
O terroir significa a relação mais íntima

entre o solo e um microclima em

particular, permitindo a um determinado

tipo de uva expressar a sua qualidade,

tipicidade e identidade em um grande

vinho. É o ambiente natural de uma

região produtora de vinho, englobando

todos os seus aspectos - não apenas os

elementos do próprio meio ambiente,

mas também aqueles relacionados com

o desempenho do ser humano na

produção do produto - e que contribui

para dar ao vinho um especificidade

única. Um bom enólogo certamente terá

um beneficio acrescido pelo

conhecimento do Terroir, extraindo o

melhor produto possível de uma

determinada vinha.

O serviço E.agro Terroir, da Eurofins, é

uma ferramenta que combina a análise

do solo e o conhecimento dos nossos

especialistas em agronomia para o

estudo do terroir da sua região. E-agro

significa excelência em agronomia,

excelência Eurofins em agronomia, e é

garantia de um serviço de valor

acrescentado para o conhecimento e

interpretação de um conjunto de fatores

que influenciam o desempenho da

vinha, a qualidade da uva colhida e que

acaba participando na personalidade

final do produto, como se fosse uma

assinatura de cada região produtora.

O serviço de consultoria E-agro. Terroir, da Eurofins, é uma
ferramenta que combina a análise de solo e o conhecimento dos
nossos especialistas em agronomia para o estudo do terroir da
sua região.
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O serviço E.agro Terroir é a ferramenta perfeita para
consulta entre o agricultor, o enólogo e os especialistas
da Eurofins. É Fundamental para o conhecimento e
interpretação de um conjunto de fatores que influenciam
o desempenho da vinha.

Informação mais 
completa e clara

Detalhes gráficos 
compreensivos

Ajudamos a 
extrair o melhor

Eurofins Agro. Excelência em  Agronomia

Eurofins Agro Iberia:
Av. D. João II n.35 - 11º ,1990-083 Lisboa, Portugal
Partida Setsambs, Sidamon, 25222 Lleida, Spain

T.: +351 934.668.060
E.: nataliasantos@eurofins.com
www.eurofins.pt


