Relatório de colheita 2021
Em Mendoza, em geral, houve um atraso no amadurecimento em relação à safra anterior (2019-2020). Esta
última estava bastante avançada em relação à safra
2018-2019, portanto, pode ser considerada de amadurecimento normal ou um pouco adiada da média. Posteriormente isto pode ser validado com os gráficos de
acumulação de graus /dias ao longo do ciclo vegetativo.
A temporada 2020-2021 foi marcada por uma primavera
quente semelhante à temporada anterior. Nos primeiros
dias de setembro ocorreram geadas que impactaram
nas zonas leste e norte da província de Mendoza, e nas
zonas frias (altas) de San Juan, já que ali se iniciava o
ciclo vegetativo das variedades brancas. especialmente
aquelas que são produzidas em espaldeira.
No início da primavera de 2020, as temperaturas médias
foram mais altas do que no ano passado, o que causou
um adiantamento na fase de brotamento. Em outubro
ocorreram geadas que afetaram a fenologia. Em
meados de novembro ocorreu uma inversão da curva
climática e a partir daí fica evidente, um atraso nos

estágios fenológicos em relação à safra anterior, até o
momento da colheita.
As chuvas, foram bastante superiores às do ano passado em 20% em média, concentradas em janeiro e
fevereiro. Isso afetou algumas variedades precoces,
como chardonnay e sauvignon blanc, mas sem consequências graves. As variedades tintas em geral mostraram-se muito saudáveis.

VINHEDO ALTO AGRELO
Nosso Vinhedo de Alto Agrelo é sempre o primeiro em
ser colhido, em suas áreas mais baixas, com solos mais
profundos e amadurecimento avançado. A vindima
iniciou-se no final de fevereiro, registando álcoois
médios de 12,5% nos primeiros dias e elevada
percepção aromática, caracterizada por frutos vermelhos e taninos sedosos. Em meados e no final de março
foram colhidas as áreas média e alta da fazenda onde os
solos são muito mais curtos e alguns são compostos por
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Os blocos 51 e 53 da zona alta, com predomínio de
pedras, foram colhidos entre os dias 8 e 12 de março e
nos deram uvas perfeitas para a produção de grandes
malbecs argentinos. Com um carácter frutado que
lembra ameixas e cerejas maduras complexadas pelo
característico perfil balsâmico que este terroir nos dá, e
com cores azuis profundas e taninos de grande estrutura prontos para um longo envelhecimento.
Apesar de ser uma colheita atrasada em geral para a
província, a nossa Fazenda Alto Agrelo se caracteriza por
ter um amadurecimento precoce ano após ano, somado ao
perfil que procuramos de frescura, lugar e tipicidade
varietal, que nos leva a antecipar um pouco a vindima.
O gráfico 1 mostra a diferença no acúmulo de graus- dias
nas últimas três safras. As chuvas nesta região somam
uma quantidade semelhante em mm ao longo do ciclo
da safra anterior, mas obviamente maior em janeiro e
fevereiro como pode ser visto no gráfico 2. No entanto,
esta fazenda apresentava saúde excepcional graças ao
seu controle agronômico e às grandes permeabilidades
de seus solos pedregosos. Levando em conta os dados,
a safra de 2021 pode ser considerada excepcional para
o excelente terroir que é Alto Agrelo.

Fazenda Agrelo, 2021.
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até 90% de pedras aluviais, o que favorece um amadurecimento mais profundo, álcoois próximos a 14,5% e perfis
de fruta preta e taninos de maior aderência, mas de
grande sucrosidade, ideais para o envelhecimento.
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GRÁFICO 1: GRAUS / DIAS - FAZENDA AGRELO
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GRÁFICO 2: PRECIPITAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS (ACUM. MM) - FAZENDA AGRELO
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GRÁFICO 3: GRAUS / DIAS- FAZENDA ALTAMIRA

GRÁFICO 4: PRECIPITAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS (MM ACUM.) - FAZENDA ALTAMIRA

VINHEDO ALTAMIRA

As chuvas foram até 60% superiores à safra anterior
(Gráfico 4). Claramente concentradas entre janeiro-fevereiro-março. Estes meses chuvosos caracterizaram a
estação, com um ligeiro atraso, mas sobretudo produzindo um amadurecimento mais lento e equilibrado e
favorecendo a produção de polifenóis e aromas,
mantendo a acidez natural característica desta zona fria
do Vale do Uco.

Nossa fazenda Altamira também teve um ano excepcional. Não ficou imune à geada de 5 de outubro, que
afetou a produtividade dos brotos e reduziu a produção.
Esta redução resultou numa fenomenal acumulação de
polifenóis, dando-nos uma fruta com uma concentração
ideal para vinhos do mais alto nível. O profundo perfil
aromático de fruta vermelha, framboesa, junto com as
notas florais e minerais, típicas deste grande terroir, fazem
dos vinhos Altamira 2021 uma colheita excepcional.
Em relação ao clima, Altamira e Valle de Uco em geral não
ficaram isentos do atraso de acumulação em graus dias em
relação à safra anterior, que pode ser visto no gráfico 3.
Porém, a colheita para esta fazenda foi realizada entre 16
de março a 25, inicialmente a partir dos blocos 1, 4 e 7,
destinados aos vinhos Single Vineyard e Single Block, que
têm pedras calcárias de origem aluvial, que favorecem a
maturação, devido a um maior estresse.

Juan Pablo Murgia
Gerente de Enología

As uvas não apresentavam problemas de doenças
criptogâmicas, graças ao rígido controle agronômico e à
grande permeabilidade dos solos pedregosos aluviais
que favorecem a drenagem.
Para concluir, levando em consideração os dados
apresentados, podemos afirmar que a safra de 2021
apresenta em todas as fazendas uma grande tipicidade
de lugar e um potencial auspicioso.

Cecilia Acosta

Gerente de Fincas y Vinhedos
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