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1. „DOMENIILE LUNGU” – LANDȘAFT NOU
CU INVESTIȚII EUROPENE

1.1. La colegii de profesie sosit-am.  Spre sfârşitul 
lunii iulie (22–25), un grup de 20 de specialişti viticultori 
din Republica Moldova a avut ocazia să se deplaseze 
într-o vizită de studiu în Moldova de peste Prut. Aici am 
avut un schimb de experienţă în abordarea temei „Bune-
le practici româneşti la exploatarea plantaţiilor viticole”,  
scopul fi ind elaborarea caietelor de sarcini în plantaţiile 
Trifeşti, Cotnari şi Huşi, informarea privind cadrul regula-
toriu din ramură,  sistemul de subvenţionare, tehnologiile 
şi tehnica vitivinicolă, lucrările de exploatare şi calitatea 
producţiei IG/DOC.  Agenda elaborată de ONVV, cu susţi-
nerea USAID (A. Burciu, V. Corobca şi T. Petrea, ONVPV, 
Iaşi)  începe cu vizitarea fermei particulare „Agroindustrial 
CERS Trifeşti” (peste r. Prut, vizavi de raionul  Făleşti), cu 
cazare la hotelul „La Domenii” (pe teritoriul acestui com-
plex turistic), pe malul unui lac, cu 19 camere duble şi 5 
apartamente, sală de conferinţe, parcare, toate bine do-
tate şi amenajate; tot aici, în restaurantul hotelului, luam 
masa. Este o locaţie ideală pentru turism rural, întâlniri de 
afaceri, mese rotunde, degustări şi plimbări cu hidrobici-
cleta. De la acest complex am avut posibilitatea să ne 
deplasam la alte podgorii:  Cotnari şi Huşi. Primele obiec-
te vizitate în podgoria Probota au fost satele Trifeşti şi 
Hermeziu.  Miniferma agricolă integrată „Domeniile Lun-
gu” reprezintă un complex: culturi de câmp, vii, fermă de 
ovine, Crama Hermeziu, bază turistică, un antreprenoriat 
de familie, susţinut şi dezvoltat prin investiţii şi fonduri 
europene de modernizare. Complexul „Domeniile Lungu” 
a păstrat  tradiţia plaiului. Este situat pe 1 500 ha pe co-
linele din preajma r. Prut, 80 km de la Botoşani, în satele 
Trifeşti, Hermeziu, Bivolari, Vlădeni şi Şipote, reprezen-
tând o continuare a cunoscutelor podgorii vecine Dealul 
Copoului, Cotnari, Bucium, Uricani şi Ştefăneşti.

1.2. Hermeziu – localitate cu destin, vitejie şi forţă. 
Istoria nouă a acestei vechi podgorii (40 km de la Iaşi) 
începe în anul  2006, când s-au sădit din nou vii de tip 
modern, s-a construit crama după un proiect italian şi 
s-au dezvoltat o serie de ramuri integrate. Conform da-
telor istorice, Probota s-a manifestat câteva secole în 
urmă, datorită activităţii domeniilor moşiei boiereşti de la 
Hermeziu (sat) a lui Costache Negruzzi. Numele de fată 
a mamei scriitorului era tot Hermeziu, având etimologia 
veche scufundată în legendă, însemnând viteaz de culoa-
re roş-carmin – simbolul apărătorului neamului, de unde 
provine și denumirea satului  şi a aristocraţilor, a cramei şi 
moşiei – mândria răzeşilor, sonoritate şi pentru vinurile de 
astăzi. Autoritatea şi numele s-au făcut vestite prin fami-
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lia Negruzzi: Costache – scriitor notoriu, copiii – Ella, era 
prima femeie avocat în România, Leon – scriitor, primar şi 
prefect de Iaşi, fratele – generalul Mihai Negruzzi, iar fi ul 
său – Bob, scriitor în Franţa, toți  legându-și  destinul de 
plaiul natal, Hermeziu, de vie şi vin. Urmaşii lor au ştiut să 
păstreze tradiţia, vinurile Hermeziu fi ind cunoscute deja și 
peste hotare.

1.3. Viticultura podgoriei Probota şi a plaiului 
Trifeşti. Dezvoltarea complexă a acestui plai cu relieful 
terasat, la altitudinea de 175–260 m şi un nivel de pre-
cipitaţii de 400–500 mm/an creează  un mediu perfect 
pentru strugurii cultivaţi pe cele 132 ha de vii. Predomi-
nă soiurile: Traminer, Fetească neagră, Busuioacă de 
Bohotin, Chardonnay – câte 25 ha, Sauvignon – 22 ha, 
Fetească regală – 8 ha, restul – Muscat, Riesling, toate 
sădite cu clone italiene (Casa Grande) pe portaltoiul Ri-
paria-Rupestris 104. S-au investit peste 20 mii EU/ha (din 
care 15 mii – bani europeni). Au fost  plantate primăvara  
(2,2 x 1,2 m), cu 98% prindere,  cu ajutorul GPS-automat 
(fără hidrobur). Soiurile de masă  au eșuat, fi indcă nu sunt 
subvenţionate. S-au cultivat exclusiv soiurile raionate din 
Registrul Ofi cial, cu unele modifi cări în proiect. Agrotehni-
ca pe masiv – modernă; conducere – cordon lateral la un 
cep cu 3 700 butaşi/ha, pe spaliere metalice cu sârmă de 
inox permutabilă pe arcuri. Sârma de sus este strămutată 
mai întâi  în jos, apoi – invers, cea inferioară este orientată 
în sus. Tehnologia nouă permite  reducerea  operaţiilor 
în verde. Lucrările de cultivare între rânduri şi pe rând se 
întreprind cu un agregat special din Spania, cu sistem de 
autocurăţare a cuţitelor. În masiv sunt tuburi de irigare. La 
necesitate, se practică 8-10 tratamente pe sezon contra 
bolilor (după fi ecare 10-12 zile), ultimele – fără fertilizanţi 
sau erbicide. Angajaţii cu ziua – fără contracte de mun-
că, sezonierii, sunt remuneraţi cu 100 lei/persoană (plus 
45% impozit).  Recoltarea strugurilor se face cu ajutorul 
combinei  „Optimum”, produsă la fi rma franceză „Pelling”, 
productivitatea – 60 t/zi.

Restul pământului e ocupat cu grâne, porumb, livezi 

cu cireş, cais şi pomuşoare. La semănatul culturilor în 
câmp se aplică GPS-ul, formând brazde şi rânduri drep-
te. Se întreţine o fermă  cu 500 de capete de ovine. Cât 
priveşte plantaţia de cânepă, 300 ha, dețin autorizaţie de 
la minister conform contractului încheiat cu Canada pri-
vind obținerea seminţelor pentru infuzia de ulei utilizată 
în tratarea cancerului. Se cumpără seminţele de cânepă 
fără carmaniol, cu subvenţii de 100 EU/ha; după prima şi a 
doua creştere (20–30 cm), sunt frezate cu cositoare speci-
ale, pentru a stimula ramifi carea şi apariţia infl orescenţelor 
cu seminţe. De asemenea, se aplică îngrăşăminte, se fac 
tratamente  contra fl uturilor şi, desigur, se utilizează iriga-
rea. Recoltarea seminţei este mecanizată şi eşalonată; se  
usucă şi este comercializată de către fabrica de extracţie 
la un preţ de 0,7 EU/kg.

Apropo, de irigare. O impresie aparte ne-a lăsat Staţia 
automată de pompare şi irigare. Este construită după un 
proiect european, evaluat la peste 1 mil. de euro, grant 
nerambursabil. Bazinele  sunt umplute cu apă din r. Prut, 
de la o depărtare de 15 km, costul apei de irigare fi ind de 
500 lei/m3, sau 25 lei/m2 cu posibilitatea aplicării şi fertili-
zanţilor. Staţia de pompare e dotată cu 4 pompe puternice, 
conectate la computer, funcţionale prin alternare, cu un 
motor de 1 500 rot./min, conduse la distanţă prin interme-
diul telefonului mobil, în funcție  de debit.

1.4. Vinurile de Hermeziu cu denumire de origine 
exprimă terroir-ul. Referitor la Crama din cadrul grupului 
de ferme „Domeniile Lungu”, de asemenea  este constru-
ită după anul 2008 din investiţii europene, utilată cu teh-
nică  modernă de producție  italiană. Este un proiect nou,  
dotat cu 2 linii de procesare şi 2 prese pneumatice Bucher, 
maceratoare şi vase de inox Cadalppe, toate liniile um-
plute cu gaz inert – azot. Vasele au   funduri duble (vas în 
vas), pentru a asigura păstrarea garantată şi a evita oxi-
darea atât a unui volum mare, cât şi a unui mai mic. O linie 
de îmbuteliere asigură  40 mii but./an şi 10 mii Bagh-Box. 
Pentru spumante au fost instalate 6 acrotofoare Gortani 
(italiene) cu volumul de 1 000 dal, unde la presiunea de 
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6-10 bari are loc procesul şampanizării. 
Crama „Hermeziu” oferă consumatorilor vinuri albe, 

roze, roşii şi spumante seci, demiseci şi demidulci.  70% 
din vinuri se exportă în Cehia, o parte – în vrac, iar secţia 
de îmbuteliere asigură segmentul HoReCa; a crescut şi 
Retail-ul (cu amănuntul). Sortimentul cramei include  4 vi-

nuri roze” seci „C’est Soir”: Busuioacă de Bohotin, Feteas-
că neagră, Cabernet-Sauvignon şi unul demidulce – Bu-
suioacă de Bohotin, unical, cu aromă intens-fl orală, petale 
de trandafi r, gust plăcut rond,  parfumat. 

Segmentul vinurilor DOC „Scrisori” cuprinde 5 vinuri 
de cupaj, dintre care 3 albe seci: 

1) Chardonnay & Sauvignon; 2) Chardonnay & Sau-
vignon Muscat Ottonel; 3) Riesling de Rhin & Sauvignon 
blanc; Scrisori roze sec: Fetească neagră &  Busuioacă de 
Bohotin & Cabernet-Sauvignon; Scrisori roşu sec: Feteas-
că neagră & Cabernet-Sauvignon, reprezintă volumele 
mari de ofertă. Seria HoReCa „Hermeziu” de vinuri DOC 
include  5 vinuri albe seci de soi: Chardonnay, Sauvignon, 

Muscat Ottonel, Riesling de Rhin şi Traminer, 2 vinuri roşii 
seci: Fetească neagră, Cabernet-Sauvignon.

 Din seria următoare –  Retail „Păcatele Tinereţii”, fac 
parte  vinurile DOC, sortiment de 6 vinuri, dintre care 4 
albe: Sauvignon blanc, Chardonnay, Traminer – seci şi 
Fetească Regală – demisec; Fetească neagră – roze 
demisec şi Fetească neagră – roşu sec. Oferta „Fântâna 
cu vin” propune vinuri albe şi roşii, seci şi demiseci cu îm-
buteliere Bagh-Box. Vinurile spumante (de acrotofor) sunt 
reprezentate de „Thrubilo” – alb sec şi „Thrubilo” – brut alb 
natur şi două vinuri petiante: „Madame Blue” – demisec şi  
„Mademoiselle Roze” – demisec.

Vinurile obţinute la „Domeniile Lungu” reprezintă o 
continuare frumoasă a tradiţiei plaiului, ce are  o legătură 
specială cu istoria cramei Hermeziu. Sortimentul şi calita-
tea vinurilor poartă pecetea indicaţiei geografi ce protejate 
(IGP). Delegaţia noastră afi rmă că a trăit într-un basm al 
viticulturii dintr-un sat  vechi românesc, moment special 
oferit de specialiștii în domeniu  Vasile Lungu, Gabriel Sto-
ica şi Traian Petrea.

2. APRECIATUL BRAND VITIVINICOL 
ROMÂNESC – COTNARI

2.1. Moștenit-au un nume cu spirit istoric. Mărturi-
sim, i-am găsit pe colegii noştri de peste Prut în plină dez-
voltare, în toi de pârgă a strugurilor şi a ramurii cu care se 
ocupă ei – viticultura. Ne-au întâlnit cu pâine şi sare, festiv, 
ca pe fraţi, ne-am fotografi at, ne-au familiarizat cu viile şi 
crama – o amintire fascinantă, ce ne provoacă să dezvălu-
im câte ceva din secretele „Casei de vinuri Cotnari”.

Documentele vechi dovedesc că Cultura Cucuteni ar 
fi  existat anterior epocii geto-dacice (sec.V, î.Hr.). Potrivit 
săpăturilor arheologice din Dealul Cătălina din podgorie, 
vestigiile de ceramică din locuinţe, uneltele viticole şi ce-
tăţile din regiune atestă cultura şi stilul de viaţă sedentară 
la vatra Cotnar. Într-un document de pe vremea domnito-
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rului Petru Muşat de la 1384 se pomeneşte despre viile 
Hârlăului şi cele din Cotnar, iar domnitorul Alexandru cel 
Bun (1400–1432) înalţă Pârcălabul de Cotnar să fi e şi ma-
re-paharnic la Curte, ierarhie înaltă între boierime. După 
secolul al XV-lea apar tot mai des înscrieri despre donaţiile 
de vii, tot atunci vinurile din această vatră se înscriu în 
Cartea de vinuri a Veneţiei, vândute la preţ mare. 

Pe vremea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt apar toponi-
mele Dealul lui Vodă, Podul lui Ştefan, biserica şi beciul 
lui Ştefan. În continuare, târgul Cotnari creşte, un şir de 
mănăstiri şi boieri deţineau domenii, tatăl cronicarului 
Gr. Ureche, Nestor, procură 47 fălci de vie. Târgul devine 
focar al culturii (Renaşterea), se deschide Şcoala Latină, 
se proiectează Academia Domnească. La sfârșitul seco-
lului al XV-lea misionarul catolic Bernardino Quirini trimite 
Papei un raport în care se arată că la Cotnari există 3 500 
de case cu 15 mii de sufl ete. Arhiepiscopul catolic Marcus 
Bandinies (a. 1646), odată cu călătoria sa prin Moldova, 
ajunge la Cotnari şi observă că  toţi fruntaşii ţării caută 
să-şi cumpere vii în zonă, mai ales cei din Polonia. 

Domnitorul Moldovei, Dm. Cantemir (1710), scria că 
nu cunoaşte vinuri mai alese în lume ca cel de Cotnari. 
Cronica lui I. Neculce arată că acest vin i-a plăcut ţarului 
rus Petru I, iar A. Julien (a. 1832), în cartea „Topographie 
des vignnoblesconnus”, clasifi că vinurile de Cotnari printre 
cele mai bune de pe glob. Chiar şi după invazia fi loxerei 
vinurile de aici au continuat să cucerească medalii la mul-
te concursuri. Asta se lămureşte prin faptul că sortimentul 
tradiţional local nu prea s-a schimbat, au rămas soiurile 
autohtone: Grasă de Cotnari, Frâncuşa, Fetească albă, 
Tămâioasă românească, Busuioacă de Bohotin, Fetească 
neagră, bine adaptate la mediu.

2.2. Despre brandul vitivinicol – Cotnari. Când am 
scris „au moştenit”, am avut în vedere nu numai teritoriul 
cu pante, unde soarele străluceşte necontenit, ci şi faptul 
că oamenii au păstrat aici cu sfi nţenie tradiţia vechii Culturi 
Cucuteni, alături de Boian, Griș, Gumelniţa din podişurile 
Moldovei şi Transilvaniei. Satul Cucuteni intră în raza de 

unde se colectează strugurii stafi daţi toamna târziu. Lo-
calnicii au moştenit dibăcia meseriei de vinifi catori, emoţia 
timpului, dragostea faţă de vie şi secretele vinului.

Aici mă opresc la amplasarea topografi că: de la sud 
(Dădeşti) până la nord (Frumuşica), latitudine nordică 
între 41º14. şi 47º35., este o podgorie „la limită de risc” 
unde factorul natural – roca, panta, clima, solul, dealurile 
înalte, este favorabil pentru vița-de-vie. Pantele dealurilor: 
Holm – 541 m, Lespezi – 451 m, Vodă – 317 m, Cătălina – 
395 m, Măgura – 222 m, Laiu – 376 m, apoi râurile şi pâra-
iele din preajmă (Bahlui, Bahlueţ, Gurguiaţa, Mileţin, chiar 
şi Siret cu Şomeşul Mare, Moldova mai la vest) sunt acele 
bazine de apă care formează tradiţional, ca peste tot în 
lume, „oaza viticolă”. Spaţiul conturat al podgoriei Cotnari 
cuprinde plaiurile: Dealul Cătălina, Dealul Paraclis, Dealul 
Mandrului, Dealul Plaiu-Nou, Horodiştea, Cârjoaia, Lupă-
ria, Dealul Naslău, Dealul Juleşti, Dealul Drăgan, Dealul 
lui Vodă, Buhalniţa, Zlodica şi alte aşezări. La est de Cot-
nari sunt situate alte două podgorii bune: Hlipiceni, Plugari 
şi Probote cu Hermeziu mai spre Prut.

Relieful colinar cu înclinaţie predominantă de 7–8º 
este o ambianţă ecologică ce a creat un sistem viticol de 
vis cu substrat litopedologic – un bazin ce a adăpostit pe 
o fâșie N-S de 60 km şi o lăţime de 7–15 km amestec de 
marno-greso-calcar, nisip, argile şi roci pietroase, repre-
zentând o cuvertură slab alcalină – valoroasă plantaţiei 
viticole expuse din plin fl uxului radiaţiei solare. Are climat 
continental, datorită expoziţiei numeroaselor dealuri încăl-
zite ecoclimatic efectiv şi cu înseninări atmosferice, cu pri-
măveri timpurii şi toamne calde târzii, cu durata insolaţiei 
de 2 100 de ore şi suma temperaturilor active de 3 600–
3 700 ºC (mai mare decât în unele zone din Sud). Toate 
acestea asigură nu numai maturarea, dar şi supramatu-
rarea strugurilor, de multe ori cu dezvoltarea mucegaiului 
nobil Botrytis cinerea. 

Podgoriei Cotnari, cu satele sus-menţionate, îi aparţin 
1 800 ha de vii cu soiuri pentru vin: Grasă de Cotnari, Fe-
tească albă, Tămâioasă, Fetească neagră şi Busuioacă – 
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câte 20%. Viile au fost reînnoite în anul 2007. Schema de 
plantare – 3x1,1 m, cordon bilateral; cu 9 stropiri în acest an 
ploios, îngrăşăminte – 200 kg/ha de superfosfat şi 200 kg/
ha de potasiu. Recolta constituie 10–12 t/ha de soiuri albe 
şi 8–9 t/ha de struguri roşii. Recoltarea manuală. Braţe de 
muncă în criză, plata – 180 de lei unui muncitor cu 3 mese/
zi. Lucrările sunt mai mult pe seama mecanizatorilor: aratul, 
cultivările, stropitul, introducerea erbicidelor Blifo, de 2 ori 
(este mai ieftin (500 lei/ha) şi uşor  degradează).

Recoltarea manuală, norma – 1t/zi/om, la zaharitatea 
de 200 g/dm3. 

Prelucrarea începe cu soiul Frâncuşa, care este desti-
nat preparării vinurilor brute pentru spumante. Crama Cot-
nari are productivitatea de 2,6 mil. dal/an, este împărţită în 
3 sectoare: vinuri albe, vinuri roşii şi roze, are secţii de ma-
turare a vinului şi de îmbuteliere. Secţia de procesare este 
dotată cu 2 bunchere de recepţie, 2 melcuri (pe lăţime), 
rotovinifi catoare – PIM pentru maceraţie, utilaj şi vase de 
inox, la fel PIM, urmează 4 prese mari Willmess. La vinu-
rile albe limpezirea mustului se face cu bentonite sau prin 
fl otare. După pritocire şi sortare, vinurile sunt maturate şi 
fi ltrate, apoi transmise la îmbuteliere sterilă.

Miraculoasele vinuri de Cotnari de multă vreme inspi-
ră numeroşi poeţi şi prozatori, datorită însuşirilor organo-
leptice ale soiurilor, infl uenţate de clima unicală a plaiului. 
Acestea sunt vinuri albe seci, demiseci şi demidulci, DOC 
şi DOC cu trepte de calitate. Vinul „Voievodal” este asoci-
erea splendidă a cupajului unic: Grasa &  Fetească albă 
& Frâncuşă & Busuioacă (orientativ: 25:25:20:10%), întru-
chipând un ansamblu de vis: primul asigură dulceaţa, al 
doilea – fi neţea, al treilea – aciditatea şi ultimul – aroma. 
În aceste împrejurări am fost invitați la o degustare-model, 
cu 5 pocale şi unul pentru spumant.

Am savurat spumantul brut „Frâncuşa” cu aromă fi nă 
rară, prospeţime şi puritare în gust. A urmat vinul alb sec 
de soi „Frâncuşa”, 13% vol. alc., deosebit prin culoarea 
splendidă verzuie, aromă pronunţată de soi, gust rond 
şi armonios. Vinul „Blanc” (aproape de „Voievodal”), dar 
demisec, un cupaj al soiurilor Frâncuşa & Fetească albă 
& Tămâiosă, are o culoare verzuie, aromă bogată fl orală 
cu nuanţe apicole de salcâm, gust plăcut şi moale. Vinul 
de colecţie „Grasa de Cotnari”, anul roadei 2000, 12% vol. 
alc./67 g/l zahăr – culoarea slab-aurie, stofă nobilă în aro-
ma cu nuanţe de stafi de, nobleţe bogată de gust matur. Alt 

vin-capodoperă –  „Tămâioasa 
Românească”, alb demidulce, 
anul roadei 2014, cu aromă 
rafi nată de citrice, postgus-
tativ – fi n, armonios şi uleios. 
Vinul – „Busuioaca de Boho-
tin”, mândria podgoriei,  2018, 
roze demisec cu aromă in-
tens-fl orală şi petale de tran-
dafi r, gust bogat, condimentat 
de soi. În sfârşit – „Feteasca 
neagră”, anul roadei 2016, 
13% vol. alc., sec – culoare 
rubinie, aromă de soi pură, 
gust catifelat, posgustativ – 
rond.  Sortimentul la Cotnari 
este variat, deosebim câte-
va serii de vinuri: gama Pre-
mium albe seci: „Feteasca”, 
„Grasa”, „Tămâioasa” şi roze 
– „Busuioaca”, demisec; se-
ria „Vlădoianu” diverse soiuri; 
seria „ZAZ Spumant” albe şi 
roze demiseci.

Se spune că localitatea 
poartă numele vinului, poate 
fi . Este un dar autentic al na-
turii integrat cu tehnica, arta 
şi iscusinţa. Da, este tezaurul 
despre care pe uşa de la intra-
re e scris : „Puţin, ca tot ce e 
bun/ Şi bun, ca tot  ce este rar/ 
Acesta-i vinul de Cotnar!” Iată 
cu acest sentiment de vin bun 
şi rar, cu gânduri creative am 
plecat spre casă.
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