Насажденията са разположени на
(Каберне Совиньон
и Мерло) и на
(Пти Вердо), с южно изложение. Тероарните
особености на масивите включват: ниска (Шипката) и средна (Каралиец) за района
надморска височина; изразени температурни амплитуди; мека зима и топло лято;
оптимално съотношение слънцегреене и валежи; средно до ниско песъчливи и
глинести почви (Каралиец) и алувиални почви с високо съдържание на варовик
(Шипката).
Комбинацията от песъчливо-глинести и алувиални почви с високо съдържание на
варовик, подчертаният температурен диапазон, перфектното изложение и
внимателно обмисленото иновативно лозарство осигуряват развитието на разкошни
ароматни комплекси у гроздето и по този начин перфектни характеристики на
виното.
Растенията са от френски произход, със средна възраст 12 години
Формировката е двоен Гюйо (vertical shoot positioning). Регулирането на
производството е двукратно: зелена резитба при височина на издънките е 15-20 см.
Оставя се само по един летораст на плодна пъпка, останалите се отстраняват. Това
създава пространства, подходящи за растежа на леторастите и позволява по-голяма
циркулация на въздуха. Втората регулация се прави, когато гроздовете започват да
променят цвета си, в началото на периода на зреенето. Оценката се прави
внимателно всяка година, излишните и нискокачествени гроздове се елиминират, за
да се получи правилно растително производство.
Лозов масив Каралиец се намира в източната част на
землището на с. Могилово, близо до голямата източна винарна на Мидалидаре.
Масивът е с големина 60 хектара, почвите са средно до ниско песъчливи и глинести,
алувиални в южната част. Лозите са засадени изцяло на южно изложение. На
Каралиец се отглеждат
и Каберне Совиньон.
Шипката се намира в източната част на с. Могилово. Това е
лозето с най-ниска надморска височина, разположено на площ от 44 хектара в самото
сърце на долината. Почвите на Шипката имат алувиален произход и се
характеризират с наличие на глина и наноси, с високо съдържание на карбонати.
Лозето е разположено на хълмист терен с 10% наклон. Средната надморска височина
е 290-310 метра над морското равнище. Специфичните характеристики и
иновативното лозарство са това, което прави Шипката превъзходен тероар за
сортовете Сира, Пти Вердо,
,
и Вионие.

