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Locație: Barone Pizzini – Regiunea Franciacorta (producator de vinuri spumante 
ecologice)

4th Field Visit – Lombardia, Italia
19-21 Aprilie 2017



• Localizare: Via S. Carlo, 14, 25050 Provaglio 
d'Iseo BS, Italia

• Fondatori : 1870 – Frații Enrico și Bernardino 
Pizzini, pași continuați de Baronul Giulio 
Pizzini Piomarta Von Thurbeg (1847-1911)

• 1967- Barone Pizzini printre primele vinuri 
din regiunea Franciacorta înregistrate DOC 

• Arie de productie: Franciacorta  (DOCG)
• 1994- Manager – Silvano Brescianini
• 1998- Începe conversia la ECO
• 2001  - Primesc certificarea ECO
• 2002 – Valorifică primul vin ECO 
• 2012- Londra -Medalie de aur  la concursul 

International – ”Franciacorta Rose 2008” 
declarat cel mai bun vin eco din lume

• Obiectiv: Compania isi propune sa valorifice 
istoria, cultura, tradiția ,patrimoniul viticol din 
regiunea Franciacorta, specializată pe 
producerea de vinuri spumante. Apelatiunea 
Franciacorta este recunoscută în lume 
pentru calitatea acestor vinuri.

Barone Pizzini- Date generale









• Suprafata cultivata: 90 ha (47 ha în regiunea Franciacorta)
• Soiuri de struguri: predominant Chardonay, Pinoi Noir, Pinot Blanc, Cabernet 

var. Franc/Sauvignon, Nebbiolo,Barbera, Merlot (Rare red blend și 
Bourdeaux rare blend)

• Productie: ~ 8-9 tone / ha

Barone Pizzini– Producție

• Angajați: 16 + zilieri 
• Lucrări – utilaje proprii si 

contracte cu prestatori 
de servicii

• Tratamente: Cu și sulf 
20-30% / an, mai multe 
ca și în convențional

• Costurile cu personalul 
în vie sunt mai mari cu 
~20% decat în 
convențional



• Branduri: 9 (spumant,rosu, alb,)
 Golf 1927 Franciacorta DOCG
 Animante Franciacorta DOCG
 Satén Franciacorta DOCG 
 Nature Franciacorta DOCG
 Rosé Franciacorta DOCG 
 Bagnadore Franciacorta DOCG 

Pas Dosè Riserva
 Curtefranca Rosso DOC
 Polzina Curtefranca DOC
 San Carlo I.G.T. Sebino

Barone Pizzini- Produse



• Productie: ~340.000 sticle / an
• Pret de vanzare: 12-33 EUR / 

sticla
• Canale: 

 Export  
 Supermarket
 Crama proprie
 On line

•Promovare: 
 Consorțiul Franciacorta
 Media
 Târguri și expoziții

• Arie de vanzari:
 Italia
 USA
 Elveția
 Germania
 Japonia
 China
 Canada

Barone Pizzini- Comercializare



• O afacere cu istorie ,tradiție și 
experiență de peste 140 ani

• Prima fermă din regiunea 
Franciacorta certificată eco 

• Promovează respectul față de 
natură și om , crearea de vinuri 
”vii”

• Ferma participă la proiectul 
Ita.Ca pt. Monitorizarea emisiilor 
de CO2

• Premiile internaționale obținute și 
recunoașterile publice le sunt 
dovezi că au ales calea cea 
bună

• Noua cramă inaugurată în 2007 
se întinde pe 5600 mp

• Probleme de natura birocratica și 
taxe - armonizarea legislativa 
(între state membre UE) 

• Mai puțină birocrație în US, 
China , Japonia

Barone Pizzini- Diverse



Consorțiul Franciacorta
 Înființat în 1990
 Garantează și verifică calitatea 

vinurilor Franciacorta DOCG
 Peste 200 ferme viticole și unități 

de îmbuteliere sunt monitorizate 
în regiune

 Regiunea Franciacorta cuprinde 
19 municipalități inclusiv orașul 
Brescia

 ~ 3000 ha de viță pt. 
Franciacorta DOCG– 82 % 
Chardonay, 14% Pinot Noir, 4% 
Pinot Blanc

 ~350 viță pt. Curtefranca DOC
 ~ 60 % din suprafață de vie este 

certificată eco
 Vânzări ~ 17. Mil. Sticle/ an din 

care peste 1.5 Mil. sticle - Export



Prezentări IMM-uri Brescia



6 exemple IMM-uri Brescia



1. Demetra Professione Terra di Passiran
- fermă mixta - vegetală, procesare (viță de vie –

28 ha, cereale , legume, uleiuri)
- specializată pe servicii consultanță și servicii 

agricole pentru alte ferme
2. Ferma Perla del Garda di Lonato del Garda, 

producător de vinuri
• Afacere de familie
• 2013 – 5 ha vie in conversie din 30 ha

3. Società Agricola Lazzari di Capriano del Colle, 
producător de vinuri

• Afacere de familie, fermă asemănătoare cu 
San Michele

• Eco din 2016
• Vanzări 40000 sticle/an – 80% in Brescia, 

export 10%



4. Sempreverde Biogermogli di Marone, 
producător de germeni eco proaspeți și 
procesați

• - înființare 2011
• doar 4 producători de germeni în 

Italia
• Valorificare magazine 

specializate N. Italiei și în N. 
Europei

5. Ferma Agricola Leonardo di Elisa e 
Nadia Turelli di Sale Marasino, 
producător ulei de măsline DOP și Eco

• Ulei extravirgin din măsline verzi
• Valorificare directă ,internă, 

magazine eco, adepții principiului 
”0 km distanță”

6. Cascina Clarabella soc. coop. Soc. agr. 
Onlus di Cortefranca, producător de 
vinuri, ulei de măsline, miere

• Cooperativă socială – integrează 
pers. cu probleme psihice-
cooperare cu sistemul sanitar din 
zonă

• Certificare Eco din 2002



Project smedia

Vă mulțumesc! 

Questions welcome


