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Introducere

Lucrarea de faţă încearcă să îmbine studiul comportamentului soiului de viţă
de vie Cabernet Sauvignon cu modul în care soiul poate exploata condiţiile
specifice de amplasare a acestuia pe versanti amenajaţi în terase în podgoria
Ştefaneşti-Argeş.
Cultura viţei de vie prezintă caracteristici specifice, pornind de la
amplasarea acesteia şi până la tehnologia de cultură aplicată. După cum se ştie viţa
de vie ocupă în general terenuri în pantă greu accesibile, improprii altor culturi.
Aceste terenuri sunt supuse în mod accentuat proceselor de eroziune, procese care
în timp conduc nu numai la degradarea solului dar pot compromite şi plantaţiile de
viţă de vie care le ocupă.
în ţara noastră în ultimii ani suprafeţele cu viţă de vie au cunoscut un regres,
iar executarea de măsuri antierozionale şi amplasarea de noi plantaţii de viţă de
vie pe astfel de amenajări necesită investiţii importante, cu mari eforturi financiare
uneori la limita de profitabilitate. De aceea, cunoaşterea acestor limite tehnologice
şi „atenuarea" lor printr-un management competitiv al exploataţiilor agricole va fi
viitoarea provocare care va trebui depăşită.
O dată cu intrarea ţării noastre în Uniunea Europeană, viticultura ca şi alte
componente ale agriculturii va trebui să se adapteze la piaţa europeană prin
adaptarea produselor la standardul comunitar şi mai ales la competiţia care există
pe această piaţă, competiţie care va respecta legile pieţei libere unde calitatea
însoţită de profitabilitate va constitui singurul criteriu prin care se vor diferenţia cei
care vor fi în măsură să performeze.
De aceea această lucrarea nu şi-a propus să analizeze în mod exhaustiv
particularităţile comportării soiului de viţă de vie Cabernet Sauvignon pe versanti
terasaţi. Dar s-a dorit studierea acestuia pe perioada în care autorul acestei lucrări
şi-a desfăşurat activitatea ca şef de fermă în cadrul Staţiunii de Cercetări VitiVinicole Ştefaneşti, Argeş.
Contribuţia mea la dezvoltarea acestui subiect sper ca va fi apreciată de cei
care vor avea curiozitatea să parcurgă următoarele pagini.
Profundă recunoştinţă conducătorului ştiinţific, domnul Profesor
Doctor
Gheorghe Florescu pentru susţinerea, îndrumarea şi sprijinul ştiinţific acordat pe
toată perioada desfăşurării doctoratului.

De asemenea îmi exprim profunda apreciere pentru „iniţiatorul acestui
proiect' , domnul Profesor Doctor Alexandru
Teodorescu care mi-a acordat
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fost membru al „echipei" S.C.D.V. Ştefaneşti .
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contribuţia
» la redactarea acestei lucrări.
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