
Livezile, podgoriile și pivnițele vinicole 

 

Restructurarea proprietăţilor agricole din ultimele două decenii, a avut ca impact 

negativ restrângerea suprafeţelor pomi-viticole, fapt reflectat de existența în prezent a unui 

fond redus cantitativ. Astfel, cele mai extinse suprafeţe viticole (peste 100 ha) sunt prezente în 

comunele Sanislău, Pir, Ciumeşti şi Urziceni, iar cele mai reduse suprafeţe (sub 10 ha) sunt în 

comunele Andrid şi Petreşti. Dintre soiurile cultivate, mai semnificative prin frecvenţă şi 

suprafeţe sunt cele de hibrizi (Othello, Delaware roz, Cunningham), la care se adaugă soiuri 

nobile pentru vinificaţie (Riesling italian, Pinot gris, Iordană, Fetească albă, Fetească 

regală, Muscat ottonel) şi struguri de masă (Chasselas doré). 

În cazul livezilor, suprafeţele cele mai extinse sunt prezente în comuna Cehal (peste 

600 ha), urmată de Sanislău şi Tăşnad, fiecare cu peste 300 ha. 

 
Fig. 66.  Livezi de pomi fructiferi (meri), comuna Cehal 

În zonele viticole sunt caracteristice, din cele mai vechi timpuri, pivniţele săpate în 

versanți, care alcătuiesc un fel de uliţă. În zilele noastre, în Sălacea sunt cunoscute 

aproximativ 970 de pivniţe, alcătuind aşa-zisa ”stradă a pivniţelor”. Cele mai multe au fost 

construite în secolul trecut, cea mai veche datând din anul 1803.Prin numărul mare al acestora 

pe o arie restrânsă, pivnițele vechi au devenit un simbol al localității Sălacea, care trebuie 

exploatat și din punct de vedere turistic. 



 
Fig. 67. Aliniament stradal cu pivnițe vechi (comuna Sălacea) 

În afara localității Sălacea, pivnițe vinicole autohtone se mai păstrează și în alte 

așezări, acolo unde locuitorii au avut o tradiție în cultivarea viței de vie: Pir, Santău (sat 

Chereușa), Ciumești. De această îndeletnicire se leagă, poate unele dintre cele mai importante 

obiective turistice ale spațiului analizat: pivnițele vechi, săpate în dealuri care păstrează nu 

numai vinul, foarte bun, limpede și mai ales rece vara, dar și obiceiurile și unelte vechi 

(folosite încă) legate de prelucrarea tradițională a vinului. De altfel, peisajul cultural oferit de 

podgorii, crame, beciuri și pivnițele vinicole vechi(unele lungi de cel puțin 30 m), săpate în 

coasta dealurilor și așezate una lângă alta, pe câte o latură a străzii, constituie infrastructura 

agroturistică de bază a practicării unui turism vini-viticol (uval sau oenologic). Totodată, 

acestea prezintă ambianţa potrivită pentru organizarea de degustări de vinuri pentru grupurile 

de turişti, cu atât mai mult cu cât sortimentul de vin Bokator este cunoscut pentru buchetul şi 

calităţile sale. 

 

 



Fig. 68.  Pivnițe tradiționale vechi (Pir) și cramă (Ciumești) 

 


