
2020
2020 a fost un an excepțional atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. Compensând pierder-
ile suferite în urma grindinei din 2019, acest an a fost propice pentru producția de merlot, fetească 
neagră, tămâioasă românească, dar și pentru celelalte soiuri care au atins un nivel de calitate peste 
medie.

Pe lângă calitatea recoltei, nivelul de producție a fost aproape de limita maximă la mai multe soiuri.

Începutul anului a favorizat recolta, cu un debut de toamnă târzie și caldă. Primul îngheț a venit târziu, 
în decembrie, însoțit de ploi și zăpadă în cantități mici.

Iarna s-a dovedit a fi caldă și secetoasă, cu temperaturi mult peste medie. Finalul lui februarie a adus 
precipitații de până la 50 l dar primăvara și-a continuat ritmul secetos, atât în martie cât și în aprilie. 
Primele ploi semnificative din an au apărut abia în luna mai, când dezechilibrul atmosferic a adus 
temperaturile scăzute de până la 6 grade.

Temperatura scăzută a afectat florile Otthonnel, din fericire fiind singura cultură afectată de răcirea 
bruscă. Debutul cald și secetos al lui 2020 a prelungit înfloritul pentru soiurile cabernet până în jurul 
datei de 10 iunie. Vara blândă dar secetoasă nu a afectat soiurile de struguri. Încă din luna iunie, ploile 
potolite au dat primul semn de optimism pentru recolta ce se anunța a fi una de excepție. Aceasta a 
rezistat foarte bine temperaturilor crescute și precipitațiilor reduse din august, fără șiștăviri sau arsuri 
notabile. Culesul a început, pe 27 august, cu pinot noir pentru roze și a continuat în ritm normal. 
Toamna blândă și relativ uscată a permis maturarea fenolică la toate soiurile roșii, obținând o 
producție de o calitate ridicată.

Perioada de cules s-a încheiat în a doua decadă a lui octombrie, cu cabernet sauvignon și Riesling de 
rhin.

2019
Anul 2019 a fost un an deosebit de dificil din punct de vedere climatic; deși foarte favorabil pentru 
soiurile de vinuri roșii, cum sunt pinot noir, merlot, fetească neagră sau cabernet sauvignon, a fost 
marcat de pierderi semnificative de recoltă din cauza grindinei din primăvară, în special la soiurile de 
struguri albi.

Începutul acestui ciclu de producție a fost caracterizat de o toamnă caldă și uscată. Primele zile 
geroase, cu temperaturi sub -10gC au venit în noiembrie, dar au durat puțin. Deecembrie și ianuarie 
s-au remarcat prin ploi abundente și zăpadă de până la 100 litri. Luna februarie a fost deosebit de 
caldă, cu precipitații slabe. În martie, vremea s-a menținut frumoasă, iar temperaturile ridicate au 
făcut ca vița să plece în vegetație mai devreme ca de obicei; noroc că până la urmă temperaturile au 
scăzut și creșterea viei a fost lentă.

Pe 30 aprilie, însă, grindina și ploile puternice au afectat semnificativ tot Dealu Mare și zona Cheba. A 
fost un fenomen nemaiîntâlnit până acum, extrem de extins și de violent. Cel mai mult au avut de 
suferit soiurile albe care, fiind mai timpurii, erau în stadiul de 5-6 frunze pe lăstar: la feteasca albă, dar 
și tămâioasă și chardonnay am avut pierdere de 100%.

Până la finalul primăverii, vremea s-a menținut răcoroasă, umedă, cu ploi însemnate cantitativ și alte 
căderi de grindină, de amploare mai mică, în luna mai. În luna mai, la începutul înfloririi, vremea tot nu 
ne-a iertat și a adus ploi abundente pe 31 mai,  de peste 100 l/mp. Din fericire, soiul pinot noir, cel mai 
sensibil la acest fenomen, a rezistat.

Vara a fost și ea instabilă, cu perioade în care au alternat căldura, ploile și frigul, cu diferențe de tem-
peratură și de 20 gC în interval de 24 ore. A urmat o perioadaăde caniculă la jumătatea lunii august, 
ceea ce a forțat coacerea strugurilor și începerea culesului în data de 23 august. Primii struguri recol-
tați au fost cei de pinot. 

Toamna caldă și secetoasă a diminuat și mai mult producția, prin deshidratarea boabelor. Strugurii 
albi, cel mai grav afectați de grindină, au trebuit culeși în etape pentru că au avut două stadii de 
coacere. În schimb, strugurii roșii au avut o concentrare deosebita, fără să acumuleze la fel de mult 
zahăr ca în anii precedenți.
 
În ansamblu un an bun pentru riesling, pinot, merlot, fetească neagră și cabernet.

2018
Anul 2018 a fost un roller coaster al temperaturilor, fluctuațiile fiind extrem de abrupte de la o 
săptămână la alta.

Toamna lui 2017 a fost lungă și bogată în precipitații, cu temperaturi normale, iar primul îngheț a venit 
abia în a doua jumătate a lui noiembrie. Ianuarie și februarie au venit cu temperaturi neobișnuit de 
ridicate când minima nu a coborat sub -7 grade.

Abia spre sfârșitul lui februarie ninsorile au acoperit podgoriile și au fost înregistrate -10,5 grade în 
dimineața lui 1 martie. Spre finalul lunii martie vremea s-a încălzit pentru o scurtă perioadă de timp. 
Pe 18- 26 martie ninsorile s-au întors, iar termometrele au scăzut sub zero. Aprilie a fost neobișnuit de 
cald și secetos, iar vița a plecat în vegetație în jur de 10 aprilie. A fost o perioadă liniștită, fără probleme, 
chiar dacă la merlot cabernet și otthonel mugurii 3-5 au plecat mai greu. Mai a continuat cu tempera-
turi ridicate și secetă decalând înfloritul pentru Chardonnay pe 12-14 mai.

Primele ploi au venit pe 4 iunie, aproape prea firave pentru a compensa seceta din luna anterioară. 
Abia în a doua jumătate a lunii iunie au venit ploi însemnate, care au continuat și în iulie ș august. Pe 7 
august, furtuna cu grindină a cauzat probleme majore cu putregaiul la soiurile timpurii, sauvignon, 
fetească albă și pinot.

Culesul a început devreme în acest an, pe 22 august. Am început cu pinot noir și am terminat, pe 18 
octombrie, cu cabernet. Toamna lui 2018 a venit cu temperaturi potrivite pentru podgorii, fară apă, 
ceea ce a permis culesul la maturitatea perfectă. În ciuda peripețiilor vremii, anul 2018 a fost un an 
deosebit pentru feteasca albă și chardonnay. Recolta de sauvignon a fost la un nivel foarte bun, ca și 
cea de riesling de rin. 2018 este un an de referință pentru vinurile roșii, în special pentru cabernet.  

2017
Toamna lui 2016, cu temperaturi corecte, nu anticipa frigul de la începutul anului care urma. Tempera-
turile au început să scadă începând cu 7 ianuarie. De Sf. Ion temperatura a scăzut la – 14 grade, 
atingând un alarmat – 19 grade pe 10 ianuarie. 

A urmat o perioadă lungă cu zapadă și frig care s-a prelungit până pe 20 februarie când minimele au 
atins -11 grade. Primavara lui 2017 a venit repede, iar temperaturile au urcat ușor, fără precipitații foarte 
mari. Plecarea în vegetație a avut loc în jur de 10 aprilie.

Un eveniment neprevăzut a fost scăderea bruscă a temperaturii din luna aprilie. Pe 19 aprilie a început 
să plouă, iar în următoarele două zile temperaturile au scăzut de la 21 grade la - 0,5 grade. Pe 21 aprilie, 
la Malu Roșu ningea. Au urmat zile cu brumă care, din fericire, nu a afectat vița de vie. În mai a plouat 
mai puțin și vremea s-a încălzit ușor permițând ca înflorirea să aibă loc în jur de 25 mai. Începutul de 
iunie a debutat cu temperaturi ridicate, de până la 30 grade.

Ploile au venit în reprize săptămânale, dar în cantități mari, de până la 95 l/mp. Lunile iulie și august au 
fost normale, cu temperaturi ridicate, dar care nu au depășit media ultimilor ani. Perioadele de 
caniculă au alternat cu perioadele ploioase și mai reci. În ansamblu, anul 2017 a fost unul mai echili-
brat decât precedenții, atât ca temperaturi cât și hidric. Cantitatea totală de precipitații a fost cu mult 
peste medie – cca 600 litri doar în vegetație.

Recolta a început pe 24 august cu pinot noir și s-a încheiat pe 20 octombrie cu cabernet sauvignon. 
Anul 2017 este recunoscut pentru producțiile sale foarte bune, atât calitativ cât și cantitativ. Strugurii 
albi s-au remarcat printr-o acumulare mai mică de zahăr față de ceilalți ani, dar cu o aciditate și aromă 
superioare. Strugurii roșii au avut acumulări importante de zahăr și o buna maturare fenolică. Putem 
spune că a fost un an de excepție cu soiuri excepționale de chardonnay, Riesling italian și de rin, 
Fetească neagră, merlot și cabernet.

2016
Anul 2015 s-a terminat cu o toamnă frumoasă, caldă și cu precipitații normale. Primele geruri au 
apărut abia după Crăciun când au fost înregistrate în jur de -14 grade pentru câteva nopți. A doua 
perioadă a venit cu zapadă care a acoperit podgoriile cu un strat de 15 cm. Pe 20 ianuarie au fost - 15,4 
grade, apoi a urmat o perioadă foarte caldă cu maxime ce au ajuns până la 22 grade. Ploile au fost 
slabe cantitativ în această perioadă.

Putem spune că primăvara a venit devreme în 2016, dar nu a fost hotărâtă. Primii migdali au înflorit pe 
20 februarie, dar la finalul lui aprilie au fost temperaturi apropiate de limita de îngheț. Luna mai a 
debutat cu multe ploi și cu temperaturi relativ scăzute. Abia spre sfârșitul lunii au crescut temperaturi-
le. Înfloritul a început cu pinot noir în jurul datei de 27 mai. Iunie a fost umed și destul de rece în prima 
parte, dar înflorirea s-a făcut aproape corect.

Feteasca neagră și cabernetul nu au avut de suferit, deși a existat o presiune de mană importantă. 
Aceasta s-a manifestat cu preponderență  în perioada de bob de mazare și a cauzat pierderi de recoltă 
la producătorii mai putin pregătiți. Sfârșitul de iulie și primele zile din august a fost canicular și sec, 
urmat de o perioadă de câteva zile cu ploaie cca 25l /mp. Răcirea a fost accentuată, iar minima a ajuns 
la 11 grade peste noapte și o maximă de 19 grade peste zi.

Acest dezechilibru al vremii a dus la scăderea în dimensiuni a bobului și acumulări de zaharuri la 
mjoritatea soiurior. În septembrie, vremea și-a revenit, iar recolta a început cu pinot noir. Toate soiurile 
au avut o evoluție foarte rapidă, iar recolta a fost una foarte concentrată. Ploile însemnate din a doua 
parte a lunii septembrie și începutului lunii octombrie nu ne-au împiedicat să culegem fără pierderi 
calitative sau cantitative.

În concluzie, 2016 a fost un an cu acumulări importante de zahăr, dar echilibrat din punct de vedere al 
acidității și al aromelor. Dintre soiuri care s-au remarcat anul acesta sunt: merlot, chardonnay și Ries-
ling de rhin.   

2015
Toamna anului 2015 a început cu ploi abundente, peste limitele normale. Timp de peste 30 de zile, în 
lunile noiembrie și decembrie soarele a lipsit, iar  precipitațiile au fost peste 380 l/mp. Primul ger a 
venit pe 30 decembrie când s-au înregistrat – 16,7 grade și a continuat pe 8 ianuarie. Precipitații 
bogate au căzut și în lunile ianuarie și februarie, dar după 8 ianuarie temperaturile nu au mai scăzut 
mult. Primăvara a venit târziu și s-a remarcat prin temperaturi modeste.

Plecarea în vegetație s-a realizat în jur de 15 aprilie, iar înfloritul a început la sfârșitul lunii mai. Perioada 
secetoasă extinsă până la finalul lunii mai a fost întreruptă de ploi și nu a cauzat probleme mari cu 
mana. În faza de bob de piper și bob de mazăre am avut presiune foarte mare de făinare. Temperatu-
rile au început să crească după 15 iulie și precipitațiile au fost reduse cantitativ. Sfârșitul de iulie și luna 
august au fost caracterizate prin secetă, caniculă și vânt uscat.

Evaporarea a fost mai mare decât puterea de absorbție a apei de către plante, acestea având de 
suferit. Precipitațiile de la sfârșitul lunii au provocat la feteasca neagră crăparea unei parți din boabe 
care ulterior s-au uscat și s-au stafidit. Recolta a început cu feteasca albă și a fost urmată de pinot noir, 
sauvignon blanc și apoi de chardonnay.

Ultimele culese au fost feteasca neagră, merlot și Riesling. Recolta s-a încheiat pe 22 octombrie cu 
cabernet sauvignon. În acest timp, temperaturile și precipitațiile au fost în limitele normale. Anul 2015 
s-a remarcat prin soiurile roșii, merlot, fetească neagră, cabernet sauvignon, dar și pentru chardonnay.

2014
Toamna anului 2014 a fost lungă, călduroasă și secetoasă. Iarna și-a făcut simțită prezența la sfârșitul 
lunii noiembrie cand temperaturile au scăzut până la -12 grade. A urmat o perioadă foarte caldă, fără 
precipitații până pe 24 ianuarie. Din cauza viscolului și ninsorilor puternice, pe 29 ianuarie la 3 
dimineața temperatura a ajuns la – 15 grade.

În luna martie temperaturile au înregistrat valori peste medie, iar zăpada s-a topit lent. Vița de vie a 
plecat în vegetație în aprilie, dar până la sfârșitul lunii vremea a fost rece și umedă cu precipitații de 
aproximativ 140 de litri. Vița și-a  stagnat creșterea și a rămas la statiul de 3-4 frunze la chardonnay. 
Sfârșitul lunii mai a fost călduros, dar la începutul lunii iunie au fost ploios.

Înfloritul a început în 10 iunie și s-a suprapus unei perioade cu ploi abundente, ceea ce a cauzat pierd-
eri prin meiere la chardonnay. Vara anului 2014 a fost normală spre rece din punct de vedere al tem-
peraturii, cu precipitații abundente până în prima parte a lunii august. Din cauza presiunii mari din 
partea manei și a făinării au fost necesare tratamente fitosanitare suplimentare.

Vremea a revenit la normal în luna august, dar maturitatea a fost mai târzie decât în anii precedenți. 
Temperaturile moderate și precipitații scăzute din lunile septembrie și octombrie au fost foarte favora-
bile maturării strugurilor. Recolta a început pe 8 septembrie cu fetească albă, anul trei și a continuat 
cu pinot noir. Chardonnay, care de obicei era cules în august, în 2014 a fost cules mai târziu, pe 20 
septembrie. În condițiile în care aciditatea s-a păstrat la niveluri ridicate la toate soiurile, fiind puțin 
mai scăzută la merlot, acumulările de zahăr au fost importante. Recoltarea s-a încheiat pe 22 octom-
brie cu cabernet sauvignon Bozieni.

În concluzie, anul 2014 a fost mult mai răcoros decât cei precedenți. Aromele din acest an sunt mai 
interesante, iar datorită toamnei blânde, culoarea este una deosebită. A fost un an foarte bun pentru 
majoritatea soiurilor, în special pentru chardonnay, Riesling de rhin, fetească neagră și cabernet.

2013
În 2012, toamna a fost lungă și secetoasă, iar vița părea că suferă. Ploile au venit în luna noiembrie și a 
urmat o iarnă bogată în precipitați, cu ninsori, ploi și minime de până la -13 grade. Primăvara a venit 
devreme cu ploi, dar sfârșitul lui aprilie și începutul lunii mai au fost foarte secetoase și călduroase. 
Vița a plecat foarte bine, uniform, cu o fertilitate excelentă. Înfloritul a început mai devreme decât în 
altul precedent, pe 22 - 23 mai.

Cu toate că în timpul perioadei de înflorire vremea a fost răcoroasă, cu precipitații de cca 140 de 
litri/mp până la stadiul strugurilor de  bob de piper, vița nu a fost afectată. Începutul verii a fost 
călduros, cu maxime de 32 - 34 grade, însoțit de o explozie de vegetație. Lunile iunie și iulie s-au 
remarcat prin ploi bine repartizate. August a fost secetos, iar temperaturile au urcat până la 32 - 35 
grade. În 2013, culesul a început pe 2 septembrie cu chardonnay și a continuat cu pinot noir și sauvi-
gnon.

Diferențele mici de maturare dintre soiuri au impus campaniei un ritm alert. Începând cu 28 septem-
brie până pe 3 octombrie au fost furtuni, temperaturi scăzute de – 2 grade și precipitații de 85 litri. 
Recoltarea s-a încheiat pe 20 octombrie cu cabernet sauvignon.

Anul 2013 se remarcă printr-o recoltă de excepție din punct de vedere cantitativ, acumulări de zahăr și 
aciditate foarte ridicate. Soiurile care s-au evidențiat au fost: fetească neagră, cabernet, chardonnay și 
merlot.

2012
În 2012, precipitațiile au început să 
cadă în noiembrie, iar decembrie 
anunța un an bun, asemănător cu 
2011.

Până pe 24 ianuarie a fost cald, dar a 
urmat o perioadă de ger și zăpadă. În 
Dealu Mare stratul de zăpadă a ajuns 
la 60 de cm. Minima a fost de -23 
grade pe 12 februarie, iar maxima  în 
timpul zilei a fost de -13. 

Primavara a venit devreme, astfel că 
înfloritul a început în jur de 25 mai cu 
un avans de aproximativ 15 zile. Luna 
mai a fost fost ploioasă, cu precipitații 
de 280 de litri /mp și temperaturi mai 
scăzute decât cele uzuale, ceea ce a 
dus la o legare slabă a soiurilor 
precum merlot.

Vara a fost caniculară și secetoasă cu 
maxime de +40 grade în august. În 
aceste condiții, culesul a început 
devreme, pe 20 august, cu soiurile 
albe și s-a încheiat în jur de 15 octom-
brie. Lipsa apei și temperaturile 
ridicate au forțat maturitatea strugu-
rilor, cu toate acestea, vița a trecut 
foarte bine, atât din punct de vedere 
calitativ cât și cantitativ. 
În concluzie, anul 2012 nu a fost un an 
foarte bun cantitativ, dar calitativ a 
fost bun, acolo unde s-a recoltat la 
timp.

A fost un an bun pentru soiurile 
merlot, fetească neagră și cabernet 
sauvignon.  

2010
Toamna anului 2009 a fost scurtă și rece, iar vița nu a intrat în iarnă foarte bine pregătită.  Temperatu-
rile sub limita de îngheț și precipitațiile semnificative cantitativ din iarna anului 2010, au determinat 
pierderi impotante ale viilor.

Primavăra a venit târziu, iar trecerea spre vară s-a realizat brusc. Luna mai a început cu temperaturi 
specifice verii și precipitații abundente cu grindină și furtuni. Vara din 2010 a fost călduroasă, însorită, 
dar și cu precipitații. Cea de-a doua jumătate a lunii august, a fost caniculată, cu temperaturi de peste 
40 grade, grăbind maturarea.

Toamna a fost scurtă, însorită și cu precipitații reduse. Anul 2010 a fost favorabil pentru soiurile de 
struguri albi, rozeuri și roșii, cu excepția celui pinot noir.  

2008
După o toamnă care a oferit condiții bune de maturare, a urmat o iarnă lungă și blândă cu precipitații 
suficiente. Înfloritul s-a realizat puțin mai târziu decât în mod normal, dar temperaturile optime și 
precipitațiile abundente din primele luni de vară au ajutat vița să recupereze. În august temperaturile 
au fost normale, cu precipitații slabe.

Septembrie a debutat cu temperaturi ridicate, dar ulterior au început ploile și vremea s-a răcit. În 
octombrie timpul și-a revenit și a permis soiurilor roșii să se matureze corect.

În concluzie, 2008 a fost un an bun pentru soiurile albe culese la timp și pentru cele roșii printre care 
s-au remarcat feteasca neagră și merlotul.  

2007
În 2007, vița a intrat în iarnă bine maturată. Datorită precipitațiilor peste medie din perioada de repaus 
și a temperaturilor optime, vița de vie nu a avut probleme în timpul iernii. Plecarea în vegetație s-a 
desfășurat normal, iar înfloritul a început în a doua parte a lunii iunie.

Mai și primele luni de vară au fost calde, cu precipitații peste medie, însoțite de furtuni și grindină. 
Luna august s-a remarcat prin secetă și temperaturi de până la 38 grade, ceea ce a  ajutat vița de vie 
să evolueze corect.

Culesul a început mai târziu, pe 14 septembrie, când strugurii au ajuns la o maturitate bună. Recolta a 
fost bogată cantitativ, dar mai ales calitativ.

În concluie, putem spune că acest an este unul de referință pentru soiurile roșii precum: cabernet 
sauvignon, merlot, fetescă neagră, dar și pentru cele albe.

2011
După o toamnă scurtă și călduroasă în 2010, vița a intrat 
în iarnă bine pregatită. Iarna s-a caracterizat prin tem-
peraturi peste limita de îngheț și precipitații. 

Primăvara târzie, cu temperature ridicate a determinat ca 
înfloritul să se realizeze în mod normal, începând cu 10 
iunie. A urmat o vară caldă, cu precipitații bine repartizate 
până în prima parte a lunii august. Sfârșitul verii și începu-
tul toamnei a forst călduros și uscat. 

În concluzie, anul 2011 a fost deosebit atât calitativ, cât și 
cantitativ. Ambele soiuri de struguri, albe și roșii s-au 
maturat bine.  

2009
Temperaturile scăzute nu au provocat pierderi ale viței și 
nici nu au afectat maturarea lemnului. Perioada de înmu-
gurire și infloritul normale, promiteau recolte bogate.

Vara anului 2009 a fost călduroasă și umedă cu furtuni 
abundente și grindină. În acest an dificil, viticultorii cu 
probleme fitosanitare au suferit pierderi.

Toamna scurtă, cu temperaturi scazute și precipitații, a 
ajutat la normarea producției.

Maturitatea soiurilor roșii nu a fost atinsă acolo unde nu 
s-a normat corect. În concluzie, pentru noi a fost un an 
bun în ceea ce privește soiurile albe și rozeuri. Producția 
soiurilor roșii a fost sub medie și nu am reușit să producem 
charlotte 2009.

2006
După toamna bogată în precipitații din 2005, a urmat o 
iarnă blândă și umedă. Primăvara a fost târzie, iar înfloritul 
a avut loc după 15 iunie. Vara rece și umedă din 2006 a pus 
probleme serioase viticultorilor.

În august și-a revenit pentru o scurtă periodă, dar septem-
brie a fost ploios, cu temperaturi scăzute care au afectat. 
acumulările de zahăr și maturitatea.

Pentru vinurile albe, anul 2006 a adus un plus din punct 
de vedere aromatic, acolo unde s-a intervenit la timp, 
deoarece au fost probleme cu botrytisul. Pentru soiurile 
roșii nu a fost un an foarte bun.

2005
Anul 2005 a fost foarte dificil pentru viticultorii mai puțin pregătiți. Vița a intrat bine în iarnă, dar 
înghețul și lipsa precipitațiilor au pus probleme. A fost o primăvară timpurie cu multe precipitații, 
astfel că la înflorit am avut un atac de mană foarte agresiv care a distrus întreaga recoltă a viticultorilor 
care nu au anticipat și prevenit acest lucru.

Vara normală cu temperaturi și precipitații au determinat începerea culesului devreme pe 5 septem-
brie. Culesul s-a întins pe o perioadă mai mare de timp, fiind întrerupt de precipitații bogate. În con-
cluzie, 2005 a fost un an bun pentru soiurile albe, dar soiurile roșii au atins maturitatea mai târziu. 

2004
Toamna anului 2003 a fost uscată și caldă, dar iarna lungă s-a remarcat printr-o cantitate suficientă de 
precipitații și temperaturi blânde. Primăvara târzie a determinat începerea înfloririi după 15 iunie. Pe 
timpul verii au fost precipitații abundente și temperaturi sub medie, inclusiv în luna august. În aceste 
condiții, acumulările de zahăr și antociani nu au fost foarte bune.

Din cauza problemelor fitosanitare, viticultorii am fost obligați să recolteze mai devreme. În 2004,  
vinurile albe au ieșit bine, dar la soiurile roșii s-a simțit lipsa de maturitate. 

2003
Toamna anului 2002 a fost blândă și lungă, cu precipitații reduse, dar suficiente cantitativ pentru 
fortificarea corectă a viței. Au urmat o iarnă fără ger și o primăvară cu temperaturi normale, care au 
determinat începerea înforirii pe 10 iunie.

Vara călduroasă a debutat cu precipitații abundente. În august temperaturile au ajuns la maxime de 
până la 42-43 grade. În aceste condiții soiurile albe au ajuns repede la maturitate, iar culesul a început 
devreme, dar a durat mult.

Toamna vremea a fost optimă, astfel că ne-a permis să așteptăm o bună maturare a soiurilor merlot, 
fetească neagră și cabernet. 

Anul 2003 fost un foarte bun pentru majoritatea soiurilor. Putem spune că a fost un an de referință 
pentru soiurile roșii. 

2002
Iarna a fost una lipsită de precipitații, cu temperaturi scăzute, care au afectat plantațiile de pe șes. 
Prima parte a primăverii a fost umedă și răcoroasă, dar în a doua jumătate s-a încălzit brusc. În 2002,  
înfloritul s-a realizat normal

 A urmat o vară cu precipitații abundente, grindină și temperaturi normale. După jumătatea lunii 
angust, temperatura a început să se răcească. Culesul a început tarziu, pe 10 septembrie și s-a 
prelungit până în noiembrie. 

În acest an am luat prima medalie de aur Bruxelles,  cu sauv blanc 2002, un sauvignon de Cogealac, 
ale cărui arome și aciditate s-au pastrat mai bine. Vinurile roșii, ajutate de toamna lungă cu o buna 
maturare, au fost la înălțime. 

În concluzie, putem spune că în 2002 vinurile albe au fost cele privilegiate.

2001
După toamna caldă și umedă din 2000, a urmat o iarnă asemănătoare.  Desprimavărarea s-a făcut 
târziu, dar primăvara a venit cu temperaturi ridicate. În aceste condiții vița a înflorit aproape normal, în 
perioada 10-15 iunie.

Prima parte a verii a fost dominată de ploi care au cauzat probleme cu mana după înflorit. În lunile 
iulie și august ploile au fost suficiente, iar temperaturile normale. Culesul a început pe 10 septembrie, 
fortat de problemele fitosanitare apărute la soiurile albe și s-a întins pe o perioadă lungă. 

În anul 2001 soiurile roșii au rezistat bine dar vedetele au fost cabernetul și merlotul.

2000
Iarna blândă și primăvara timpurie au 
asigurat un start bun pentru vița de 
vie.Vara a fost dominată de precipitații 
abundente, furtuni, căderi de grind-
ină, inclusiv în luna august.

Temperaturile au fost uneori peste 
normal cauzând probleme cu mana și 
făinarea. Soiurile albe au ajuns la 
maturitate ușor, dar au fost lipsite de 
aciditate.

Cele roșii, care nu au avut probleme 
cu făinarea, au avut o evoluție 
normală.

În concluzie, anul 2000 nu a fost unul 
spectaculos, dar putem spune că am 
avut rezultatele așteptate.

1998
Gerurile uscate din iarnă au determi-
nat pierderi de recoltă în zonele joase. 
Primăvara și vara au fost normale, atat 
hidric cât și termic.

Ceva probleme au apărut la recoltare 
din cauza precipitațiilor în prima parte 
a lui septembrie.

În concluzie, 1998 a fost un an propice 
pentru merlot și cabernet.

1996
Anul părea sa fie unul bun, echilibrat 
și fără probleme până în septembrie . 
Strugurii albi s-au recoltat în prima 
parte a lunii, cu un echilibru corect. 

Din cauza unei perioade umede și 
reci, ceață ce a durat mai mult de 5 
zile, nu a putut fi recoltată decât o 
mică parte.

Dintr-un an ce se anunța bun s-a 
ajuns la unul aproape catastrofal. 
Struguri rămași în vie au puterezit. 
Ceea ce s-a recoltat după ploi a ajuns 
la o concentrație de până la 400 
grame la litru din cauza putrezirii 
pieliței și dezhidratarii rapide.

În concluzie 1996, a fost unul din cei 
mai slabi ani calitativ în Dealu Mare.

1994
An marcat de precipitații abundente, 
dar mai ales de grindina căzută în 20 
iulie care în Ceptura a distrus peste 
80% din recoltă.

Ceea ce a rămas a ajuns la o maturi-
tate deosebită mai ales soiurile roșii.

1991
Un an rece și umed. Aciditatea la 
soiurile albe a fost una dintre cele mai 
mari, însă vinurile roșii au avut de 
suferit. 

1997
Iarna nu a pus probleme pentru vița de vie. Primăvara și 
vara au fost călduroase, dar în august vremea s-a răcit și 
maturarea strugurilor a fost îngreunată.

Vinurile albe au avut un potențial bun, însă cele roșii nu 
au obținut rezultate atât de bune. Maturitatea fenolica a 
fost atinsă greu și au fost probleme de culoare .

1995
Un an de la început peste medie, vița a plecat bine, deși 
suferea după vara lui 1994. Pierderea a fost mai mult 
cantitativă.

Condițiile anului au fost dintre cele mai bune și s-a ajuns 
în toamnă cu o recoltă echilibrată și sănătoasă, cu un bun 
potențial. Toamna a oferit condiții prielnice atât pentru  
soiurile albe cât și pentru roșii.

Dacă am fi fost mai bine organizați putea fi an de refer-
ință din punct de vedere calitativ.

1993
An cu condiții normale, important mai ales cantitativ, iar 
calitativ a fost mai bun pentru merlot.

1992
An cu îngheț în zonele joase, cantitativ au fost probleme. 
Calitativ a fost bun atât pentru vinurile albe cât și pentru 
cele roșii.

1999
Toamna anului 1999 a fost deosebit de secetoasă și a 
continuat cu o iarnă lipsită de precipitații semnificative, 
dar fără temperaturi care să pună probleme. Vara a fost 
rece și umedă, cu temperaturi sub medie.

În august vremea a fost mai bună și a permis o maturare 
corectă. În 1999, recolta a fost importantă cantitativ, dar 
calitativ nu a strălucit, mai ales din cauza precipitațiilor 
din septembrie și a slabei organizări a culesului.  

1991 la zi
in Dealul Mare

2021
2021 a fost un an excelent pentru vinurile albe și roze din Dealu Mare. Vedetele acestui an au fost
Sauvignon Blanc, Chardonnay, Fetească Neagră și Pinot Noir, care au avut condiții bune de coacere,
favorizate de media puțin coborâtă a temperaturilor din acest an. 

Anul a început cu precipitații dense, care și-au pus amprenta pe întregul sezon. Ninsorile au fost
slabe iar ploile de iarnă au fost intense, ajungând până la 250 litri la sfârșitul lunii februarie. 
Primăvara a debutat cu diferențe mari de temperatură. De la o zi la alta, valorile termice au variat de
la maxime de 20° C și la minime de – 8° C, cu zăpadă și ploi. Lunile martie și aprilie au venit cu
temperaturi scăzute și umiditate mare. Condițiile atipice au făcut ca vegetația la început de mai să fie
 întarziată față de media ultimilor ani cu aproximativ 2 săptamani și au întârziat înfloritul după data
de 10 iunie.

Vara ne-a oferit, din nou, cantități mari de precipitații. Ploile din iunie și iulie, temperaturile mai
scăzute față de medie și umiditatea au favorizat apariția făinării și au alterat condițiile fitosanitare de
dezvoltare a viei. Diferențele mari de temperatură specifice acestui an s-au făcut simțite și în a doua
parte a verii. De la ploile abundente am trecut direct în seceta din luna august. 

Toamna a echilibrat condițiile de cules, debutând cu ploi abundente, de până la 30 litri și o
temperatură de 8-9 grade pe timpul nopții. În podgoria SERVE, culesul a început pe 6 septembrie,
cu Pinot Noir, pentru Cuvee Sissi și s-a închis pe 22 octombrie, cu Cabernet Sauvignon. 
2021 este un an bun pentru vinurile SERVE, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. 


