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Număr Ref.
dosar:
PDO-RO-A1067
Ares(2013)2865151 - 12/08/2013

Denumiri de vinuri existente – dosarul tehnic
I. DENUMIRE/ DENUMIRI DE ÎNREGISTRAT:
Dealu Mare (ro)

II. COORDONATELE SOLICITANTULUI
Numele şi funcţia
solicitantului:

Asociaţia Producatorilor şi Comercianţilor de
Vinuri TOHANI

Statutul juridic,
dimensiunea şi
componenţa (în cazul
persoanelor juridice):

Asociaţie constituită in baza OG nr. 26/2002,
deţine o suprafaţă de aproximativ 1000 ha

Naționalitate:

România

Adresă:
Nr. telefon:

fără număr fără stradă
107300 comuna Gura Vadului
România
0040 244 251231

Fax:

0040 244 251260

E-mail(uri):

office@tohani.ro

III. CAIETUL DE SARCINI AL PRODUSULUI
Stadiu:

Anexat(e)

Denumirea fişierului:

Caiet sarcini Vin petiant DOC Dealu
Mare.pdf

IV. DECIZIE NAŢIONALĂ DE APROBARE:
Referinţă juridică:

O MAPDR nr. 732, M Of. nr. 726/2005
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V. DOCUMENT UNIC
Denumire/ denumiri de
înregistrat:

Dealu Mare (ro)

Termen
echivalent/termeni
echivalenţi:
Denumire utilizată în mod Nu
tradiţional:
Temeiul juridic pentru
transmitere:

Articolul 73 alineatul (1) litera (a) din R.(CE)
nr. 607/2009

Prezentul dosar tehnic
include modificarea
(modificările) adoptată
(adoptate) în conformitate
cu:
Tip de indicaţie
geografică:

DOP - denumire de origine protejată

1. CATEGORII DE PRODUSE VITICOLE
8. Vin petiant

2. DESCRIEREA VINULUI/VINURILOR
Caracteristici analitice si organoleptice

Caracteristici analitice:
-tăria alcoolică dobândita: min. 7% vol.
-tăria alcoolică totală: min 9 % vol.
-aciditatea totală: min 5 g/l acid tartric
-aciditatea volatilă (g/l acid acetic): max. 0.5
-SO2 total max. 185 mg/l
-presiunea de CO2: 1,0 - 2,5 bari la 20°C
- concentraţia de zaharuri, glucoza si fructoza, dupa cum urmează:
Sec: când conţinutul de zahăr nu depăşeste: 4 grame pe litru
Demisec: când conţinutul de zahăr depăşeste valoarea maximă stabilită mai sus,
dar nu este mai mare de 12 grame pe litru
Demidulce: când conţinutul de zahăr este mai mare decât valoarea maximă
stabilită mai sus, dar nu depăşeste 45 de grame pe litru.
Dulce : când conţinutul de zahăr este de minim 45 de grame pe litru.
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Caracteristici organoleptice:
Vinul petiant din struguri de Muscat Ottonel se prezintă ca un vin petiant de
culoare galbenă pai cu reflexe verzui. Perlarea este fină de durată. Aroma de
muscat este intensă şi amplă . Gustativ, vinul petiant este agreabil şi vioi. În
ansamblu vinul este armonios şi persistent .
Vinul petiant din struguri de Fetească albă se prezintă ca un vin petiant de culoare
galbenă-verzui, cu perlare fină de durată. Aroma este intensă şi amplă de strugure
bine copt, viţă de vie înflorită . Gustativ , vinul petiant este agreabil şi vioi. În
ansamblu vinul este armonios şi persistent .
Vinul petiant din struguri de Chardonnay se prezintă ca un vin petiant de culoare
galbenă verzui până la galben pai, cu perlare fină de durată. Aroma de fân, floare
de salcâm şi unt proaspăt este intensă şi amplă . Gustativ , vinul petiant este
agreabil şi vioi savuros . În ansamblu vinul este armonios şi persistent .
Vinul petiant din struguri de Sauvignon se prezintă ca un vin petiant de culoare
galbenă verzui, cu perlare fină de durată. Aroma de floare de soc şi fructul pasiunii
este intensă şi amplă . Gustativ , vinul petiant este agreabil vioi şi fin amintind de
coajă de pâine. În ansamblu vinul este armonios şi persistent .
Vin petiant din struguri de Riesling italian se prezintă ca un vin petiant de culoare
galbenă pai cu reflexe verzui, cu perlare fină de durată. Aroma de mere verzi
,lămâie şi pepene este intensă şi amplă . Gustativ , vinul petiant este agreabil şi
vioi. În ansamblu vinul este armonios şi persistent .
Vin petiant din struguri de Fetească regală se prezintă ca un vin petiant de culoare
galbenă pai cu reflexe verzui, cu perlare fină de durată. Aroma de fructe şi flori
uscate este intensă şi amplă . Gustativ , vinul petiant este agreabil şi vioi. În
ansamblu vinul este armonios şi persistent .
Vinul petiant din struguri de Tămâioasă Românească este un culoare galbenă pai
cu reflexe verzui, cu perlare fină de durată. Aroma este fină , intensă şi amplă , cu
nuanţe florale. Gustativ, petiantul este agreabil şi vioi. În ansamblu vinul este
armonios şi persistent .
Vinul petiant din struguri de Fetească Neagră se prezintă ca un vin petiant de
culoare roze , cu perlare fină de durată. Aroma de fructe roşii uscate, în special
prune şi cireşe negre este intensă şi amplă . Gustativ , vinul petiant este agreabil şi
vioi . În ansamblu vinul este armonios şi persistent .
Vinul petiant din struguri de Merlot se prezintă ca un vin petiant de culoare roze, cu
perlare fină de durată. Aroma de afine, prune, ciocolată şi vanilie este intensă şi
amplă . Gustativ , vinul petiant este agreabil şi vioi cu tentă de ierburi aromate . În
ansamblu vinul este armonios şi persistent .
Vin petiant din struguri de Pinot Noir se prezintă ca un vin petiant de culoare roze,
cu perlare fină de durată. Aroma de cireşe şi vanilie este delicată . Gustativ , vinul
petiant este agreabil şi vioi. În ansamblu vinul este armonios şi persistent .
Vin petiant din struguri de Pinot gris se prezintă ca un vin petiant de culoare
galbenă-verzui, cu perlare fină cu aroma intensă şi amplă de strugure bine copt.
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Gustativ , vinul petiant este agreabil şi vioi. În ansamblu vinul este armonios şi
persistent.
Vin petiant din struguri de Riesling de Rhin se prezintă ca un vin petiant de
culoare galbenă pai cu reflexe verzui, cu perlare de durată. Aroma de mere si
lamâie este intensă şi amplă . Gustativ , vinul petiant este agreabil şi vioi. În
ansamblu vinul este armonios şi persistent
Vin petiant din struguri de Viognier se prezintă ca un vin petiant de culoare
galbenă verzui până la galben pai. Aroma de floare de salcâm este intensă şi
amplă . Gustativ , vinul petiant este agreabil şi vioi savuros . În ansamblu vinul
este armonios şi persistent .
Vin petiant din struguri de Burgund mare se prezintă ca un vin petiant de culoare
roze, cu perlare fină de durată. Aroma de cireşe şi prune uscate . Gustativ , vinul
petiant este agreabil şi vioi. În ansamblu vinul este armonios şi persistent

3. TERMENI TRADIŢIONALI
a. Punctul a)
Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.)
b. Punctul b)

4. PRACTICI DE VINIFICARE
a. Practici oenologice
Materiale şi echipamente interzise

Tip de practică
oenologică:

Restricţie relevantă privind producerea
vinurilor

Descrierea practicii:
Este interzisă utilizarea:
-preselor continui cu şnec elicoidal;
-cisternelor din ciment.

b. Producţii maxime
Productie de struguri (kg/ha)

Producţie maximă:
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- maxim 12 000 kg/ha pentru soiurile Muscat Ottonel, Tămâioasă românească,
Pinot noir, Pinot gris, Chardonnay, Fetască albă, Riesling de Rhin, Sauvignon,
Fetească neagră.
-maxim 14 000 kg/ha pentru soiurile Riesling italian, Merlot, Viognier, Burgund
mare, Fetească regală.

Randament în vin (hl/ha)

Producţie maximă:
- maxim 85 hl/ha pentru soiurile Muscat Ottonel, Tămâioasă românească, Pinot
noir, Pinot gris, Chardonnay, Fetească albă, Riesling de Rhin, Sauvignon,
Fetească neagră.
- maxim 100 hl/ha pentru soiurile Riesling italian, Merlot, Viognier, Burgund mare,
Fetească regală.

5. ZONĂ DELIMITATĂ
Judeţul Prahova
1. Subdenumirea de origine “DEALU MARE-BOLDEŞTI”
- Oraşul Boldeşti-Scăieni- localitate componentă Seciu;
- Com. Bucov- satele Pleaşa, Bucov;
- Com. Plopu - satele Gâlmeia, Plopu.
Subdenumirea de origine “DEALU MARE-BOLDEŞTI” poate fi completată şi cu
una din următoarele denumiri de plai viticol*: SECIU, DEALU FRUMOS, VALEA
CORBULUI.
2. Subdenumirea de origine “DEALU MARE-VALEA CĂLUGĂREASCĂ”
- Com. Valea Călugărească- satele Valea Călugărească, Valea Largă, Valea
Nicovani, Valea Poienii, Valea Mantei, Valea Popii, Valea Ursoi, Vârfurile, Schiau,
Răchieri, Valea Săracă;
- Com. Bucov- satele Chiţorani, Valea Orlei, Bucov, Bighilin;
- Com. Albeşti - Paleologu - satul Albeşti - Paleologu;
- Oraş Urlaţi
- localitatea componentă Valea Mieilor.
Subdenumirea de origine “DEALU MARE-VALEA CĂLUGĂREASCĂ” poate fi
completată şi cu una din următoarele denumiri de plai viticol*: CHIŢORANI,
VALEA ORLEI, VALEA POPII, VALEA SĂRACĂ, VALEA MANTEI, VALEA
POIENII, VALEA NICOVANI, VALEA LARGĂ, VALEA MIEILOR.
3. Subdenumirea de origine “DEALU MARE-URLAŢI
- Oraş
- Urlaţi - localităţi componente Urlaţi, Arioneştii Noi,
Arioneştii Vechi, Cherba, Măruntiş, Orzoaia de Jos, Orzoaia de Sus, Valea
Bobului, Valea Crângului, Valea Nucetului, Valea Pietrei, Valea Seman, Valea
Urloi, Jercălăi.
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Subdenumirea de origine “DEALU MARE-URLAŢI” poate fi completată şi cu una
din următoarele denumiri de plai viticol*: VALEA PIETREI, VALEA BOBULUI,
VALEA NUCETULUI, VIA DOMNEASCĂ, VALEA URLOI, VALEA SEMAN, VALEA
CRÂNGULUI.
4. Subdenumirea de origine“DEALU MARE-CEPTURA”
- Com. Ceptura- satele Ceptura de Jos, Ceptura de Sus, Malu Roşu, Rotari,
Şoimeşti;
- Com. Fântânele
- satele Fântânele, Bozieni.
Subdenumirea de origine “DEALU MARE - CEPTURA” poate fi completată şi cu
una din următoarele denumiri de plai viticol*: MALU ROŞU, VALEA GARDULUI,
VALEA MĂNĂSTIRII.
5. Subdenumirea de origine “DEALU MARE-TOHANI”
- Com. Gura Vadului - satele Gura Vadului, Perşunari, Tohani;
- Com. Vadu Săpat - satele Vadu Săpat, Ghinoaica, Ungureni;
- Com. Călugăreni
- satele Călugăreni, Valea Scheilor;
- Com. Jugureni
- satele Jugureni, Boboci;
Subdenumirea de origine “DEALU MARE-TOHANI” poate fi completată şi cu una
din următoarele denumiri de plai viticol*: VÂRFUL CU DOR, GURA VADULUI,
DUMBRAVA, VADU SĂPAT.
Judeţul Buzău
6. Subdenumirea de origine “DEALU MARE-BREAZA”
- Com. Breaza
- satele Breaza, Bădeni, Greceanca,
Văleanca-Vilăneşti, Vispeşti;
- Com. Năeni
- satele Năeni, Finţeşti, Fântânele,
Prosca, Vârf;
- Com. Săhăteni
- satele Săhăteni, Istriţa de Jos.
Subdenumirea de origine “DEALU MARE-BREAZA ” poate fi completată şi cu una
din următoarele denumiri de plai viticol*: BREAZA, GRECEANCA, NĂENI,
VISPEŞTI, FINŢEŞTI, SĂHĂTENI.
7. Subdenumirea de origine “DEALU MARE-MEREI”
- Com. Merei - satele Merei, Dealul Viei, Ciobănoaia, Izvoru Dulce,
Gura Sărăţii, Nenciuleşti, Dobrileşti, Sărata Monteoru, Valea Puţului-Merei,
Ogrăzile;
- Com. Ulmeni- satul Vâlcele.
Subdenumirea de origine “DEALU MARE-MEREI ” poate fi completată şi cu una
din următoarele denumiri de plai viticol*: IZVORU DULCE, GURA SĂRĂŢII,
DEALUL VIEI, DOBRILEŞTI, NENCIULEŞTI, VALEA PUŢULUI, CIOBĂNOAIA.
8.Subdenumirea de origine “DEALU MARE-ZOREŞTI”
- Com.
-Verneşti- satele Verneşti, Zoreşti, Săsenii pe Vale, Săsenii Noi,
Săsenii Vechi, Nişcov, Nenciu, Cârlomăneşti, Cândeşti.
Subdenumirea de origine “DEALU MARE-ZOREŞTI ” poate fi completată şi cu una
din următoarele denumiri de plai viticol*: VALEA TEANCULUI, DEALUL ZORILOR,
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NIŞCOV.

a. Zona NUTS
RO316
RO31
RO3
RO222
RO22
RO2
RO

Prahova
Sud - Muntenia
Macroregiunea trei
Buzau
Sud-Est
Macroregiunea doi
ROMNIA

b. Hărţi ale zonei delimitate

Numărul de hărţi anexate: 0

6. STRUGURI DE VINIFICAŢIE
a. Inventarul principalelor soiuri de struguri de vinificaţie
12. Tamâioasă românească
11. Pinot gris
10. Fetească neagră
08. Muscat Ottonel
06. Sauvignon
03. Merlot
02. Fetească regală
01. Fetească albă
b. Soiuri de struguri de vinificaţie OIV
Chardonnay B
Burgund Mare
Riesling de Rhin
Riesling Italian
Pinot Noir N
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c. Alte soiuri
Viognier

7. LEGĂTURA CU ZONA GEOGRAFICĂ
Legătura cu aria delimitată

Detalii privind zona geografică:
Arealul viticol Dealu Mare este cel mai închegat masiv viticol, se încadrează în
zona dealurilor subcarpaţilor meridionali şi se întinde pe o fâşie lungă de
aproximativ 65 km si lată de 5-12 km între râurile Teleajen şi Buzău. Se
desfaşoară de o parte şi de alta a paralelei de 45° şi între meridianele 26° si
26°45’ longitudine estică. Din punct de vedere geomorfologic, ea face parte din
marea unitate a subcarpaţilor de curbură, în cuprinsul căreia plantaţiile viticole
ocupă versanţii colinelor şi depresiunile acestora. Podgoria este delimitată la nord
de zona dealurilor înalte şi a pădurilor, iar la sud printr-o limită care corespunde,
pentru centrul viticol Valea Călugărească cu şoseaua naţională Ploieşti – Buzău şi
care, începând de la Urlaţi către Buzău, se retrage spre piciorul pantei la o distanţă
de 2-3 km nord de şosea.
Administrativ, arealul viticol Dealu Mare este localizat în judeţele Prahova şi
Buzău.
a.
Descrierea factorilor naturali
Solurile. În cadrul podgoriei se întâlneşte o mare diversitate de soluri, datorită, atât
frămantărilor pe care le-a suferit regiunea, cât şi fenomenului de eroziune, care se
produce foarte activ. Partea de vest a masivului Dealu Mare prezintă soluri formate
pe argile roşii, marne şi în proporţie mai redusă pe nisipuri fine roşcate. Aceste
soluri, cu un conţinut ridicat in oxizi de fier, sunt foarte indicate pentru cultura
soiurilor pentru vinuri roşii. Solurile din partea estică a masivului au la bază calcare
sarmatice, argile, gresii şi tufuri dacitice, depozite de nisipuri fine în alternanţă cu
pietriş format din fragmente de roci cristaline, lehmuri şi loess. Ca tip genetic, spre
vest predomină solurile brun-roşcate de pădure erodate iar în zona de est
rendzinele, pseudorendzinele şi, în măsură mai mică, solurile nisipoase solificate.
În anumite centre se întâlnesc soluri scheletice, cu roca mamă la mică adâncime şi
cu un conţinut ridicat în carbonat de calciu, care favorizează obţinerea vinurilor
aromate.
Depozitele sedimentare ale arealului viticol Dealu Mare sunt constituite din
faciesuri care aparţin atât levantinului cât şi vilafranchianului şi succesiuni de
pietrişuri, nisipuri şi argile, din care s-au format sedimente de solidificare, alcătuite
din argile, luturi, nisipuri şi pietrişuri. Frecvent se întâlnesc solurile eu-mezobazice,
brune luvice şi regosolurile.
Relieful arealului viticol Dealu Mare se diferenţiază pe două unităţi componente:
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Subcarpaţii externi şi Câmpia piemontană Buzău-Teleajen. Subcarpaţii externi
sunt dealuri care poartă numele generic de Dealu Mare. El manifestă o tendinţă de
coborâre de la est către vest. Cota maximă în partea estică este de 754 m (Dealu
Istria) iar în partea vestică de 406 m. Câmpia piemontană Buzău-Teleajen se
înclină lent de la 300-200 m până la 100-80 m. Ea potenţează cultura viţei de vie
datorită expoziţiei sudice a majorităţii formelor sale.
Arealul viticol Dealu Mare are rezerve suficiente de apă şi de bună calitate. Râurile
principale (Teleajen, Cricovul Sărat şi Buzău) au debite importante chiar şi în
sezoanele cu precipitaţii reduse iar pâraiele de pe clina sudică a Dealului Mare au
debite mai reduse şi un regim de scurgere torenţial. Apele freatice sunt
discontinuie şi cu debite variabile în zona subcarpatică şi bogate în câmpia
piemontană. Bogate în apă sunt şi straturile acvifere de la baza acumulativului
grosier al teraselor .
Climatul în Dealu Mare este temperat continental, caracterizat prin ierni reci şi veri
calde, dar cu o mai atenuată excesivitate est europeană. Temperatura medie
anuală este de 11.3°C şi precipitaţiile anuale sunt de 642 mm. În perioada
convenţională de vegetaţie a viţei de vie în Dealu Mare se înregistrează o sumă
de 3411 ° temperaturi utile, o insolaţie de1520 ore şi o sumă a precipitaţiilor de
395 mm. Iernile sunt relativ scurte, iar frigul devine mai intens în ianuarie şi în
prima jumătate a lunii februarie. Temperatura medie a celei mai reci luni (ianuarie)
este de -2,1°C, oscilând între -9,5°C şi+4,3°C. Temperatura medie a lunii celei mai
călduroase (iulie) este de +22,4°C, prezentând variaţii cuprinse între +20,7°C şi
+25,6°C. Suma temperaturilor active este cuprinsă între 3300 şi 4040. Numărul
zilelor cu temperatura medie peste 10°C oscilează între 175 - 226.
În general, resursele heliotermice din podgoria Dealu Mare sunt ridicate,
favorizând o bună coacere a rodului şi lemnului viţei de vie. Ultimul îngheţ de
primăvară se realizează în jurul datei de 10 aprilie iar primul îngheţ de toamnă se
realizează în medie la 30 octombrie. Intervalul fără îngheţ este în medie, de 202
zile.
Temperatura critică pentru îngheţul mugurilor viţei de vie se realizează mai
frecvent pe văi şi la câmpie şi mai rar pe versanţi. Pe deal temperaturile minime
sunt mai ridicate cu circa 3ºC faţă de şes iar frecvenţa iernilor geroase este mult
mai mică. Din această cauză viile cultivate pe deal pot ierna neprotejate. Podgoria
beneficiază de adăpostul pe care îl oferă dealurile subcarpatice, care cresc treptat
în altitudine, formând un paravan împotriva curenţilor reci, care vin din direcţiile
nord, nord – vest şi nord – est. Regimul precipitaţiilor este mai bogat în partea de
vest a podgoriei -587,7 mm şi descreşte spre est -508 mm.
Apa care se înmagazinează în sol în timpul iernii favorizează în prima parte a
perioadei de vegetaţie creşterea intensă a lăstarilor, iar ploile de la începutul verii
stimulează creşterea boabelor.
În faza de maturare a strugurilor (lunile august – septembrie) precipitaţiile sunt mai
reduse, favorizând coacerea. Ploile de vară sunt uneori cu caracter torenţial,
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provocând erodarea orizontului cu humus sau chiar a întregului profil pe terenurile
cu pante mari.
Parametrii climatici evaluaţi integral prin indicele de aptitudine enoclimatică are în
Dealu Mare valoarea de 4786, corespunzătoare unui potenţial enologic foarte bun.
În anumiţi ani de recoltă Dealu Mare prezintă aptitudine enoclimatică excepţională.
Frecvenţa acestor ani este de 1/7.
b. Descrierea factorilor umani
În Dealu Mare se produc vinuri din cele mai vechi timpuri. Existenţa viilor pe acest
teritoriu este confirmată de săpăturile arheologice, resturile ceramice şi toponimia
care atestă prezenţa plantaţiilor viticole din cele mai vechi timpuri.
Mari iubitori de vin, strămoşii noştri geto-dacii au ajuns în conflict cu administraţia
şi biserica. Istoricul grec Strabo (d. 24 e.n) este impresionat de măsura pe care o
ia Burebista împreună cu Marele Preot Deceneu de a distruge viţa de vie. Această
măsură ne duce cu gândul la vechimea podgoriilor din ţinuturile noastre. De
demult trebuie să fi cultivat dacii viţa de vie din moment ce se înrădăcinase atât de
mult gustul vinului încât au dat în viciul beţiei, care să devină pericol pentru
existenţa statului dac.
Primele documente scrise despre existenţa culturii viţei de vie în această parte a
ţării datează din secolele XIV si XV . Din documente reiese că Ceptura,Valea
Călugărească ,Valea Mantei şi Valea Popii erau localităţi cunoscute şi apreciate
pentru calitatea vinurilor pe care le produceau.
Despre podgoria Dealu Mare, hrisoavele străine spun ca producea un vin “uleios,
tare şi durabil, asemănându-l cu cele mai bune vinuri produse în alte ţări.
În anul 1427, 1 decembrie, voievodul Dan al II-lea întareşte satele şi jumătate din
Izvoreanii de Dealu Mare (Documenta Romaniae Historica, B, Ţara Românească,
document 71) iar în 1429, în hrisov , voievodul Dan al II-lea spune: “A binevoit
domnia mea şi am dăruit acest atotpreacinstit hrisov al domniei mele boierilor
domniei mele Dumitru din Maniaci si Balea cu copii lor şi Bârseanul cu fraţii lui, ca
să le fie Maniaciul şi Poienile Vărbilăului şi jumatate din Izvoreanii de Dealu Mare”
(Documenta Romaniae Historica, p. 127).
La 20 octombrie 1464, Radu cel Frumos întăreşte Mănăstiriea Snagov cu mai
multe sate, vii, mori şi vama Prahovei (Documenta Romaniae Historica, p. 218).
În trecut, viile din această podgorie erau bine şi armonios reprezentate prin cultura
câtorva soiuri, repartizate într-o proporţie bine stabilită şi produceau un vin foarte
căutat. Astfel, Dimitrie Cantemir arata că la trecatoarea Tabla Butii, de lânga
Bratocea era o renumită vamă pe unde se treceau vinurile de Dealu Mare spre
Ardeal. Pe acolo coborau trimişii prinţului Rakoczy al Ardealului pentru
cumpărarea vinului din Valahia (Hronicul vechimei a româno-moldo-vlahilor -17191722).
De-a lungul timpului, cultura viţei de vie a devenit o tradiţie, care s-a transmis din
generaţie în generaţie, ea făcând parte din modul de viată al satelor de podgoreni.
Omul trăia în mijlocul viei sale: îşi construia casa şi crama cu faţa la drum, pe
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propietatea sa; în spatele casei se întindeau parcelele măsurate în pogoane, cu
rândurile orientate de sus în jos, pentru a permite scurgerea apei de ploaie.
La început vinurile erau destinate utilizării în cultul bisericesc şi pentru desfătarea
mai marilor din ţară sau din zonă. Mai tărziu producerea vinurilor a devenit o
activitate economică, vinurile de Dealu Mare fiind comercializate în ţară dar şi în
afara ei. Tradiţia lucrului în vie, crama şi pivniţă a fost transmis din generaţie în
generaţie.
În perioada prefiloxerică, în Dealu Mare se cultivau aproximativ 20 de soiuri de
bază, care grupate câte 3-4 la un loc dădeau vinuri cu caracteristici bine definite.
Pentru producerea vinurilor albe se foloseau soiurile Băşicată, Gordin şi
Tămâioasă iar pentru cele roşii soiurile Negru moale, Negru vârtos şi Băbeasca
neagră, care se vinificau de obicei în amestec.
Un moment critic în dezvoltarea podgoriei l-a constituit invazia filoxerei care a fost
semnalată prima dată în Dealu Mare, la Chiţorani în anul 1884 şi în scurt timp a
făcut pagube uriaţe viticulturii de aici, transformând substanţial viticultura din zonă.
A urmat refacerea viilor care s-a făcut în mare parte cu soiuri frantuzeşti , dar şi cu
soiuri româneşti. Sortimentul cuprindea în perioada interbelică următoarele soiuri:
Fetească albă, Grasă de Cotnari, Tămâioasă românească, dar si Aligoté, Riesling
italian, Pinot gris, Sauvignon şi Traminer, pentru vinuri albe şi Fetescă neagră,
Băbească neagră, Pinot noir, Merlot, Cabernet Sauvignon, Portugais, pentru vinuri
roşii.
Începând cu anul 1915 au apărut legi care reglementau cultura viţei ăi producerea
vinului. Astfel, în 1915 apare “Regulamentul pentru combaterea fraudelor în
viticultură şi comerţul cu vinuri”. Acesta stabilea denumirile geografice pentru
producerea vinurilor de calitate cu enumerarea comunelor şi satelor în care puteau
fi produse. În 1929 apare prima listă cu soiurile admise la înmultire,
corespunzătoare regiunilor. În 1932 apare prima lege care reglementează
producerea vinurilor cu denumire de origine, Dealu Mare fiind cuprins în această
listă. În 1955 apare “Raionarea viticulturii” o lucrare bazată pe rezultate ale
cercetării obţinute în unităţi de cercetare. Aceasta stabilea pe fiecare areal
sortimentul de soiuri şi direcţiile de producţie. Pentru podgoria Dealu Mare, cea
mai mare şi compactă zonă din România la aceea dată (avea 3700 de ha cu viţă
de vie altoită), sortimentele de soiuri pe categorii de calitate a fost stabilit astfel:
Dintre amestecurile cele mai reuşite şi recomandate prin raionare, pentru vinuri
roşii superioare erau Cabernet Sauvignon (30%), Gamay Beaujolais (60%) şi
Saperavi (10%) sau Pinot noir (50%), Gamay Beaujolais (40%) şi Saperavi (10%).
Erau, de asemenea, recomandat cupajul dintre Cabernet Sauvignon (34%) cu
Gamay Beaujolais (66%).
Pentru cupaje reuşite au fost recomandate şi următoarele amestecuri tehnologice
pentru vinurile albe: Aligoté (60 %), Chasselas (30 %) şi Muscat Ottonel (10 %)
sau Aligoté (30 %), Chasselas (30 %), Saint Emilion (30 %) şi Muscat Ottonel (10
%). Pentru a ridica calitatea vinului la un nivel superior se recomanda un cupaj
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obţinut din amestecul de Galbenă de Ardeal (60 %) cu Saint Emilion (30 %) şi
Muscat Ottonel (10 %).
Importanţa viticolă a regiunii Ploieşti era dată la acea vreme de suprafeţele mari de
vii altoite şi de imensitatea şi poziţia centrală pe care o are masivul Dealul Mare
,,cea mai întinsă şi cea mai compactă dintre podgoriile ţării în jurul căreia
gravitează întreaga economie viticolă a ţării” (Gh. Constantinescu – 1958).
În prezent în Dealu Mare sunt prezenţi mici, medii şi mari producători de vinuri,
care şi-au definit produse specifice şi tipicitatea lor, pe care cu multă grijă o
realizează în fiecare an. S-au remarcat în ultimii ani mai mulţi producători de vinuri
de înaltă calitate.În Dealu Mare se practică enologia, definită ca ştiinţa vinului şi a
produselor vitivinicole.Ea a fost fundamentată prin realizarea bazei de cunoştinţe
asociate viei şi vinului, dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor noi care
respectă principiile dezvoltării durabile şi realizarea sistemelor de calitate care
aplicate garantează calitatea, siguranţa în consum şi nu în ultimul rând bogaţia în
compuşi benefici pentru sănătate. Toate aceste obiective au fost şi sunt realizate
de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare şi Vinificaţie Valea Călugărească, care
funcţionează în Dealu Mare încă din anul 1949.
Viile reprezintă un mod de valorificare economică a terenurilor mai puţin fertile ale
dealurilor, dar şi un mod de protecţie a mediului înconjurător şi de punere in
valoare a acestuia, fără a-i afecta integritatea.

Detalii privind produsul:
Vinurile roşii obţinute în Dealu Mare sunt recunoscute pentru fineţe, taninuri lejere
şi culoare vie, cum este cazul centrelor viticole Valea Călugărească şi Urlaţi, unde
influenţa solurilor brun - roşcate, bogate în săruri ferice este evidentă. În acelaşi
timp, în alte centre renumite, cum ar fi Ceptura, Tohani, Merei, vinurile roşii sunt
mai robuste, viguroase, cu intensitate colorantă sporită, caractere imprimate de un
plus al resurselor heliotermice şi de solurile cu textură uşoară.
Vinurile albe din Podgoria Dealu Mare se remarcă prin extractivitate, o structură
echilibrată şi o bună aciditate, imprimate de expoziţia sud – estică a versanţilor,
dar şi de practicile culturale, care menţin producţiile la nivele moderate.
Diversitatea soiurilor cultivate în podgorie permite obţinerea de vinuri petiante cu
caracteristici organoleptice bine diferenţiate. Soiurile utilizate pentru elaborarea
vinurilor petiante sunt următoarele :
soiuri albe: Muscat Ottonel, Fetească albă, Fetească regală, Chardonnay,
Riesling, Sauvignon, Tămâioasă românească, Pinot gris, Viognier.
soiuri negre: Fetească neagră, Merlot, Pinot noir, Burgund Mare.
Vinurile petiante se realizează prin cupajarea vinului de bază cu must proaspăt de
struguri, astfel încât să se obţină presiunea şi tipul de vin dorite.
Vinurile petiante albe prezintă un bun echilibru între alcool, aciditate şi pH,
prospeţime, arome varietale bine exprimate şi o perlare fină şi de durată.
Vinurile rozé petiante, obţinute din soiurile negre sunt vinuri cu arome delicate de
fructe roşii, agreabile, cu însuşiri evidente de prospeţime, o perlare de calitate, fină
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şi o spumare persistentă.

Interacţiune cauzală:
Prin cunoaşterea în detaliu a particularităţilor fiecarei parcele, a soiurilor şi
stăpânirea amănunţită a tehnologiilor de cultură şi prelucrare a strugurilor,
potenţialul zonei este exploatat în scopul obţinerii unor vinuri de înaltă calitate.
Apariţia exploataţiilor mici şi mijlocii, cu suprafeţe de 20-100 ha a fovorizat
creşterea calităţii, prin gestionarea mai bună a factorilor ce concură la obţinerea
vinurilor.
Soiurile cultivate în Dealu Mare, în climat temperat continental, sunt conduse , în
general, în forma semiînaltă, cu sisteme de susţinere care asigură o repartiţie
bună a suprafeţei foliare şi a producţiei. Acest lucru asigură o fotosinteză corectă
şi o maturare optimă a strugurilor.
Recoltarea strugurilor la maturitatea tehnologică asigură un excelent echilibru între
zahăr şi aciditate, necesar conservării însuşirilor de prospeţime şi fructuozitate,
elemente care influenţează şi calitatea perlării şi spumării.
Diferitele tipuri de sol şi expoziţii diverse au determinat plantarea soiurilor, în
funcţie de adaptabilitatea lor.
În partea de vest a masivului Dealu Mare unde se întalnesc soluri formate pe
argile roşii, marne şi nisipuri fine roşcate, cu un conţinut ridicat în oxizi de fier se
obţin rezultate foarte bune la soiurile pentru vinuri roşii (Merlot, Fetească neagră)
şi la unele soiuri albe (Fetească albă, Fetească regală, Sauvignon, Chardonnay).
În partea estică a masivului unde avem calcare sarmatice, argile, gresii şi tufuri
dacitice, depozite de nisipuri fine in alternanţă cu pietriş, se exprimă mai bine
soiurile Pinot noir, Burgund mare, Merlot pentru vinuri roşii mai lejere şi soiurile
Riesling, Pinot gris, pentru vinuri albe mai complexe.
În anumite centre se întâlnesc soluri scheletice, cu roca mamă la mică adâncime şi
cu un conţinut ridicat în carbonat de calciu, care favorizează obţinerea vinurilor
aromate din soiurile Tămâioasă românească şi Muscat Ottonel. Este cunoscut
faptul că pentru a avea rezultate bune soiurile albe se plantează în general la baza
versanţilor şi pe expoziţii estice unde sunt mai ferite de căldurile din august, la fel
Pinot noir care suportă mai greu arsiţa din vară.
Soiurile rosii precum Merlot, Fetească neagră pot fi plantate către vârful
versanţilor, acestea fiind iubitoare de soare.
Soiul Fetească neagră, soi autohton, are specificitatea sa, rodeşte pe corzi lungi,
are o fertilitate scazută şi trebuie tratat cu mare atenţie.
De mare importanţă este reglarea producţiei. Aceasta se face de la tăierile în
uscat, care se execută manual şi se definitivează la intrarea în pârgă prin recoltare
în verde. Producţiile echilibrate permit obţinerea unei maturităţi optime începand
cu prima parte a lunii septembrie până la sfarşitul lui octombrie.
Recoltatul, de cele mai multe ori manual, permite o selecţie încă din vie. Se acordă
o mare importanţă transferului de calitate de la strugure către vin, pe tot fluxul
tehnologic, de la recoltare, transport până la stabilizarea şi condiţionarea vinurilor,
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dar şi modului de obţinere şi conservare a mustului proaspăt de struguri.
Se are în vedere respectarea strictă a protocolului de vinificare, care vizează
reducerea conţinutului de bioxid de sulf, presarea în regim de presiune menajantă,
prezervarea aromelor varietale care dau fineţe şi eleganţă vinurilor, dar şi o
calitate bună a perlării.
Cramele din podgoria Dealu Mare beneficiază de inovaţii tehnice şi dotări de
ultimă generaţie, fiind în acord cu dinamica exploataţiilor viticole, respectând în
acelaşi timp mediul înconjurător.

8. CONDIŢII SUPLIMENTARE
Reguli de prezentare şi etichetare

Cadru juridic:

În legislaţia naţională

Tip de condiţie
suplimentară:

Dispoziţii suplimentare privind etichetarea

Descrierea condiţiei
Fără dispoziţii suplimentare.

9. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
a. Alt(e) document(e):

Descriere:
Descriere:
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VI. ALTE INFORMAŢII
1. COORDONATELE INTERMEDIARULUI

Nr. telefon:

Oficiul Naţional al Vieie şi Produselor
Vitivinicole
49 Sos. Iancului
021719 Bucureşti
România
0040 21 2505097

Fax:

0040 21 2505098

E-mail(uri):

office@onvpv.ro

Numele intermediarului:
Adresă:

2. COORDONATELE PĂRŢII/PĂRŢILOR INTERESATE

3. LINK CĂTRE CAIETUL DE SARCINI AL PRODUSULUI
Link:

http://www.onvpv.ro/?pag=1044

4. LIMBA CERERII:
română

5. LINK CĂTRE E-BACCHUS
Dealu Mare urmată sau nu de Boldeşti
Dealu Mare urmată sau nu de Breaza
Dealu Mare urmată sau nu de Ceptura
Dealu Mare urmată sau nu de Merei
Dealu Mare urmată sau nu de Tohani
Dealu Mare urmată sau nu de Valea Călugărească
Dealu Mare urmată sau nu de Zoreşti
Dealu Mare urmată sau nu de Urlaţi

