre via numită „Bărăţia” din Dealul Oltului, vorbeşte profesorul Ioan Negreanu, precizând
că ar fi fost plantată în 1512 – 1522, ba chiar că s-au luat cârlige (butaşi) de la această plantaţie pentru
altele vecine.
În „Istoria Comerţului” (Bucureşti, 1925), notează că la 1545 au fost opriţi negustorii greci,
venind din Valahia să mai vândă „cu butea”, la Sibiu vin dulce (gen Malvazia) caracteristic
podgoriilor Drăgăşani (Tulburelul). Printre vechii proprietari din evul mediu şi mai încoace figurează:
Banul Buzescu, Banul Ghica, Jupâneasa Clucereasa, principii Bibescu şi Ştirbey.
Într-un hrisov al Buzeştilor se face menţiunea că „la 16 iunie 1656, Constantin Basarab
Voievod a întărit Jupâneasa Elena Bărănescu, soţia lui Radu Buzescu, ban al Olteniei şi fiul ei
Mateiaş Postelnicu, stăpânirea peste 120 sate şi alte averi mişcătoare şi nemişcătoare, precum vii,
bălţi, mori, ţigani, etc.”.
Via Banului Buzescu din Drăgăşani era situată la Capu Dealului (Dealu Olt), şi a fost donată
mănăstirii Zlătari din Bucureşti.
Pe timpul ocupaţiei Olteniei de către Austria (1718 – 1734), mănăstirile din judeţul Vâlcea,
posedau mai multe vii la Drăgăşani: Mănăstirea Cozia, o vie în Dealu Olt, numită Cozia; Mănăstirea
Bistriţa, o vie – tot în Dealu Olt; Mănăstirea Arnota, o vie în Capu Dealului; Episcopia de Râmnic –
via Ştefan; Congregaţia Bărăţia, via fostului domnitor Matei Basarab.
Boieru Iancu Jianu, din Romanaţi, avea o vie de 10 ha numită „La foişor”. Devenind haiduc,
aici s-a ascuns, după incursiunea de la Slatina „pentru stârpirea veneticilor care storceau vlaga
ţăranilor”. Tot aici „din nucul cel mare şi dintr-un brad ce crescuse în mijlocul viei, au doborât
haiducii potera venită în urmărirea lor”. După aceasta, Iancu Jianu s-a retras spre munte pe valea
Bistriţei (Horezu), la Arnota, unde s-a întâlnit cu Tudor Vladimirescu.

Plantaţii viticole pe Dealul Olt-Drăgăşani (proprietatea Stirbey)
Principele Bibescu, a întemeiat o vie de 6 (şase) ha pe Dealu Oltului, care a trecut apoi în
proprietatea Prinţului Ştirbey. Acesta, la rândul său a mărit-o cu încă 15 ha, plantate de el, făcând şi
alte cumpărături.
Averile mănăstireşti secularizate la 1864 şi vândute apoi, au făcut să apară o serie de noi
proprietari care le-au stăpânit, divizându-se prin moştenire sau vândute pur şi simplu. Astfel, fosta vie
a Banului Buzescu, ca şi cea a Episcopiei de Râmnic, au fost cumpărate de George Teodorini, inginer
agronom de la Montpellier, un distins specialist, decedat de timpuriu, care a reuşit să treacă via
bătrânească într-o unitate model, producând vinuri de frunte.
Mulţi oameni de iniţiativă, pasionaţi, au cumpărat asemenea proprietăţi, investind sume mari
în noile plantaţii reconstituite după filoxeră. Aşa de exemplu G. Simulescu din Drăgăşani, în anul
1867, urmare a unei călătorii în podgoriile franceze mai importante, aduce câţiva butaşi de la
Bordeaux, din soiul Cabernet Sauvignon. Timp de 29 de ani, acest soi ajunge numai în proprietatea lui
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George Simulescu la suprafaţa de 160 ha. De la el s-a răspândit în parcele mici şi la alţi proprietari şi
chiar la Paraclis – Cotnari.
Păstorelul Teodoreanu a surprins un cules de vii la Drăgăşani:
Culesul viilor e-n toi la Drăgăşani,
De vorbe dezmierdate-i plină via
N-auzi decât: Gordana, Crâmpoşia,
Pe dealul Oltului, Călina, Mitrofani.
În vremuri mai apropiate de zilele noastre, viile şi vinurile de Drăgăşani i-au impresionat pe
cei care au avut şansa să le cunoască: Prof.dr. Tibor Blatcke (din fosta Cehoslovacie) în anul 1958 a
vizitat podgoria Drăgăşani şi a mărturisit: „pe drum încoace, mi s-au părut colinele de vii ca cele
clasice din Franţa – regiunea Champagne. În urma degustării vinurilor am constatat că nu m-am
înşelat, când am comparat aceste vinuri ca cele din Champagne. Vinurile din podgorie au aceeaşi
valoare, sunt de o calitate deosebită, şi chiar mai bună decât cele din Franţa”.
Corespondentul ziarului Pravda (F. Vidrascu) vizitând Staţiunea de Cercetări Viticole şi
degustând vinurile, s-a adresat cercetătorilor spunând: Să vă fie inima dulce ca Tămâioasa, să fie
sufletul bun ca Sauvignonul, să vă fie succesele frumoase ca cele şapte dealuri pe care creşteţi şi
înmulţiţi podoabele pământului iubitei Românii, să nu îmbătrâniţi niciodată, pentru că îmbătrânirea
este cel mai mare duşman al umanităţii. Să vă aduceţi aminte de plecăciunea făcută în faţa acestor
dealuri minunate de către corespondentul ziarului Pravda, în România.
În anul 1972, marele nostru actor Amza Pelea a cunoscut podgoria şi Staţiunea de Cercetări
Viticole Drăgăşani, lăsând în Cartea de Aur a instituţiei, câteva cuvinte: „Impresionat de frumuseţea
podgoriei Drăgăşani şi de calitatea vinurilor degustate, simt cum dragostea mea pentru meleagurile
olteneşti se cimentează şi se amplifică. Din toată inima urez vrednicilor lucrători ai podgoriei, care se
străduiesc pentru bucuria noastră, sănătate şi fericire”.

Plantaţii noi de viţă de vie la “Domeniul Coroanei” – Segarcea
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Intrarea în crama Segarcea, reconstituire după varianta originală
În partea de sud a Olteniei, pe solurile rendzinice – calcaroase, este centrul viticol Segarcea,
cu plaiurile: Lipovu, Drănic, Cerăt, Valea Stanciului. Aici se produc excepţionale vinuri roşii de
Pinot noir, Cabernet Sauvignon, Merlot şi aromate din Tămâioasă albă şi roze care s-au remarcat în
mod deosebit la numeroase concursuri internaţionale ale vinului.
Existenţa viilor la Segarcea se pierde în trecutul nu prea îndepărtat. După dovezile culese,
reiese că sunt vii de dată mai recentă (500 – 600 ani), faţă de cele de la Drăgăşani, Oreviţa, Golul
Drâncei, Corcova.
Cel mai renumit plai de vii este „Dealul Robului”, situat în parte de sud-vest a oraşului
Segarcea, la 2 Km de centrul oraşului, fiind înconjurat de localităţile Lipovu, Malaica şi Cerătu.
Asupra denumirii plaiului, circulă o serie de legende, din care cu greu am putea alege pe cea mai
adevărată. Unii spun că pe vremea când Ţările Române erau sub suveranitatea turcilor, pe lângă
tributul pe care îl plăteau sub formă de animale şi produse, trebuia să se dea şi un număr de copii
anual.
În legătură cu aceasta, se zice că într-un an, turcii venind în sat să ia copiii datoraţi – într-o zi
de vineri – au găsit satul gol, lumea fiind plecată la vie pentru lucru. Atunci s-au dus la Dealul Viilor,
l-au împresurat şi a strâns toţi copiii, legându-i şi ducându-i cu ei. De atunci ar fi rămas vorba că acei
copii au fost robiţi de unde şi numele de „Dealul Robului”.
Întrucât cele mai de sus s-au întâmplat vinerea, lumea a făcut jurământ să nu mai lucreze
vinerea în vie, obicei care se păstrează şi astăzi, deşi nu se mai respectă în totul.
În legătură cu prăsmuirea Sfintei Vineri, unii susţin că pe timpul lui Mihnea Vodă (1611 –
1616), viile au fost bătute de grindină, trei zile de vineri la rând, şi de atunci s-a făcut legământ de a
nu se mai lucra vinerea în vii.
Alţii spun că pe vremea când viile se lucrau cu robi, pe moşia Segărcii era un boier grec foarte
rău la suflet. Robii erau puşi la munci foarte grele şi se temeau mult de boier. Nemaiputând suporta
chinul şi maltratările oamenilor de la Cruce, unul dintre aceşti robi s-ar fi refugiat în Dealul Viilor
unde a stat ascuns ca pustnic vreme îndelungată şi de atunci ar fi rămas numele de Dealul Robului.
Se mai susţine de către unii că Dealul Robului ar veni de la numele unui copil al boierului
Roibu, făcut cu o fată numită Cobia. Într-adevăr, există şi azi denumirea de Cobia în partea locului,
însă despre Dealul Roibului nu s-a auzit.
Vechimea de peste 500-600 de ani a viilor de la Segarcea este dovedită, printre altele, şi de
legământul dat de Mihnea Vodă cu privire la lucrul în vii vinerea, şi apoi de faptul că viile au rămas
complet uscate din cauza unei secete mari pe vremea lui Mihai Viteazu. Aceste aspecte ne determină
să tragem concluzia că plaiul renumit avea plantaţii de vii cu cel puţin 4-5 secole înainte.
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Desigur, la începuturi, viile erau mai puţine, ocupând spaţii în golurile create prin defrişarea
pădurilor, căci pe atunci şi până nu mult în urmă, Dealul Viilor era împădurit. Mare parte din păduri
au fost defrişate mai târziu chiar, pe vremea când Domeniul Coroanei, devenise proprietarul plaiului,
deci după anul 1884.
Până în anul 1896, plaiul viilor a fost plantat cu viţe indigene şi a aparţinut mănăstirii Zlătari
din Bucureşti, care era închinată Patriarhiei din Alexandria, până la secularizare.
După anul 1884, viile aparţin Domeniului Coroanei. În anul 1889, Domeniul Coroanei
reziliază contractul cu fostul arendaş Karakopol din ordinul lui Ion Kalinderu – primul administrator
al Domeniului Coroanei şi astfel moşia Segarcea pe care se afla şi plaiul viilor. De la această dată,
oamenii cultivau viile, plătind Domeniului drept dare, o cotă de vin numită ostaşină (din 20 părţi,
Domeniul lua una).
La apariţia filoxerei, Domeniul Coroanei a refăcut plantaţiile după un program bine gândit de
către ilustrul nostru viticultor Dobre Rădulescu, a cărui activitate pusă în serviciului Domeniului
Coroanei se vedea înflorind. Viile de la Segarcea erau plantaţii cu care ţara se mândrea întrucât puţine
plantaţii existente pe atunci în România puteau corespunde atât de fericit cerinţelor impuse de piaţa
consumatoare.
După Reforma agrară din anul 1921, Domeniul nu şi-a rezervat în Plaiul Robului decât un
platou în suprafaţă de 25 ha, care a servit drept model sătenilor în ceea ce priveşte îngrijirea şi
întreţinerea raţională a viei. Restul de 74 ha ale Domeniului Coroanei erau situate în Dealul Viilor.
Viile de la Segarcea, atât în 1884, cât şi în anul 1921 aparţineau locuitorilor din 14 localităţi, dintre
care cei din Segarcea ocupau suprafaţa cea mai mare.
Varietatea de bază ce se cultiva era Crâmpoşia, care producea destul de bine şi constant. După
refacerea viilor în urma dezastrului floxeric, găsim un amalgam de soiuri: Crâmpoşie, Băbească
neagră, Gordan, Cardinal, Coarnă, Băşicată, dar şi soiuri străine: Riesling, Pinot noir, Cabernet
Sauvignon, Tămâioasă roze, Muscat Ottonel, Cinssaut, Muscat Hamburg, Chasselas, ş.a., drept
consecinţă a aducerii viţelor din toate regiunile ţării.
Plaiul viilor are un versant sudic şi un platou cu valoare viticolă excepţională. Natura
terenului este argilo – nisipoasă, roşcat pe alocuri, ceea ce trădează prezenţa fierului, un subsol nisipos
şi calcaros, calcarul ieşind în multe locuri până la suprafaţă chiar sub formă de rocă (bolovănos).
Asupra obiceiurilor din trecut, nu s-a mai păstrat decât Trifonul, la 1 februarie, când oamenii
merg în vii şi petrec, iar preoţii fac slujbă pentru a sfinţi începerea lucrului în noul an şi se roagă
pentru ca via să fie ferită de dăunători şi mai ales grindină.
Altădată, culesul viilor era semnalat de răsunetul viorilor lăutarilor, care interpretau aria
superbă, închinată rodului bogat, gustos şi aromat, prevestind naşterea celui mai frumos dar pe care
Dumnezeu l-a oferit omului – VINUL.
La Segarcea, Domeniul Coroanei, în anul 1901 a înfiinţat şi o pepinieră, unde se altoiau anual
un milion de viţe. În acest mod, rolul îndeplinit de Domeniul Coroanei a fost mult mai frumos şi util
pentru viticultura României decât l-au jucat multe alte pepiniere viticole din ţară.
Tipurile de vin ce se obţineau aparţineau soiurilor: Crâmpoşie, Bordeaux (Cabernet
Sauvignon), Fetească albă, Pinot noir, Riesling, Tămâioasă roze (Muscat Frontignan). La vinul de
Tămâioasă roze, ca şi la Cabernet Sauvignon, de Segarcea, se disting armonia calităţilor de aromă şi
buchetul, care devin prin învechire de o înaltă valoare (I.C. Teodorescu, 1923).
Vestitul Păstorel Teodoreanu, în recomandările sale privind asocierea vinurilor cu diferite
mâncăruri, recunoaşte că la vânatul cu păr, sunt apreciate vinurile roşii de Segarcea (Pinot noir,
Cabernet Sauvignon), iar pentru desert îşi aminteşte de Tămâioasă roze de Segarcea şi Muscat Ottonel
de Crăciunel.
Remarcabilele realizări ştiinţifice şi de producţie de la Domeniul Coroanei, au făcut ca această
instituţie să se constituie de-a lungul existenţei sale într-o adevărată catedrală ştiinţifică pentru
viticultura din zonă şi chiar din ţară, cunoscut fiind faptul că primele staţiuni de cercetări în domeniu,
apar abia în anul 1935 (Drăgăşani, Odobeşti).
În perioada 1945 – 1990, plantaţiile de la Segarcea au ajuns la suprafaţa de cca 2000 ha şi au
cunoscut profunde transformări, unele dintre ele benefice, amplasamentele în masive compacte sau
prelucrarea centralizată a producţiei de struguri în localuri cu o frumoasă dotare, bucurându-se de
aplicarea tehnologiilor de cultură şi vinificare sub directa coordonare a cadrelor inginereşti de
specialitate. Multe din vinurile roşii realizate aici s-au bucurat de o bună apreciere la competiţiile
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naţionale şi internaţionale, primind numeroase medalii dintre cele mai strălucitoare. Ceea ce s-a
înregistrat negativ în această etapă se referă la structura soiurilor, ajungându-se, dintr-un areal viticol
inegalabil pentru vinurile roşii şi aromate de calitate, să predomine soiurile de struguri albi, peste
70%, de mare producţie (Fetească regală) şi de calitate îndoielnică. Vinurile roşii de calitate realizate
la Segarcea, au fost dirijate către centrele de export, unde au fost utilizate pentru cupaje, pierzându-şi
în acest fel identitatea.
Preocupările de excepţie ale specialiştilor, având de partea lor vocaţia pentru calitate a locului,
au reuşit de-a lungul timpului să transforme numele de Segarcea în renume, prin elaborarea de vinuri
de înaltă calitate, cu o puternică personalitate, multe dintre ele cu vocaţie pentru învechire.
Temistocle Jugureanu, inginer oenolog de un rar rafinament profesional (a lucrat la Domeniul
Coroanei – Segarcea), a intuit clar vocaţia arealului viticol de la Segarcea pentru producerea de vinuri
de cea mai înaltă calitate, roşii pe bază de Pinot noir şi aromatele din Tămâiosă roze. El a ridicat la o
veritabilă celebritate calitatea acestor vinuri, împreună cu cea a celor de la Sadova, de pe nisipuri, ce
au făcut zeci de ani faima Domeniilor Coroanei fostei Case regale, iar de la concursurile
internaţionale au adus numai medalii de aur. Tot lui i se datorează realizarea celui mai fin distilat
învechit de vin – Vinars, din Crâmpoşie, neîntrecut până în prezent. Este cel dintâi distilat de vin
învechit în România, care a fost distins cu medalia de aur de la Paris (1936 şi 1950) şi Lublijana
(1956).
Sciitorul Impy Matheescu, în frumosul său volum intitulat sugestiv „Mărite vin” impresionat
de calitatea şi celebritatea vinarsului de Segarcea (distilat învechit de vin) îi face o reverenţă:
Măreţ şi domn ca Mircea la Rovine,
Toiag de vis şi sabie de gând,
Genunchiul drept se frânge către tine
Din cupa mea, cobori, luceafăr blând.
Opera marelui oenolog, Temistocle Jugureanu, a fost continuată în mod strălucit de inginerul
oenolog Anatolie Pănuş, care de la absolvirea Facultăţii de Horticultură şi până la pensionare a stat în
slujba viei şi vinului de la Segarcea.
Vinurile de la Segarcea s-au impus în rândul celor de înaltă calitate prin autenticitate, fineţe şi
o distinctă pretabilitate la învechire, în urma cărui proces, personalitatea lor se amplifică, menţinânduse un număr însemnat de ani, dovada constituind-o vinurile din colecţia „Domeniul Coroanei”
Segarcea, aparţinând anilor de recoltă 1917 – 1920, care şi astăzi îşi mai dezvăluie multe din calităţile
iniţiale cu impact plăcut asupra gustului şi mirosului atestând că suntem în posesia unui miracol (Popa
A., 2005).
Arealul viticol de la Segarcea cu vocaţie pentru calitate este cu siguranţă mult mai mare
(Genoiu (Păun) Elena – 2011), de altfel vestitele vii de la Galicea şi vinurile roşii şi aromate obţinute
aici, demonstrează că această oază aparţine, ca pretabilitate pentru o viticultură de calitate, tot
centrului viticol Segarcea.
Perenitatea de lungă durată a viţei de vie şi pretabilitatea îndelungată a vinului au permis
cultivatorilor să observe calitatea mai bună a strugurilor şi vinurilor din anumite locuri şi din anumiţi
ani, intuind astfel însemnătatea condiţiilor naturale, ale provenienţei vinurilor şi a anului de recoltă.
Astfel, viticultorul a devenit primul producător care revendică pentru vin dreptul la denumirea de
origine controlată (D.O.C.) a acestuia, ca un important criteriu de calitate.
Este plin de semnificaţie faptul, că prin Decretul Consiliului de Miniştri din 25 mai 1929, care
recunoaşte pentru prima oară vocaţia pentru calitate a 28 de regiuni viticole din România Mare,
asigurându-le protecţie juridică, patru regiuni erau din Oltenia (Drăgăşani, Turnu Severin, Segarcea,
Sadova). Astăzi, pe baza studiilor făcute de-a lungul ultimilor 100 de ani, cu privire la vocaţia pentru
calitate a arealelor viticole, în Oltenia au fost recunoscute cinci denumiri de origine controlată
(D.O.C.) – (Banu Mărăcine, Segarcea, Mehedinţi, Drăgăşani, Sâmbureşti). Arealul delimitat pentru
producerea vinurilor cu denumire de origine „Mehedinţi” are subdenumirile: Mehedinţi – Severin,
Mehedinţi – Corcova, Mehedinţi – Golul Drâncei, Mehedinţi – Vânju Mare şi Mehedinţi – Oreviţa.
După anul 1989 patrimoniul viticol naţional, deci şi cel din Oltenia, a cunoscut prefaceri
profunde: s-a schimbat forma de proprietate, s-au redus suprafeţele cultivate cu viţe nobile, au
dispărut marea majoritate a pepinierelor viticole şi a plantaţiilor de portaltoi, s-au mărit suprafeţele
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ocupate cu viţe aparţinând hibrizilor producători direcţi (H.P.D.), au dispărut multe suprafeţe ocupate
cu soiuri de viţă de vie, pentru masă şi stafide.

Căniţă-Canea. Cultura Garla Mare, jud. Dolj, sec. XIV î.e.n
Pe baza unor programe naţionale de reconstrucţie a spaţiilor viticole şi cu aportul Uniunii
Europene, viticultura din România va căpăta amploarea de altădată, se va moderniza, se va alătura
spaţiului viticol european cu sortimentele sale, bazate în principal pe soiuri autohtone şi cele nou
create (în Oltenia au fost create şi omologate 14 soiuri pentru vin, un soi pentru masă – Victoria, un
soi pentru stafide – Călina şi două soiuri de portaltoi), dar şi cu tehnologiile sale, care asigură
vinurilor albe, roşii şi aromate autenticitate şi personalitate. Deja în Oltenia, la Segarcea, Oprişor,
Vânju Mare, Stârmina, Dealul Viilor, Oreviţa, Corcova, Drăgăşani, Sâmbureşti, Banu Mărăcine –
Brabova, s-au conturat exploataţii viticole moderne, producătoare de struguri pentru vinuri roşii,
aromate şi albe, de cea mai aleasă calitate.
Putem astăzi să conturăm un drum al viei şi vinului în Oltenia. Conturarea arealelor cu vocaţie
pentru viticultura de calitate în judeţele Olteniei ne demonstrează cu câtă grijă şi responsabilitate,
generaţie după generaţie de viticultori au ales cele mai bune locuri, unde viţa de vie transformă
benefic energia solară în cele mai valoroase componente ale bobului de strugure.
Constatăm că, într-adevăr, calea viei şi vinului în Oltenia este lungă, dar extrem de pitorească.
De la Dunăre la munte (Poalele Parângului – la Runcu şi Crasna), de la Porţile de Fier la legendarul
Olt întâlnim plantaţii de viţă de vie şi crame pentru vinificarea strugurilor, care prin arhitectura şi
măreţia lor ridică valoarea de agrement şi estetică a zonei, iar prin valoarea alimentară, terapeutică şi
economică a strugurilor, mustului şi vinului, a produselor derivate din vin şi a reziduurilor de la
vinificaţie oferă viticultorilor şansa de a se bucura de o evidentă prosperitate.
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° Localităţi cu reţea hotelieră unde se pot desfăşura manifestări pentru cunoaşterea vinurilor.
• Localităţi cu activitate, în principal viticolă, pentru cunoaşterea vocaţiei pentru calitate a soiurilor de
viţă de vie.
Regiunea din nordul Bulgariei este caracterizată printr-un climat temperat continental, cu veri
calde și un număr mare de zile însorite. Cuprinde partea centrală și de vest a Câmpiei Dunării, malul
sudic al Dunării și zonele adiacente, inclusiv Plevna, Vidin și Montana. Sunt răspândite soiurile
Muscat Ottonel, Gamza, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Aligote, Pamud și altele. Aici se
produc, dupa tehnologia clasica, vinuri albe seci de înaltă calitate, vinuri spumante și vinuri roșii de
calitate, caracterizate de arome bogate de fructe şi gust proaspăt.
Regiunea viticolă din nord cuprinde terenurile dintre Stara planina şi fluviul Dunărea. Aici
condițiile sunt favorabile mai ales pentru producția de struguri roșii - Cabernet Sauvignon și Merlot,
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printre care si soiuri locale, cum ar fi Gamza și Pamid. În acest raion se cultivă şi soiuri albe –
Chardonnay, Sauvignon blanc, Riesling şi Aligote. Cele mai mari centre viticole se găsesc în Ruse,
Svishtov, Vidin, Lyaskovets, Suhindol şi Pleven.
Foarte importante pentru dezvoltarea turismului viti-vinicol sunt obiceiurile vechi bulgaresti,
care si astazi se mai pastreaza. Acestea reprezinta momente de mare bucurie pentru localnici si in
acelasi timp atrag un numar important de turisti in fiţţde ecare an.
Sărbătoarea viticultorilor Trifon Zarezan
Proprietarii de viță de vie iţi sărbătoresc ziua de Trifonov mergând în vii şi tâind simbolic
câteva coarde de viţă de vie. Aşa începe tăierea viţei de vie primăvara. De aceea sărbătoare este
numită Trifon Zarezan (Trifon Tăietorul). Ritualul are diferite variante în diferite regiuni. În regiunea
noastră se taie simbolic doar trei sau cinci viţe la colţuri şi în centrul viei. În alte regiuni se urmăreşte
care viticultor reuşeşte să taie cele mai multe viţe şi astfel se stabileşte care este cel mai bun
gospodar.În fiecare regiune se alege câte un “rege” la începutul noului sezon. Se crede câ abilitâţile şi
cunoştinţele acestuia se vor transfera către toţi ceilalţi viticultori.
Bărbaţii aduc snopi întregi de beţe de viţă de vie pe care le împart locuitorilor satului. Există
obiceiul ca aceste prime beţe de viţă de vie tăiate să se păstreze în casă.În unele locuri aceste beţe se
pun chiar la icoană. Sunt folosite chiar şi în medicina tradiţională ca leacuri.
După finalizarea acestor ritualuri, fiecare bărbat aduce în vie câte o damigeană de vin cu care
se udă rădăcinile viţelor de vie tăiate. Acesta este încă un ritual magic pentru o viitoare recoltă bogată.
În final, bărbaţii se pot cinsti şi ei cu vin. Cu cât se bea mai mult vin şi se udă rădăcinile viţei de vie,
cu atât mai mare va fi recolta în noul sezon. Viticultorii se cinstesc cu vin pe toată perioada zilei
respective. A doua zi urmează obiceiul spălării “regelui” ales cu vin. Sărbătoarea începe dimineaţa
devreme în vie după care se mută în sat. Alaiul ritualic trece pe la toate casele. Peste tot gospodarii ies
pe uliţele satului să îi cinstească şi să primească binecuvântare de la noul rege. După ce trece pe la
toate casele, alaiul se adună la o masă de sărbătoare la casa noului rege.
Schimbarea la faţă a Domnului, 6 august
În această zi viticultorii merg dimineaţa în vie şi culeg struguri pe care îi duc la biserică
pentru a fi sfinţiţi. Preotul slujeşte strugurii şi se roagă pentru sănătate şi bogăţie în vii şi crame.
În micile sate şi oraşe din Bulgaria sunt încă vii tradiţiile legate de sărbătoarea Schimbării la
faţă a Domnului. Se confecţioneaza obiecte de artizanat şi se fac schimburi de animale şi mărfuri.
Uneori fetele şi băieţii se logodesc sau îşi fac jurăminte de dragoste.
Sărbătoare vinului în Pirin
Keratsuda este cel mai vechi soi de viţă de vie păstrat în cultura Bulgariei. Legendele spun că
de pe vârfurile munţilor coboară printre oameni zeii vinului: Savaziy, Zagrey, Dionisos, Bachus si
Trifon. Cu aceştia vine şi tânăra Keratsa, botezată după numele keratsudei – cel mai vechi soi de vin
alb păstrat în Bulgaria, care se cultivă doar în această regiune.
Grupul de zei şi Keratsa însoţiţi de bacantele zgomotoase se opresc în locul numit “Valogi”
unde fac ritualul Rozaliy – toarnă vin în foc şi ghicesc dacă anul va fi rodnic, în funcţie de mărimea
flăcării. După tăierea viei sărbătoarea continuă cu degustări de vinuri. Mai târziu se alege regele viei.
Sărbătoare vinului în Melnik
Melnik este unul dintre cele mai mici oraşe ale Bulgariei însă este o mare atracţie turistică în
timpul festivalului vinului Zlaten Grozd (Strudere de Aur).
Defilarea vinului tânăr
În Pleven si Plovdiv se desfăşoară sărbătoarea Defilării vinului tânăr. Aici participanţii la
festival vor putea degusta vinuri tinere ale producătorilor din diferite regiuni ale ţării.
Bulgaria este bogată în legende locale, tradiţii, monumente de arheologie, etnografie,
arhitectură, locuri frumoase şi pământ bogat. Acestea sunt condiţii minunate care pot transforma
turismul vinului într-una din cărţile de vizită ale ţării. În prezent pe teritoriul bulgăresc se
popularizează cu succes două proiecte mari: “Drumul vinului” şi “1333 crame mici”. Acestea vor da
posibilitatea micilor şi marilor producători de vin să atragă turişti în locuri încă necunoscute dar
interesante din Bulgaria
Prin modul în care sunt constituite din punct de vedere compoziţional şi prin însuşirile lor
olfactogustative vinurile româneşti si bulgaresti (în primul rând cele roşii şi aromate din Oltenia si
cele albe din nordul Bulgariei) au locul lor pe marea piaţă universală a vinurilor. Depinde de noi ca
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aceste locuri să fie permanent ocupate şi drept recompensă să ne bucurăm de frumoasele foloase
financiare, ce decurg din această piaţă comună a vinurilor europene.
Nu trebuie să uităm nicicând că vinul este unul dintre cele mai valoroase bunuri naţionale ale
României si Bulgariei.
Traseul turistic „Drumul Vinului”

Ziua 1
Se porneste din Craiova catre podgoriaSamburesti Castel Bolovanu 91 km (Se merge pe
drumul european E 574 pana in dreptul localitatii Ganeasa, unde se vireaza la dreapta si se urmareste
drumul national 64 pana la Dragasani. De aici se vireaza la dreapta pe dtumul national 67 B pana la
Dobroteasa unde se vireaza stanga catre Crama Samburesti Castel Bolovanu)
Podgoria Samburesti Castel Bolovanu

Statiunea de cercetari Banu Maracine este situata in extremitatea sudica a Podisului Getic la
44019’ latitudine nordică şi 23048’ longitudine estică şi la o altitudine de 190 m. Podgoria Banu
Maracine cuprinde 9 localitati din judetul Dolj: Craiova, Simnicu de Jos, Cosoveni, Carcea, Simnicu
de Sus, Seaca de Padure, Veleni, Brahova, Breasta.
Intregul domeniu viticol “Banu Maracine” poate fi admirat de la foisorul castelului Negrescu,
construit de catre Carianopol Negrescu pentru fiul sau Mircea in anul 1927, a carui arhitectura ne
aminteste de faimosul stil Brancovenesc. Castelul construit de Negrescu este şi astăzi atent întreţinut
şi adăposteşte o bogată bibliotecă ce conţine donaţia de carte a renumitului profesor universitar de
oenologie din România, Teodorescu Ştefan cetăţean de onoare al Craiovei. Biblioteca conţine cărţi,
unele dintre ele unicat, apărute în ţară şi în lume de-a lungul secolelor XIX şi XX, în domeniul
Oenologiei şi Viticulturii.

Identificarea potenţialului de dezvoltare a industriei vinului şi viţei de vie din zona transfrontalieră

2012

De-a lungul ultimilor 50 de ani, la Complexul de oenologie din cadrul Staţiunii Didactice
„Banu Mărăcine”, amplasat în mijlocul arealului viticol s-a organizat (pe baze ştiinţifice), o colecţie
de vinuri reprezentative pentru această zonă viticolă. Fiecare tip de vin găzduit de această colecţie
reprezintă o veritabilă carte deschisă pentru cei care sunt interesaţi de vocaţia pentru calitate a acestor
ţinuturi viticole, de găsirea unui autentic răspuns privind viitorul viticulturii pe aceste meleaguri, şi nu
în ultimul rând mărturia că viţa de vie şi vinul au o mare contribuţie la civilizaţia omenirii.
In cadrul podgoriei Banu Maracine sunt cultivate atat soiuri de vita de vie pentru struguri albi
cat si pentru struguri rosii. Soiurile cultivate pentru struguri albi sunt: Tamaioasa romaneasca,
Sauvignon, Feteasca alba, Chardonnay, Pinot gris, Feteasca regala, Riesling italian, Cramposie
selectionata, iar cele pentru struguri rosii sunt: Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Merlot, Feteasca
neagra, Novac, Negru de Dragasani, Burgund.
Adresa: sat Câmpu Mare, com. Dobroteasa, jud. Olt, Romania
De la podgoria Samburesti Castel Bolovanu catrecrama Starmina 188 km (Se merge de la
Dobroteasa pe drumul national 67 B pana la ntersectia cu drumul judetean 546, care se urmeaza pana
la Slatina, unde se vireaza dreapta si se urmareste drumul national 65 pana la Craiova. Dupa ce se
traverseaza Craiova se urmareste drumul judetean 606 pana la Rogova. De aici impreuna cu un
reprezentant al Companiei Vinarte se merge la crama Starmina)
Crama Starmina

Dealul Stârmina reprezintă un loc propice pentru dez-vol-tarea unei afaceri profitabile în
domeniul viticol. Domeniul viticol în această zonă se întinde pe o suprafaţă de 190 de hectare, 60
dintre acestea fiind plantate cu soiuri de struguri roşii, iar 130 – cu soiuri albe. Viile de pe dealul
Stârmina au produs mereu vinuri remarcabile datorită aşezării lor în regiunea de sud-vest a ţării, iar
clima me-di-teraneană creează temperatura ideală pentru obţinerea unor culturi viticole deosebite.
Viile de pe dealul Stârmina pot fi vizitate şi de turişti, mai ales în perioada de recoltare a
strugurilor. Crama, cu o capacitate de două milioane de litri pe campanie, este alcătuită dintr-o sală în
care vinul este depozitat în cisterne din inox pentru fermentare, după care este păstrat în barrique-uri
din stejar, achiziţionate din Franţa. De asemenea, pentru grupurile de turişti se oferă şi cazare, dar şi
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masă în care este inclusă degustarea principalelor soiuri de vinuri produse şi îmbuteliate pe dealul
Stârmina. Pe durata vizitei, specialiştii cramei însoţesc grupul de turişti, oferind informaţii legate de
vie sau de vin. Crama Stârmina oferă zece locuri de cazare, iar rezervările trebuie făcute cu ceva timp
înainte pentru a nu se suprapune două grupuri de turişti.
Vinurile nobile produse aici au ocupat de foarte multe ori locuri importante la concursurile
naţionale şi internaţionale de specialitate. Vârful de lance al Cramei Stârmina este merlotul Prince
Mircea care, alături de Cuvee d’Excellence, reda cel mai bine potenţialul zonei în ceea ce priveşte
obţinerea vinurilor roşii şi albe de înaltă clasă.
Adresa: com. Rogova, jud. Mehedinti, Romania
De la crama Starmina catrepodgoria Vanju Mare 9,6 km (De la Rogova se merge pe
drumul national 56 A pana la localitatea Vanju Mare)
Podgoria Vanju Mare

Veche așezare mehedințeană, orașul Vânju Mare este situat în sud-estul județului Mehedinți
în zona Văii Blahniței, la o distanță de 33 km de municipiul Drobeta Turnu-Severin pe drumul
național Turnu Severin – Calafat.
Pe aceste meleaguri s-a cultivat vita de vie inca din cele mai vechi timpuri. La sfarsitul
secolului al XIX-lea cand podgoria cunostea o dezvoltare intensa aceasta a fost distrusa de atacul
filoxerei. Pentru refacerea patrimoniului distrus s-au importat, la începutul secolului XX soiuri noi ca
Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot noir pentru vinuri roşii şi Riesling italian, Muscat Ottonel,
Sauvignon blanc, Pinot gris pentru vinurile albe, cultivându-se în paralel şi soiurile româneşti
Fetească regală, Fetească albă şi Feteasca neagră.
Podgoria a fost modernizata dupa achizitionarea a 240 de hectare de plantatii de vita de vie pe
Plaiurile Drancei de catre actionari care au crezut intotdeauna ca aceasta zona viticola este inima
tinuturilor vinurilor rosii din Romania. Tinutul contine 4 ferme proprii: Orevita, Bucura, Nicolae
Balcescu, Poroinita.
In aceste podgorii sunt cultivate soiuri pentru vinuri rosii (Cabernet Sauvignon si Merlot),
soiuri pentru vinuri albe (Sauvignon Blanc, Riesling italian, Tamaioasa romaneasca si Feteasca
regala) si soiuri pentru vinuri roze.
Vinurile produse pe aceste meleaguri se bucura de o mare recunoastere a calitatii acestora la
nivel international. Prima participare la competitii internationale a fost in anul 1862 la Expozitia
Economica de la Londra unde au fost deosebit de apreciate. Ulterior au fost obtinute o serie intreaga
de medalii:
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- in 2003 la Concursul International de Vinuri, Bucuresti – medalie de argint pentru Cabernet
Sauvignon
- in 2004 la Wine Master Challenge la Estoril, Portugalia – medalie de argint pentru Cabernet
Sauvignon
- in 2005 la Concursul Starwine la Philadelphia, SUA – medalie de argint pentru Cabernet
Sauvignon
- in 2006 la Concursul International de Vinuri, Bucuresti – medalie de argint pentru Merlot
2003 “Prince Vlad”
Adresa: Vanju Mare, Mehedinti, Romania
Ziua 2
De la podgoria Vanju Mare catrecrama Oprisor 31 km (De la Vanju Mare se urmareste
drumul national 56 A pana la intersectia cu drumul judetean 563, unde se vireaza la stanga. Cu 2 km
inainte de comuna Oprisor se gaseste crama cu acelasi nume)
Crama Oprisor

Crama Oprisor se afla pe colinele subcarpatice ale Mehedintilor, pe plaiurile Drancei, langa
comuna Oprisor din judetul Mehedinti.
Ion Ionescu de la Brad în 1868 preciza că: „venitul cel mai mare din vii se scoate din plăşile
Blahniţa şi Câmpul, unde se află renumitele podgorii de la Oreviţa, Rogova, Drâncea, Oprişor”.
Ocupându-se de condiţiile naturale de aici el subliniază esenţialul, de exemplu, despre Oprişor
consemna: „soarele cade toată ziua pe podgorie, iar despre sol că este lut roşu”. Soiurile cultivate
erau: Braghină cu boabe roşii, Negru Moale, Negru Vârtos, Tămâiosă cu boabe rotunde, dese şi verzi.
Via se culegea la Vinerea Mare (14 octombrie – stil vechi – 27 octombrie – stil nou) şi se face vinul
negru.
În 1995, Reh-Kendermann a făcut în România şi primul pas pentru extinderea spre Europa de
Est, prin cumpărarea unei crame la Oprişor (Mehedinţi) şi apoi prin replantarea a 250 de hectare de
viţă de vie într-una dintre cele mai bune regiuni viticole din această parte a lumii.
Adresa: comuna Oprisor, jud. Mehedinti, Romania
De la crama Oprisor catreconacul de “La Cetate” 41 km (De la crama Oprisor se
urmareste drumul judetean 563 pana la intersectia cu drumul national 56 A, unde se vireaza la stanga
si se urmeaza drumul national pana la intrarea in comuna Cetate. Dupa intrarea in comuna Cetate, se
vireaza primul drum la dreapta si se urmeaza drumul pana la Conacul de “La Cetate”)
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Conacul de “La Cetate”

Podgoria “La Cetate” se afla in sud-vestul Romaniei, in apropierea localitatii Cetate din
judetul Dolj. Aflata in proprietatea poetului Mircea Dinescu (50 de hectare la Galicea Mare si 50 de
hectare la Cetate) podgoria este a doua suprafata viticola cultivata a Olteniei, dupa Segarcea.
Pe podgoria la cetate se cultiva 8 soiuri de vin, cele mai importante fiind Feteasca neagra si
Tamaioasa romaneasca.
Turistii care vin sa viziteze conacul din comuna Cetate pot avea prilejul de a participa la
Festivalul Degustarilor de Film si Arta Culinara, unde sunt servite preparate traditionale din bucataria
conacului de la Cetate: sarmalute in foi de vita fierte in vin, carnaciori de capra afumati, placinta cu
varza si ciuperci, berbecut la prota, sarmale din carne de gasca, praz cu masline, fasole batuta,
mancarte de urzici, macris, dragavei, saramura de peste, ciulama de ciuperci cu mamaliguta, pastrama,
piftie de curcan, zacusca. Pe lângă vin şi bucate, invitaţii au ocazia să vizioneze filme, expoziţii de
sculptură şi fotografie, concerte de muzică balcanică veche. Conacul de la cetate dispune de 30 de
locuri de cazare pentru turisti, in pretul de 50 de euro de persoana fiind incluse 3 mese pe zi si
bautura.
Adresa: comuna Cetate, jud. Dolj, Romania
De la conacul de “La Cetate” catrecrama Novoselska Gamza 52 km (Din comuna Cetate
se urmeaza drumul national 56 A pana la intersectia cu drumul national 56 unde se vireaza la dreapta.
Se merge pe drumul national 56 pana la Calafat, unde se traverseaza Dunarea cu ferryboat-ul. La
intrare in Bulgaria se merge pe drumul 1 si apoi se continua cu drumul 122pana la localitatea Novo
Selo, unde se afla crama)
Crama Novoselska Gamza
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Dupa aplicarea legii de restituire a terenurilor pe 11.12.1990 s-a infiintat firma “Novoselska
Gamza” din satul Novo Selo. Crama dispunde de facilitati de productie, corp de fermentare, sector de
prelucrare a strugurilor, depozit, sectie de distilare si imbuteliere, depozit de materii prime si materiale
pentru productia finita. In crama din Novo Selo se prelucreaza indeosebi struguri de vin rosu, linia de
imbuteliere a vinurilor stabilizate termic avand capacitatea de 1500 sticle pe ora. La “Novoselska
Gamza” se produc vinurile Gamza ot Novo Selo, vin de colectie Gamza ot Novo Selo, rachiu de
struguri din Novo Selo, vin “Cabernet”.
Adresa: sat Novo Selo, district Vidin, Bulgaria
Ziua 3
De la crama Novoselska Gamza catre crama Chateau De Val 21 km (Din localitatea Novo
Selo se urmeaza drumul sudic spre localitatea Gamzovo. Dupa iesirea din Gamzovo, la intersectia cu
drumul 12 se vireaza stanga si se continua pana la intersectia cu drumul catre Dinkovitsa, unde se
vireaza dreapta. Se continua acest drum pana la intersectia cu drumul 121, unde se vireaza dreapta si
se continua pe drumul 121 pana in localitatea Gradets unde se afla crama Chateau De Val.
Crama Chateau De Val

Crama Chateau de Val a fost infiintata in 1998 de Val Markov in dorinta de a innoi traditia
regiunii Vidin pentru productia de vinuri de calitate. Chateau de Val in ultimii ani si-a marit plantatiile
de vita de vie cu inca 500 de hectare. Chateau de Val produce vinuri albe si rosii naturale de inalta
calitate, mandrindu-se cu vinul unic Claret. Chateau de Val produce de asemenea: Cabernet
Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc si Cuve. Toate vinurile sunt produse in mod
traditional (productie naturala de struguri), cu fermentare obligatorie si invechire in baricuri din stejar
american, frantuzesc si bulgaresc. Vinurile de la Chateau de Val sunt pretuite in intreaga lume, fiind
recunoscute la nivel international, datorita rezulatatelor meritorii obtinute la concursurile la care a
participat.
Adresa: Sat Gradets, district Vidin, Bulgaria
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De la crama Chateau De Val catre crama Magura 55 km (Din localitatea Gradets se
urmeaza drumul 121 pana la intersectia cu drumul european E 79, unde se vireaza dreapta si se
continua acest drum pana in localitatea Dimovo. La iesirea din Dimovo se vireaza primul drum la
dreapta si se continua pana la localitatea Rabisha unde se afla crama Magura.
Crama Magura

Crama Magura a fost infiintata acum 40 de ani in satul Rabisha. Se afla in unul dintre cele mai
interesante si frumoase colturi de natura din Bulgaria, intre fluviul Dunarea, stancile rosii nisipoase
din Belogradchik si minunata pestera Magura. Crama este echipata cu cele mai noi echipamente de
productie a vinului conform standardelor europene. Specific acestei crame este faptul ca o parte din
pestera Magura, Galeria Liliecilor, de zeci de ani a fost transformata intr-un loc de invechire a
vinurilor. Datorita conditiilor climaterice si ale solului, similare celor din regiunea Champagne din
Franta, aici se produce, dupa o tehnologie veche cel mai bun vin spumant natural din Bulgaria. Vinul
se pastreaza in adancul pesterii unde se matureaza incet. Temperatura constanta de 120C, intunericul
si umiditatea aerului din galeria liliecilor ofera conditii pentru sampanizarea naturala. Tehnologia de
imbuteliere naturala si invechirea timp de trei ani transforma mustul din struguri in vin spumant cu
gust unic. In afara de vinul spumant natural Magura este renumita si cu selectia de vinuri Rendez vous
si Magura si cu vinurile de inalta calitate si rachiurile Vrachanska temenuga si Magurska grozdova.
Adresa: Sat Rabisha, mun. Belogradchik, district Vidin, Bulgaria
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De la crama Magura catre crama Borovitsa 30 km (Din localiatea Rabisha se urmeaza
drumul estic catre Kladorub. Dupa intrarea in localitatea Kladorub, se vireaza dreapta pe drumul catre
Belogradchik. La iesirea din Belogradchic se vireaza dreapta pe drumul 102, care se urmeaza pana la
localitatea Borovitsa, unde se afla crama cu acelasi nume.
Crama Borovitsa

Crama Borovitsa este orientata catre crearea de vinuri cu caracter deosebit care pastreaza
specificitatea terroire-ului regiunii de nord-vest a Bulgariei, o regiune care ofera posibilitati
exceptionale de obtinere a strugurilor de calitate si vinuri bune cu caracteristici deosebite. Intrucat se
folosesc metode organice de cultivare a vitei de vie, cantitatile de struguri obtinuti in podgoria
Borovitsa sunt mici, insa acestea au un caracter puternic care reflecta specificul terroire-ului. O parte
din vii se afla sub renumitele stanci din Belogradchik pe un teren nisipos, oferind conditii aparte de
dezvoltare a vitei de vie. Prin proiectul “WIN Wines” se propun doua colectii organice selectionate de
vinuri ale cramei, colectia Borovitsa si Colectia Les Amis.
Vinurile cele mai apreciate produse in crama Borovitsa sunt: Chardonnay, Sauvignon Blanc,
Rikat, Gamza, Merlot, Cabernet Sauvignon si Pinot Noir. Strugurii se obtin din vii selecte iar vinurile
dobandesc prospetimea si mineralitatea regiunii. In anul 2008 a aparut pe piata un alt vin exceptional,
Dux, invechit 5 ani in baricuri si considerat unul dintre cele mai bune produse ale terroire-ului.
Suplimentar, se ofera pe piata si un vin spumant excelent, Ognyan Tsvetanov-Premiere Cuvie.
Adresa: sat. Borovitsa, mun. Belogradchik, district Vidin, Bulgaria
Ziua 4
De la crama Borovitsacatrecrama Buket Telish 158 km (Din localitatea Borovitsa se
urmeaza drumul 102 pana in localitatea Montana, unde se vireaza dreapta pe drumul 1, care se
urmeaza pana la localitatea Krapchene. De aici se urmeaza drumul 13 pana la localitatea Borovan. De
aici se continua pe drumul sud-estic catre Nivyanin pana la Gabare. De aici se urmeaza drumul estic
catre Chomakovtsi, unde se vireaza dreapta pe drumul 306. Dupa ce se iese din localitatea
Chomakovtsi se vireaza stanga la a doua intersectie si se urmareste acest drum pana la localitatea
Telish, unde se afla crama Buket Telish.
Crama Buket Telish
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Crama Buket Telish din Pleven a fost infiintata in 1961, iar in ultimii 10 ani a fost privatizata
si modernizata in mare masura. Se afla in satul Telish din regiunea Pleven. Crama este specializata in
productia de vinuri rosii de calitate din soiurile Cabernet Sauvignon, Merlot, Storgoziya, Pamid si
Buket. Crama se mandreste cu cateva premii nationale si internationale, dovada a calitatii deosebite a
vinurilor produse. Vinurile cele mai apreciate ale acestei crame sunt: Telish Merlot 2001, Telish
Merlot 2002, Telish Cabernet Sauvignon 2003, Telish Cabernet Sauvignon 2002. Majoritatea
vinurilor cramei Buket Telish sunt exportate si in tari precum Elvetia, Germania, Japonia, Norvegia,
Rusia, Olanda, Belarus si Cuba.
Adresa: Sat Telish, district Pleven, Bulgaria
De la crama Buket Telish catre Institutul de Viticultura si Vinificatie Pleven37 km (Din
Telish se urmeaza drumul european E83 pana la intersectia cu drumul 305, unde se urmeaza drumul
catre Yasen pana la Pleven)
Institutul de Viticultura si Vinificatie Pleven

Institutul de Viticultura si Vinificatie Pleven a fost infiintat in anul 1902 ca statie
experimentala de stat pentru vitcultura si vinificatie, prin hotararea Ministerului Agriculturii si
Comertului. La inceputul perioadei activitatea de cercetare a statiei a avut ca principal obiectiv
protejarea viilor de atacul filoxerei, prin introducerea de tehnici noi de plantare si organizarea
primelor laboratoare de cercetare de nivel european, ceea ce a stat la baza crearii “noii industrii a
vinului” in tara noastra. De-a lungul a peste o suta de ani, institutul a avut rezultate importante pentru
practica viticulturii, cum ar fi: imbogatirea sortimentelor de vita de vie prin introducerea si
selectionarea de soiuri de vita de vie, infiintarea de plantatii de vii in panta, introducerea de noi
tehnologii, noi metode de lupta cu bolile si daunatorii vitei de vie. Au fost selectionate 36 de soiuri
(21 de vin, 15 de masa) si 5 portaltoi. Au fost realizate tehnologii de productie a materialului saditor,
de lupta impotriva daunatorilor si buruienilor din vii, module administrativ-economice pentru
productia de struguri si vin. A fost creata si mentinuta cea mai mare colectie ampelografica din
Balcani cu 1865 soiuri. Institutul participa la reteaua europeana pentru pastrarea resurselor genetice.
Adresa: Str. Kala Tepe nr. 1, Pleven, Bulgaria
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Ziua 5
De la Institutul de Viticultura si Vinificatie Plevencatre Muzeul Vinului 6 km (La iesira
din Pleven se urmareste Strada San Stefano pana la parcul national Kaylaka. Aici se afla Muzeul
Vinului.)

Muzeul Vinului este singurul muzeu de acest tip din Bulgaria. Se află în oraşul Pleven, la 5
km de centrul oraşului, intr-o pestera, în mijlocul Parcului Natural Kaylaka. Acesta este fructul muncii
indelungate a unor arhitecti, oenologi si experti bulgari si francezi de la Panorama si Muzeul de Istorie
din Pleven. Faptul ca orasul Pleven este primul centru al industriei vinului din Bulgaria, reprezinta
motivul hotarator pentru care aici a fost aleasa locatia pentru acest unic proiect. Inca din anul 1890
aici a fost deschisa prima scoala profesionala de viticultura si vinificatie. In anul 1902 a fost creat
primul Institut national al vinului. Noul Muzeu al vinului este locul unde vizitatorii pot in acelasi timp
sa cumpere si deguste peste 7000 de sticle de vin. In oenoteca muzeului sunt vinuri vechi intre 30 si
90 de ani. In pestera unde se afla muzeul pot fi vazute 100 de baricuri din stejar frantuzesc, vase vechi
de productie a vinului, ritoni si fiale de baut. Toate acestea fac din Muzeul Vinului un loc unic ce
merita vizitat. Turistii pot participa la degustari la Muzeul Vinului pentru urmatoarele preturi:
Prezentare pentru grupuri: 6 leva/pers.
Prezentare cu degustare – 2 vinuri albe si 2 rosii: 10 leva/pers.
Prezentare cu degustare – 4 vinuri albe si 4 rosii: 14 leva/pers
Adresa: Parcul national Kaylaka, district Pleven(la 5 km de orasul Pleven), Bulgaria
De la Muzeul Vinului catre Crama Grivitsa 13 km (Se urmareste drumul inapoi pana la
Pleven, de unde se urmareste drumul 35 pana la Grivitsa, unde se afla crama)
Crama Grivitsa

Crama din satul Grivitsa, desi nu a luat fiinta de mult timp, este populara printre degustatorii
de vinuri datorita vinurilor excelente produse din soiuri selectionate de Cabernet Sauvignon si Muscat
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din raioanele Varbitsa si Lozitsa. Specificul acestei crame este faptul ca aici se pot degusta vinurile
direct din butoaie si nu din sticle.
Adresa: Sat Grivitsa, district Pleven, Bulgaria
Ziua 6
De la crama Grivitsa catre crama Burgozone 87 km (De la Grivitsa se urmareste drumul
european E83 pana la localitatea Dolni Dabnik, unde se vireaza dreapta pe drumul 13. Se urmeaza
drumul 13 pana la localitatea Knezha, unde se vireaza dreapta pe drumul 306 si se urmeaza acest
drum pana la Oryahovo)
Crama Burgozone

Podgoria se afla pe malul sudic al Dunarii, aproape de orasul Oryahovo, pe ruinele cetatii
romane Burgozone, care a dat numele complexului. O multime de vase ceramice descoperite in timpul
lucrarilor de plantare a vitei de vie pot fi vazute in muzeul de istorie local. O mare parte din aceste
vase au fost folosite pentru producerea si depozitarea vinului. Cetatea care se afla pe drumul antic care
lega Belgrad de Constantinopole, apara Imperiul Roman de invaziile barbarilor de peste Dunare.
Climatul cald, altitudinea si cernoziomurile carbonate asigura conditii excelente pentru
cultivarea vitei de vie, din care se obtin vinuri albe si rosii de inalta calitate. Datorita viilor sale, in
suprafata de 100 hectare, complexul viticol Chateau Burgozone ofera doua serii de vinuri: Chateau
Burgozone si Dunavski bryag din soiurile Chardonnay, Sauvignon blanc, Viognier, Marcelane,
Cabernet franc, Cabernet sauvignon si Syrah.
Adresa: Oryahovo, district Vratsa, Bulgaria
De la crama Burgozone catre crama Segarcea 57 km (De la Oryahovo se traverseaza
Dunarea cu ferryboat-ul pana la Bechet. De aici se urmeaza drumul national 55 A pana la localitatea
Zaval, unde se vireaza dreapta pe drumul judetean 561 B, care se urmeaza pana la Segarcea, unde se
afla crama cu acelasi nume)
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Crama Segarcea

Aflat pe aceeasi paralela cu celebrele podgorii de renume mondial: Bordeaux, Bourgogne,
Piemonte, Domeniul Segarcea grupeaza 5 localitati din judetul Dolj: Segarcea, Lipovu, Lipovu de
Sus, Cerat si Malaica si o singura denumire de zona de comercializare a vinurilor, “Segarcea”.
Această denumire poate fi completată cu numele plaiurilor viticole: Dealul Robului, Plaiul Viilor,
Dealul Lipovului.
Cel mai renumit plai de vii este „Dealul Robului”, situat în parte de sud-vest a oraşului
Segarcea, la 2 Km de centrul oraşului, fiind înconjurat de localităţile Lipovu, Malaica şi Cerătu.
Asupra denumirii plaiului, circulă o serie de legende, din care cu greu am putea alege pe cea mai
adevărată. Unii spun că pe vremea când Ţările Române erau sub suveranitatea turcilor, pe lângă
tributul pe care îl plăteau sub formă de animale şi produse, trebuia să se dea şi un număr de copii
anual.
În legătură cu aceasta, se zice că într-un an, turcii venind în sat să ia copiii datoraţi – într-o zi
de vineri – au găsit satul gol, lumea fiind plecată la vie pentru lucru. Atunci s-au dus la Dealul Viilor,
l-au împresurat şi a strâns toţi copiii, legându-i şi ducându-i cu ei. De atunci ar fi rămas vorba că acei
copii au fost robiţi de unde şi numele de „Dealul Robului”.
Întrucât cele mai de sus s-au întâmplat vinerea, lumea a făcut jurământ să nu mai lucreze
vinerea în vie, obicei care se păstrează şi astăzi, deşi nu se mai respectă în totul.
În legătură cu prăsmuirea Sfintei Vineri, unii susţin că pe timpul lui Mihnea Vodă (1611 –
1616), viile au fost bătute de grindină, trei zile de vineri la rând, şi de atunci s-a făcut legământ de a
nu se mai lucra vinerea în vii.
Domeniul Coroanei Segarcea, este singura dintre cele 12 mari proprietati ale familiei regale a
Romaniei, care a fost acoperita cu vita de vie. Proprietatea “Domeniul Coroanei” a fost primita de
catre regele Carol de la Bratianu in anul 1884. Plantatia de peste un milion de butasi a fost infiintata
intre anii 1903-1906, iar crama pentru vinificatie prin scurgere gravitationala a fost construita in
perioada 1906-1908 de catre lucratori italieni, dupa un proiect francez.
Crama este prima clădire din beton armat din România, de dinaintea Ateneului chiar. Are
pereţi dubli si este construită în aşa fel încât aerisirea şi dezumidificarea se fac în mod natural.
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Sortimentul viticol autorizat in aceasta podgorie include soiuri pentru vinuri albe (Tamaioasa
romaneasca, Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay, Feteasca alba, Feteasca Neagra, Riesling italian,
Cramposie selectionata) si soiuri pentru vinuri rosii (Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Feteasca neagra,
Merlot, Novac, Negru de Dragasani).
Adresa: Segarcea, jud. Dolj, Romania
Ziua 7
De la crama Segarcea catre Statiunea Didactica Banu Maracine 35 km (De la Segarcea
drumul judetean 561 pana la Podari, unde se vireaza dreapta pe drumul national 56, care se urmeaza
pana la Craiova. Din Craiova se urmeaza strada Calea Bucuresti aproximativ 4 km pana la Statiunea
Didactica Banu Maracine)
Statiunea Didactica Banu Maracine

Statiunea de cercetari Banu Maracine este situata in extremitatea sudica a Podisului Getic la
44019’ latitudine nordică şi 23048’ longitudine estică şi la o altitudine de 190 m. Podgoria Banu
Maracine cuprinde 9 localitati din judetul Dolj: Craiova, Simnicu de Jos, Cosoveni, Carcea, Simnicu
de Sus, Seaca de Padure, Veleni, Brahova, Breasta.
Intregul domeniu viticol “Banu Maracine” poate fi admirat de la foisorul castelului Negrescu,
construit de catre Carianopol Negrescu pentru fiul sau Mircea in anul 1927, a carui arhitectura ne
aminteste de faimosul stil Brancovenesc. Castelul construit de Negrescu este şi astăzi atent întreţinut
şi adăposteşte o bogată bibliotecă ce conţine donaţia de carte a renumitului profesor universitar de
oenologie din România, Teodorescu Ştefan cetăţean de onoare al Craiovei. Biblioteca conţine cărţi,
unele dintre ele unicat, apărute în ţară şi în lume de-a lungul secolelor XIX şi XX, în domeniul
Oenologiei şi Viticulturii.
De-a lungul ultimilor 50 de ani, la Complexul de oenologie din cadrul Staţiunii Didactice
„Banu Mărăcine”, amplasat în mijlocul arealului viticol s-a organizat (pe baze ştiinţifice), o colecţie
de vinuri reprezentative pentru această zonă viticolă. Fiecare tip de vin găzduit de această colecţie
reprezintă o veritabilă carte deschisă pentru cei care sunt interesaţi de vocaţia pentru calitate a acestor
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ţinuturi viticole, de găsirea unui autentic răspuns privind viitorul viticulturii pe aceste meleaguri, şi nu
în ultimul rând mărturia că viţa de vie şi vinul au o mare contribuţie la civilizaţia omenirii.
In cadrul podgoriei Banu Maracine sunt cultivate atat soiuri de vita de vie pentru struguri albi
cat si pentru struguri rosii. Soiurile cultivate pentru struguri albi sunt: Tamaioasa romaneasca,
Sauvignon, Feteasca alba, Chardonnay, Pinot gris, Feteasca regala, Riesling italian, Cramposie
selectionata, iar cele pentru struguri rosii sunt: Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Merlot, Feteasca
neagra, Novac, Negru de Dragasani, Burgund.
Adresa: Craiova, jud. Dolj, Romania
De la statiunea Didactica Banu Maracine catre Craiova 4 km (De la Statiunea Didactica
Banu Maracine se urmeaza strada Calea Calarasi aproximatix 4 km pana in centrul orasului Craiova).

