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Лоза & Вино

растителна защита - новости

Копрантол Дуо е комбинация от две медни 
съединения, които взаимно се допълват и проявяват 
синергизъм в действието си срещу гъбни и 
бактериални патогени по културните растения. 

Копрантол Дуо е формулиран под формата на 
водоразтворими гранули, като съчетава по-бързото 
действие на медния хидроксид и по-продължителния 
ефект на медния оксихлорид. 

Комбинирането на тези две медни съединения 
отличава Копрантол Дуо от останалите медни 
контактни фунгициди, които се предлагат на пазар.

Копрантол Дуо е създаден чрез иновативната 
технология “fluid bed”, която позволява да се 
оптимизира размерът на гранулите и по този 
начин голям процент от тях да бъдат с размер от 
около 1,8 - 2 µm, който размер осигурява по-доб-
рото разпределение на активните вещества върху 
растението. Основните предимства за произ во-
дителите вследствие на новата формулация е ог-
ра ниченото до минимум съдър  жание на дребни 
частици, което обяснява липсата на прах и по-
добрата  разтворимост на продукта. В практиката 
тази нова формулация се различава от останалите 
с по-добрата си адхезия или така наречения ефект 

на „защитния филм“ върху листа. Друго основно 
предимство на тази формулация е по-дългия период 
на защита на листа, вследствие на по-трудното и 
отми ване от листната повърхност. Постепенното 
освобождаване на медните йони допълнително 
удължава последействието на Копрантол Дуо.

Копрантол Дуо е регистриран при лозя, ябълки, 
круши, дюли, череши, сливи, праскови, кайсии, домати, 
краставици, корнишони, тиквички, дини, пъпеши, 
тикви, лук, чесън, орехи, лешници, кестени, марули, 
цветя, кипарис, киви, цитрусови плодове и др.

Копрантол Дуо е регистриран срещу голям брой 
гъбни и бактериални болести – мана, черно гниене, 
струпясване, бактериален пригор, нектриален рак, 
къдравост, съчмянка, листни петна, церкоспороза, 
антракноза, ръжда, фитофторно гниене, алтернари-
оза и др.

Копрантол Дуо се използва в биологичното про-
изводство.

Копрантол Дуо е включен в списъка на про-
дуктите, разрешени за зимни третирания на овощ-
ните култури.

от екипа на Syngenta

Копрантол Дуо – нова генерация 
контактен меден фунгицид

C M Y K

Изложбата SIMEI ще се проведе от 19 до 22 ноември 2019 г. в панаира на гр. Милано в 
Италия. През годините тя се утвърди като най-голямото световно събитие във винарската 
индустрия за оборудване и технологии, като всяка година регистрира значителен брой 
участници: 30 000 професионални оператори от цял свят, над 500 компании - изложители, 
над 400 делегати от повече от 90 страни в света.

Това показва водещата роля, която изложбата е постигнала на международно ниво 
и как отговаря на нуждите на процъфтяващия и непрекъснато растящ пазар. Ръстът на 
италианския износ в този сектор: над 70% от винените технологии, присъстващи във 
винарните из целия свят, са италиански и постоянно регистрират ръст, потвърден и от 
данните от първите пет месеца на 2019 г. - 10% увеличение в сравнение с 2018 г. и 
оборот от около 900 милиона евро с особено внимание към машините за бутилиране и 
опаковане, които генерират над 50 милиона евро (+ 10% в сравнение с 2018 г.).

Въз основа на данните, събрани по-специално за машините за етикетиране, става ясно, 
че винарните са увеличили инвестициите си в тази посока, за да разполагат с по-гъвкави 
машини за етикетиране. Сред страните с най-значителен ръст са Аржентина, Хърватия, 
Гърция, Мексико, Полша, Португалия, Обединеното кралство, Словакия, Словения, 
Испания, Швеция, Турция, Виетнам и САЩ. Големи държави като Франция и Германия 
остават стабилни. Китай е в рязък упадък.

SIMEI 2019 ще бъде незаменима възможност да видите и научите повече за 
фирми-изложители, които идват от Италия, Франция, Германия, Испания, Австрия, 
Великобритания и Швейцария (водещите страни). След тях България, Китай, Гърция, 
Португалия, Полша, Молдова, Украйна, Чехия, Хърватия, Словения, Белгия, Дания, 
Швеция, Австралия, САЩ и Южна Африка. 90%,  от изложителите са предимно от 
лозаро-винарския сектор, а останалите 10%  - от други сектори като бира, масло, напитки, 
сокове, вода, оцет, спиртни напитки и мляко.

В допълнение към технологичното съвършенство, което остава сърцето на изложението, 
организирано от Италианския винарски съюз от 1963 г. досега, общото оформление на 
събитието е подновено и отвори врати за нови продуктивни сектори на „течната храна“, 
близки до виното, и въвежда много актуални теми като архитектура и дизайн, свързвайки 
ги със сектора.

ИТАЛИАНСКИЯТ ИЗНОС НА ТЕХНОЛОГИИ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО И 

БУТИЛИРАНЕ НАРАСТВА: ОБОРОТЪТ 
ДОСТИГА 900 МИЛИОНА ЕВРО

НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОДУКТИ НА ЮЖНА ИТАЛИЯ – ОБЛАСТ 
КАЛАБРИЯ, СЕ ПРЕДСТАВЯТ В БЪЛГАРИЯ С ПРОЕКТА ОТ 

ИНТЕГРИРАН ТИП „CALABRIA FOOD & TOURISM”
Калабрия е токчето на Ботуша, най-крайната южна точка на Италия. Галена от приказно сините води на Йонийско и 

Тиренско море, тя е отделена от Сицилия от Месинския пролив. Климатът е благоприятен, цветовете на морето са прекрасни, 
каменистите брегове се редуват с приятни пясъчни зони, природата е дива и мистериозна, вкусовете – наситени и чисти, 
отразяващи местната кухня, която доказва древния произход на Калабрия – едно уникално място, което трябва да бъде видяно 
както през зимата, така и през лятото. 

Любителите на природата могат да се насладят на вътрешността на региона, като открият чист и непокътнат пейзаж, осеян 
със зелени поляни, редуващи се със синьото на езера и водопади (парковете на Сила, Сере, Аспромонте и Полино  са едни 
от най-интересните природни забележителности) заедно с богатия избор от прекрасни плажове, сред които Капо Ватикано, 
в околностите на Вибо Валнтиа, определен като един от най-хубавите 100 плажа в света. А за любителите на изкуството 
Калабрия е люлката на Древна Гърция и земя на древни заселници. Има много църкви и манастири, дворци и замъци, градчета 
и места, където и до ден днешен живеят вековни традиции. Известни са „Войните от Риаче“ – бронзови статуии, изложени в 
Националния музей на Реджо Калабрия. 

Калабрия е земя на силни и дълбоки емоции. Нейните вкусове също са такива – един от най-красноречивите примери 
за това е известната люта чушка и лютото в Калабрия. Лесно е да я откриеш в много от ястията, характерни за региона като 
брускетите с ндуята или сардиелата, наречена още хайверът на бедните, в колбасите от свинско месо, сосовете за паста или 
рибните ястия. На наситения вкус на лютата чушка се противопоставя сладостта на червения лук Тропеа, защитен от типично 
географско указание (IGP), който се използва както за да овкуси храните, така и за лечебни цели. Сред деликатесите на региона 
задължително трябва да бъдат опитани екстравърджин зехтина, вината, ликьорите на основата на бергамота, женското биле, 
чедъра и билките, меда, конфитюрите и пастата със своите характерни форми (strangugghj, fileja, maccaruni), приготвяна и до 
днес чрез древни методи. 

От тези върхови постижения се заражда и проектът за интегрирано промотиране „Calabria Food & Tourism“, насочен 
към разширяването на присъствието на икономическата система на Калабрия в България. Инициативата е част от „Проект, 
финансиран от плана за действие и кохезия (PAC) 2014/2020 – ос 3 „Конкурентоспособност на производствените системи“ 
(ОТЗ) – цел 3.4 „Засилване на нивото на интернационализация на производствените системи“ на Област Калабрия). „Calabria 
Food & Tourism“  е проект, който подчертава значимостта на хранителните продукти и туризма на фирмите от Калабрия в 
България, включвайки ги в сектор ХОРЕКА и онлайн дистрибуцията (електронната търговия) чрез мрежата на италианските 
ресторанти по света, сертифицирани с марка за качество „Италианско гостоприемство“. 

Италианската търговска камара в България и местното звено на област Калабрия, отдел „Интернационализация“, ще 
организират различни промоционални събития в София в рамките на IV седмица на италианската кухня по света (18-23 ноември 
2019 г.) с тема „Хранително възпитание – културата на вкуса“ – една среща, провеждана под патронажа на Министерството 
на външните работи и международно сътрудничество на Италия, Министерството на земеделските и горски политики и 
Министерството на образованието, висшите учебни заведения и изследвания в синергия с Министерството на икономическото 
развитие. 

Calabria Food & Tourism Media Dinner ще включва: дегустация на специално приготвено меню с продукти със защитено 
наименование за произход (ЗНП) и контролирано наименование за произход (КНП) от региона – Бергамот от Реджо Калабрия, 
червен лук Тропеа, смокини от Козенца, женско биле, сопресата, салсича и ндуя), придружени от типични за Калабрия вина със 
защитено географско указание (IGP) и гарантиран традиционен специалитет (ГТС); Show cooking „Калабрия, средиземноморска 
кулинарна култура – традиция и иновации“ с участието на шеф готвач, отличен със звезди, който ще приготви меню с 
хранителните продукти и вина на фирмите от Калабрия, като подчертае техния автентичен и неподправен вкус, характерен за 
региона; и „Церемония по връчване на почетните плакети с марка „Италианско гостоприемство – италианските ресторанти по 
света 2020“, както и много други събития и срещи. 

За допълнителна информация посетете www.camcomit.bg или се свържете с офиса на ИТКБ, Роза Кузмано – segretariogen-
erale@camcomit.bg , тел. +359 2 846 32 80.
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реКолта 2019 в БЪлГария

реКолта 2019 Г.

Изресяване и милерандаж

Мана по листата

Мана по реса

Брашнеста мана

Черно гниене и краста

Черно гниене 

Брашнеста мана

реКолта 2019 в БЪлГария

В някои райони на 
Се верна България има-
ше измръзване на зим-
ните очи, в резултат на 
което процентът на раз-
ви тите леторасти бе зна-
чи телно по-малък и броя 
на формираните в послед-
ствие гроздове бе крайно 
недостатъчен.  

По време на цъфтежа 
на лозите, на някои места 
има ше превалявания, в ре-
зул тат на което по-късно 
особено при десертните 
сортове се наблюдаваше 
наличие на милерандаж и 
изресяване.

През май, юни и нача-
ло то на юли в някои ра-
йо ни паднаха интензивни валежи, понякога 
придружени със силни ветрове и градушки с 
различна интензивност и големина на градовите 
зърна, които нанесоха поражения по лозите. 
Високата влажност на въздуха създаде много 
добри условия за развитие на гъбни болести: 
мана, брашнеста мана, кяфяво, сиво и черно 
гниене и това съществено 
намали на добивите. По-
вече проблеми с гъбните 
болести имаше в площите 
където се прилага така 
нареченото „биологично“ 
производство. загубата на 
реколтата на някои места 
достигна до 100%. Където 
растителната защита бе 
изве дена успешно се полу-
чиха добри добиви, като 
количество и качество.

настъпилото засуша-
ване през август и сеп-
тем ври способства за 
рязк ото намаляване на 
из ползването на расти-

Градушка

Измръзване

телно-защитни препарати и получаването на 
качествено и по-чисто от химикали грозде. 

В повечето райони добивите и качеството 
е много добро и ще може да се произведат 
висококачествени бели и червени вина. 

Доц. д-р а. иванов
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Лоза & Вино

уважаеми читатели!

Пред Вас е пилотният брой на списание 
“Лоза и вино”. историята на българската 
лозаро-винарска периодика в България е 
на повече от 100 години, а сп. “Лозарство и 
винарство” беше на път да изпълни своята 67-а 
годишнина през тази година, когато на 18 март 
2019 г. управителният съвет на националната 
лозаро-винарска камара взима решение за 
преустановяване на издаването му.

По този повод инициативен комитет, 
съставен от български учени в областта на 
лозаро-винарството, взе решение за учредяване 
на сдружение с нестопанска цел в обществена 
полза “Лоза и вино”, което да приеме и издава 
свой орган сп. “Лоза и вино” като последовател 
на традициите на сп. “Лозарство и винарство” 
(1952 - 2019 г. издание на СПТВСн и нЛВК), 
сп. “Пепиниерист” (1911 г.), което от 1913 г. до 
1949 г. излиза под името “Лозарски преглед”, 
орган на Съюза на българските лозаро-винари. 

Като се има предвид, че списанието е 
пре късвало своето издаване само по време 
на войните, българските учени решиха да 
продължат издаването му, както и да направят 
всичко възможно за запазване на съществуващата 

оБрЪщение

КЪМ читателите

аБонаМент 2020
24 лв. (18 лв. за ученици, студенти и пенсионери)

ако сте пропуснали да се абонирате чрез 
каталожен номер на Български пощи 1437, 

можете да го направите с обикновен пощенски запис на адреса на редакцията:

1000 София, ул. “Гурко 62а, ет. 5, 
нЛВК, редакция на сп. “Лоза и вино”, тел.: 0878 777 189

или по банков път:
уникредит Булбанк IBAN: BG81UNCR70001523716710, BIC: UNCRBGSF

в България лозаро-винарска книжнина. Във 
фокуса на дейността ще бъде също и издаване 
на нови книги, статии, обзори и др., свързани с 
българското лозаро-винарство.

Списание “Лоза и вино” ще публикува спе-
циализирани научни статии на наши и чуж-
дестранни специалисти, както и матери али за 
лозаро-винарската практика в помощ на про-
изводителите. То ще информира специалис тите 
за новости от световната наука и практика. Екипът 
ще се постарае отблизо да следи събитията в 
бранша, да участва в тях и да информира своите 
читатели за всичко ново и интересно. Във фокус 
ще бъдат и малките лозарски стопанства и изби, 
както и пепиниеристите и  колекционерите на 
сортове лози.

“Лоза и вино” ще има и своя електронен 
ва ри ант, който също ще бъде предоставен за 
абонамент.

“лоза и вино” е включено в каталога на 
Български пощи под каталожен номер 1437. 

Очакваме Вашите предложения за разши-
ряване и обогатяване на тематиката на спи са-
нието.

с уважение:
учредителите на сдружение “лоза и 

вино”

SpIRItS SeleCtIoN By CMB

изключителната репутация на процеса на под-
бор е един от ключовите компоненти на успеха на 
състезанието.

уважавани съдии, експерти в оценката на спирт-
ните напитки, са строго подбрани за състезанието.

През 2018 г., когато България беше домакини на 
това състезание, участваха над 70 международни 
съдии, обхващащи 23 националности, разнообразие, 
което допринася за уникалността на събитието и за 
по-голяма обективност на резултатите.

Организаторите създават оптимални дегуста-
цион ни условия на съдиите. Широката гама от 
продукти и високото алкохолно съдържание правят 
сензорния анализ на спиртните напитки наистина 
предизвикателен. Броят проби, дегустирани в една 
сесия, е умишлено ограничен до 35. Concours 
Mondial de Bruxelles придава голямо значение на 

SpIRItS SeleCtIoN By CoNCoURS MoNDIAl De 
BRUxelleS - МеЖДунароДен авторитет вЪв 

всичКи аспеКти 

обучението на своите съдии и затова отделя 1 ден 
за тази цел.

и от 2004 г. насам организаторите работят в 
тясно сътрудничество с екип от изследователи от 
Статистическия институт на Католическия универ-
ситет в Лувейн при обработката на резултатите и 
наблюдението на профила на всеки съдия.

Concours Mondial de Bruxelles не спестява раз-
ходи за извършване на последващи проверки на 
наградени мостри след състезанието. 

редовно се правят допълнителни анализи вър-
ху спиртните напитки, които се състезават за скъ-
по ценния стикер на медал Concours Mondial 
de Bruxelles. Проверките са предназначени да 
гарантират на потребителите най-високо ниво на 
удовлетвореност от спиртните напитки, наградени 
на този конкурс.

  the Golden Age Brandy 17 yrs old
 „винекс преслав“ аД

БЪлГарсКите шаМпиони на SpIRItS 
SeleCtIoN By CoNCoURS MoNDIAl De 

BRUxelleS 2019

preslav Vintage 1975
„винекс преслав“ аД

 
Raketa Single Barrel

RakiaSHop
 

Burgas 63 traminer
„черноморско злато“ аД

Great preslav 50 years old
„винекс преслав“ аД

сребърен медал

Голям златен медал

златен медал
Brandy preslav Vintage 1966

 „винекс преслав“ аД

  златен медал
 Apricot rakia Isperih Special Reserve

Дестилерия исперих
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Проф. дсн Пенка Христова абрашева е родена на 
09.10.1939 г. в с. Добри Дял, обл. Велико Търново. 
През 1962 г. завършва Висшия селскостопански 
институт „Георги Димитров” – София със 
специалност „Обща агрономия”. Постъпва в 
института по лозарство и винарство в Плевен на 
23.04.1962 г. и работи до 18.01.2005 г. започва като 
агроном – научно-технически помощник в секция 
„Биология” с ръководител акад. К. Д. Стоев, а 
от 1966 г. до 1968 г. е редовен аспирант в секция 
„растителна защита” с ръководител ст. н. с. І ст. 
Е. райков. През периода 1968 - 1976 г.е научен 
сътрудник ІІІ-І ст., Кандидат на селскостопанските 
науки (доктор), а от 1968 г. до 1976 г. е старши 
научен сътрудник II степен (доцент). През 1992 
г. й е присъдена научната и образователна степен 
„Доктор на селскостопанските науки“ и от 1993 г. е 
старши научен сътрудник I степен (професор). От 
1986 г. до 1991 г. е завеждащ секция „растителна 
защита“ и научен секретар, а от 01.08. 1992 г. до 
18.01.2005 г. – директор на иЛВ – Плевен.

научно-изследователската и научно-при лож-
ната работа на проф. дсн Пенка Христова абрашева 
е насочена основно в проучване на вирусите, 
вирусните и вирусоподобните забо лявания на 
лозата и борбата с тях, бактерийни и гъбни болести, 
пренасящи се с размножителен и лозов посадъчен 

проФ. Дсн пенКа Христова аБрашева 
на 80 ГоДини

материал. участва в разра ботването на схема 
и технология за получаване и производство на 
свободен от вируси и други хронични заболявания 
базов и сертифициран лозов посадъчен материал. 
използването на ин витро техники за целите на 
санитарната селекция. изследва физиологията на 
вирусно болни растения, отглеждани на полето и 
при условия на ин витро. участва в разработването 
на нормативи на ЕС и на р. България за качество 
и категории на лозов размножителен и посадъчен 
материал; хармонизиране на мето дите за 
идентификация на лозовите видове, сортове и 
клонове лози и съхраняване на генетичните ресурси 
на Vitis с методите, приети от европейските страни-
членки на ЕС.

Проф. дсн Пенка Христова абрашева е била 
на специализации от 1 до 3 месеца в Словакия 
(Братислава), Франция (Колмар, Мон тпелие, 
Париж), италия (Бари) и англия и Франция, както 
и много командировки в почти всички европейски 
лозарски страни на конгреси, кон ференции, работни 
срещи, консултации и др.

Многогодишната й научно-изследователска 
рабо та е представена в общо 177 самостоятелни и 
в колектив публикации, от които 25 бр. книги, бро-
шури, дисертации, 121 бр. научни трудове, 11 бр. 
популярни статии и 20 бр. извънпланови разработки 
за Министерство на земеделието и Селскостопанска 
академия. има общо 242 цитирания на 86 научни 
труда, в т. ч. 160 цитирания от чуждестранни автори 
в чужди научни издания. работи по 29 научни 
проекта, като на 17 от тях е ръководител.

В резултат от научно-изследователската ра-
бота са наложени нови направления в бъл гарската 
лозарска наука и практика:

- установени са и идентифицирани 11 ви руса, от 
които 7 са нови за България, а 2 са установени за 
първи път в растителната вирусология: Grapevine 
Bulgarian latent virus (gBLV) и Rcatzitelli yellow 

ЮБилеи

stipple (RYS);
- Прилагане на разработената система и методика 

за борба с вирусните болести, чрез получаване 
на размножителен и посадъчен материал от 
категориите „изходен”, „базов” и „сертифициран” 
(по ЕС);

- Диференциална диагностика за уста новяване 
и борба с болестта „неинфекциозна хлороза” по 
лозата и повреди от хербициди, в т. ч. агресивни;

- за целите на санитарната селекция и проучване 
на патогенеза на вирусно болните лози е разработена 
и въведена методика за ин витро култивиране;

- установено е влиянието на ендогенни и екзогенни 
фактори върху интензитета и фотосинтезата на 
лозата (под ръководството на акад. К. Стоев).

участва в научните съвети на иЛВ – Плевен (1978 
– 2005 г.), като от 1992 г. до 2005 г. е председател на 
съвета на института по генетично инженерство в 
Костинброд (1993 – 1996 г.), институт за изследване 
и контрол на вината – София (1995 – 1998 г.), 
земеделски институт – Шумен (2003 – 2005 г.), а 
така също в структури на Висша атестационна 
комисия, Селскостопанска академия, Министерство 
на земеделието и Министерство на образо ванието.

Членува в много международни органи зации:
- Международна група за изследване на вирусите 

и вирусните болести по лозата (I.C.V.G.);
- Средиземноморски фитопатологичен съюз – 

председател (делегат) на р. България;
- ню Йоркска академия на науките;
- Европейска работна група по проект на ЕС, 

Genre-081: Съхраняване и хармонизиране на гене-
тичните ресурси на лозата – представител на р. 
България;

- Международна работна група за изучаване на 
болестите по дървесината на лозата;

- работна група по Българо-германски проект 
на Министерството на земеделието и горите 
„насърчаване на овощарството и лозарството в 
България и на земеделието в планински район 
Ловеч“;

- Международно дружество за градинарска наука 
/I.S.H.S./;

- Кореспондент на Швейцарската академия на 
виното;

- Член на Международното жури за определяне 
на годишните O.I.V. награди;

- работна група по проблема за болестите по 
лозата и производството на сертифициран лозов 
посадъчен материал (гр. Кишинев, Молдова)

- Официален делегат и член експерт на под-
комисия на Международната организация по лозата 
и виното (O.I.V.) – Париж.

уваЖаеМа проФ. аБрашева,

Колегите от илв – плевен, проф. дсн 
Димитър Брайков, проф. дсн венелин ройчев, 
доц. д-р ангел иванов и eкипът на сп. "лоза и 
вино" ви поздравяват за 80-годишния юбилей и 
ви пожелават здраве и дълголетие!
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осоБености на веГетацията на отДелни 
лозови сортове при неБлаГоприятни 
(стресови) МетеоролоГични условия 
на уМерения Континентален КлиМат 
в ЮЖна русия

Ларькина Марина Дмитриевна, к. с.-х. н., Дергачов Дмитрий Владимирович, к. с.-х. н. 
ООД «Иновационна Компания» Тамански Биотехнологичен Център»
ул. Таманская, 5, г. Темрюк, Краснодарский край, Россия
E-mail: maran-1@yandex.ru

Петров Валерий Семенович, д-р с.-ст. н., Панкин Михаил иванович, д-р с.-ст. н.
Федерално държавно бюджетно научно учреждение “Северо-Кавказски федерален научен 
център по градинарство, лозарство и винарство”
350901, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 39, Россия
E-mail: petrov_53@mail.ru

The study of the phenology of introduced and domestic grape varieties was carried out in the unstable 
weather conditions of the moderately continental climate of the south of Russia.  Under conditions of 
acute deficit of precipitation and increased insolation, a high adaptive potential of the variety was shown.  
Growth and production processes of the studied varieties proceeded more intensively in comparison 
with the control analogues.  In the Relines pink sidlis variety, under stressful weather conditions, the 

peCUlIARItIeS oF VeGetAtIoN oF SeleCteD GRApe VARIetIeS IN StReSS 
WeAtHeR CoNDItIoNS oF MoDeRAte CoNtINeNtAl ClIMAte oF SoUtH RUSSIA

Abstract  
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вЪвеДение

Продължителността и характерът на 
вегетация на лозовата култура се определят от 
биологичните особености на сортовете [1-5], 
както и от множество природни и антропогенни 
фактори [6-9]. на базата на анализа на голям брой 
сортове Лазаревски М. а. [10] показва водещата 
роля на топлината в протичането на фазите на 
вегетация на лозовите растения. Повишаването 
на температурата на въздуха значително 
съкращава периода на постембрионалното 
развитие на цвета и изтегля напред фазата на 
цъфтеж на лозите. Според Л. Г. наумова и Л. 
Ю. новикова [11] определящо влияние върху 
съкращавенето на периода на вегетация, от 
началото на цъфтежа до пълното узряване на 
зърната и от напъпването до пълната зрялост 
на зърната, оказва температурата на въздуха 
над 20 °С.

Глобалното затопляне на климата значително 
намалява продължителността на периодите на 
цъфтеж и узряване на гроздето. В Швейцария 

beginning of bud break was registered on April 1, Venus - April 9 and Kоcho - April 15, respectively, 
20, 12 and 6 days earlier than the control group of table varieties.  In the technical variety Mo-narkh, 
the beginning of bud break was April 18, 3 days earlier than the control group of technical varieties.  
In varieties of the universal direction of use, the beginning of bud break was April 11–13, almost the 
same as the control group of universal varieties (April 12).  Varieties differed more active growth of 
grapes.  The interfacial period from the beginning of flowering and until the beginning of the ripening 
of berries in table varieties Venus, Kоcho and Relines pink sidlis was 8, 3 and 1 day shorter than in the 
control group of varieties.  In control analogues, the duration of the interfacial period was 53 days. In 
the technical variety Monarch, the interfacial period was 7 days shorter than in the control group.  The 
control analogs of the berry growth period were 57 days.  In the universal varieties of Podarok Dmitriy 
and Konkord, the interfacial period was 12 and 2 days shorter than in the control group of varieties.  
The control analogues - 61 days.  Under the conditions of an acute deficit of precipitation, practically 
all varieties were distinguished by accelerated ripening of grapes.  In table varieties Kоcho , Venus and 
Relines pink sidlis had a ripening period of berries of 17, 16 and 7 days respectively, in the control group 
26 days.  In the universal varieties Podarok Dmitriy and Concorde, the duration of ripening berries 
was 17 and 7 days, respectively, and in the control group 29 days.  The exception is the technical grade 
Monarch.  The duration of the ripening period of his berries was 5 days longer than the control group 
of varieties.  Control analogs had a period of 30 days for ripening grapes.

Key words: GRAPES, VARIETy, STRESS FACTORS, VEGETATION, ADAPTATION

през периода 1990 – 2009 г., а също между 1940 
и 1950 г., се наблюдава циклично  развитие на 
лозовите растения в условията на променящ се 
климат [12]. аналогични явления са установени 
в южната част на русия. затоплянето на 
умерения континентален климат, при който 
се развиват лозята на анапската зонална 
експериментална станция по лозарство и 
винарство (г.-к. анапа) е съпроводено с промяна 
в началото на фазите на вегетация. Датата 
на напъпване в съвременните насаждения с 
технически лозови сортове настъпва с 2 дни по-
късно в сравнение с периода 1938-1941 година, 
а началото на цъфтежа – със 7 дни по-рано. 
При трапезните сортове датата на напъпване се 
измества с 1 ден по-късно, а тази на цъфтежа – 
с 1 ден по-рано. С 9 дни се съкращава периодът 
от напъпването до началото на цъфтежа при 
техническите сортове, с 2 дни – при трапезните 
/десертните/. Съкращава се с 3 дни периодът 
от началото на цъфтежа до началото на зреене 
на зърната при техническите сортове и с 6 дни 
– при трапезните [13].  Климатичните условия 
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влияят не само върху периода на цъфтежа, но и 
върху формирането и жизнеността на прашеца 
[14]. 

В условията на променящ се климат 
изместването на фенологичните фази стана 
факт по-рано при ранните и средни сортове, в 
сравнение с късните [15]. 

за промените във фенологичните цикли на 
лозовите сортове в Европа при затоплянето 
на климата обикновено е типично те да са 
по-големи при минималните температури, 
отколкото при максималните, като през периода 
на вегетация средното затопляне е с 1,7 °С, а 
през последните 50 години градусодните се 
увеличават с 300, нарастват и стойностите на 
индекса на углин [16]. анализът показва, че 
най-значими са връзките „Лози-климат” между 
средната и максималната температура на 
въздуха и градусодните за периода на вегетация 
[17].

Тенденциите в промените, настъпващи в 
състава и качеството на зърната, се обясняват 
най-добре с увеличаването на броя на дните 
с висока температура през периодите на 
цъфтеж и зреене на зърната и с намаляването 
на количеството на валежите през периода на 
узряване [18].

Освен температурата, съществено влияние 
върху протичането на фазите на вегетация 
оказват почвените условия [19]. наблюдения 
върху влиянието на почвите, климата и 
топографските дадености върху фенологията 
при лозата са осъществени в Швейцария. 
различните условия обуславят разликите във 
времето на напъпване и последващото развитие 
на лозовите растения [20].   

Особеностите на протичане на отделните фази 
на вегетация в годишния цикъл на онтогенезата 
на лозата имат голямо практическо значение 
за организацията на устойчивото развитие на 
лозарството. Сортовете с различни срокове на 
зреене на зърната се използват за формиране на 
непрекъснат цикъл на консумацията на грозде в 
суров вид и неговата промишлена пререработка 
[21]. за агроекологичните зони, предназначени 

за лозови насаждения, с периодично повтарящи 
се ранни пролетни слани селекцията има за цел 
създаване и практическо използване на сортове 
с по-късен срок на напъпване на зимните очи, 
за да бъдат избегнати увреждания на младите 
растящи леторасли от ниските температури 
в периода, когато застудяванията са нещо 
нормално [22].  

С оглед на същественото влияние на 
условията на средата, в която се отглежда 
лозата, върху фенологичните цикли на 
растенията една от задачите на нашите 
проучвания беше да изследваме и установим 
особенностите във вегетацията на местните 
и интродуцираните сортове лози при 
неблагоприятните метеорологични условия 
на умерения континентален климат в южните 
райони на русия с цел те да бъдат ефективно 
използвани в реалното производство.

Методи на изследване. Проучванията бяха 
проведени през 2018 година при неблагоприятни 
(стресови) метеорологични условия на уме-
рения континентален климат в южните райони 
на русия - в лозята на Краснодарския край (ООД 
«иК «Тамански биотехнологичен център», 
х. Белый). за обект на проучването бяха из-
ползвани местни и интродуцирани трапезни, 
технически и универсални сортове грозде от 
различен вид и с различен еколого-географски 
произход. за контролни бяха избрани групи 
трапезни, технически и универсални сортове, 
разположени в близост при идентичните агро-
екологични условия на анапската ампе ло-
графска колекция. наблюденията над феноло-
гичното развитие на лозите през периода на 
тяхната вегетация се извършваха по методиката 
на М. а. Лазаревски [23].

резултати и оБсЪЖДане 
на проучванията 

В Черноморската лозарска зона на Крас-
нодарския край, на територията на проучваните 
насаждения, продължи телността на пълния 
период на вегетация достига 212 дни. Сумата 

лозарство

на активните температури на въздуха е 3750 
°С. за последните 42 години по данни на 
метеорологичната станция в град Темрюк 
средната денонощна температура за 1 година 
е била 11,9 °С, през периода на активната 
вегетация (май – септември) – 20,9 °С. 
Минималната температура на въздуха през 
периода на зимуване на лозите е падала до -24 
°С, максималната по време на вегетацията е 
достигала +38 °С. умереният континентален 
климат се характеризира с локални промени 
и чести аномални явления, каквито са небла-
гоприятните ниски температури и стресовите 
условия, свързани с количеството влага. През 
периода от 1977 до 2018 г. средната годишна 
температура на въздуха е нараснала с 1,4 °С, 
максималната – с 2,8 °С, а минималната – 
обратно на посочената тенденция, се е понижила 
с 4,0 °С. Сумата на валежите през периода на 
активно нарастване на зърната, когато лозовите 
растения имат висока потребност от влага (II 
юни - III август), е намаляла с 45 мм (36 %).

2018 г., през която се провеждаше проучването, 
се характеризира с високотемпературен и съпро-
воден с недостатъчна влага стресов фактор. През 
периода на вегетацията (април – август) сумата 
на активните температури на въздуха беше с 260 
°С по-голяма от средната многогодишна норма 
и беше равна на 2948 °С, средната денонощна 
температура превишаваше нормата с 1,9 °С и 
беше 21,1 °С, максималната се покачваше до 
34 °С. Количеството на атмос ферните валежи 
през периода на активно нарастване на зърната 
(II юни – III август) беше 3,7 пъти по-малко от 
нормалното и се равняваше на 47 мм (таблица 
1).

При неблагоприятни условия със стресови 
фактори интродуцираните трапезни сортове 
реагираха с висока адаптивност към неста-
билните метеорологични условия на умерения 
континентален климат в южната част на русия. 
При остър недостиг на атмосферни валежи и 
повишена инсолация най-кратък период на 
вегетация - 119 дни, имаше японският сорт Кьохо. 
След него по нарастваща продължителност на 

вегетацията се нареждат американският сорт 
Венус – 122 дни, следван от сорта рилайнс 
пинк сидлес – 125 дни.  Продължителността на 
вегетация при сортовете – обект на проучването, 
беше близка до контролните аналози, групата 
трапезни сортове в анапската ампелографска 
колекция. Според данните от продължаващите 
десетилетия наред наблюдения в анапската 
ампелоколекция при групата трапезни 
сортове продължителността на вегетацията от 
напъпването до пълната физиологична зрялост 
на зърната в Черноморската агроекологична 
зона обикновено е 122 дни.

най-голяма разлика между сортовете 
бе наблюдавана на отделните етапи на 
вегетацията. най-ранно начало на напъпването 
бе фиксирано при сорта рилайнс пинк сидлес - 
01.04.2018 г. При сорта грозде Венус началото 
на напъпването настъпи с 8 дни, а при сорта 
Кьохо - с 14 дни по-късно, отколкото при 
сорта рилайнс пинк сидлес. В сравнение с 
контролния аналог – групата трапезни сортове 
от ампелоколекцията, напъпването настъпи 
съотвено с 20, 12 и 6 дни по-рано.  

Според нас по-ранният срок на началото 
на напъпването, растежа на летораслите и 
образуването на съцветия спрямо контролната 
група, е свързан най-вече с биологичните 
особености на изучаваните сортове и с по-
ниската чувствителност на лозите към 
температурата на въздуха. напъпването при 
сортовете – обект на проучването, в условията 
на 2018 г. започна при натрупването на различна 
сума от активни температури на  въздуха. При 
сорта Кьохо към момента на настъпване на 
напъпването сумата на активните температури 
на въздуха беше 182 °С, при сорта Венус – 109 
°С, при рилайнс пинк сидлес – 12 °С, а при 
контролните аналози в ампелоколекцията – 270 
°С.

При твърде ранното напъпване при сорта 
рилайнс пинк сидлес в метеорологичните и 
климатични условия на Краснодарския край се 
запазва висока вероятността  за увреждане на 
лозите от пролетните застудявания и слани. 
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Продължителността на междуфазовия 
период от напъпването до началото на цъфтежа 
беше най-къса при сорта Венус – 52 дни, с 2 
дни по-дълга беше при сорта Кьохо – 54 дни, 
а най-продължителен междуфазов период 
имаше сортът рилайнс пинк сидлес – 68 дней. 
При трапезните сортове от контролната група 
продължителността на междуфазовия период 
беше 45 дни. Цъфтежът започваше в по-късни 
срокове в сравнение с контролните аналози и 
протичаше едновременно. разликата между 
началните дати на фазата на цъфтеж при 
различните сортове не превишаваше 3 дни.  
Цъфтежът започваше в дните между 7 и 10 
юни, при контролната група – на 4 юни.

началото на фазата на зреене на зърната 
настъпи относително едновременно, в интервала 
24 – 28 юли. Периодът между най-ранните и 
най-късните проучвани сортове не надхвърляше 
4 дни. Периодът от началото на цъфтежа до 
началото на зреенето беше с незначителна 
разлика. разликата между сортовете не 
надхвърляше 8 дни. нарастването на зърната 
продължаваше 45 – 52 дни, при контролната 
група сортове – 53 дни. най-рано пълната 
физиологична зрялост на зърната настъпи при 
сорта  рилайнс пинк сидлес – на 3 август, което 
е със 17 дни по-рано, отколкото при трапезните 
сортове от контролната група. най-късен беше 
срокът на узряване при сорта Кьохо – 11 август. 
а между тях се нареди сортът Венус, при който 
тази дата беше 8 август. Продължителността 
на периода от началото на зреенето до пълната 
физиологична зрялост на зърната беше най-
кратка при сорта грозде рилайнс пинк сидлес 
- 7 дни, което е с 19 дни по-малко, отколкото 
при трапезните сортове от контролната група 
в ампелоколекцията, както и с 9 и 10 дни по-
малко, отколкото при сортовете Венус и Кьохо 
съответно. различният период на зреене на 
зърната може да е свързано с биологичните 
особености на сорта и с адаптивната реакция 
на лозите към стресовите фактори в средата, в 
която се отглежда културата (таблица 2).

При техническия сорт Монарх продължи-

лозарство лозарство

телността на периода на вегетация от напъп-
ването до пълната физиологична зрялост на 
гроздовите зърна беше 135 дни. Това е със 7 
дни повече в сравнение с контролната група 
технически сортове в анапската ампело ко-
лекция. 

Фазата на напъпване, растеж на издънките и 
формиране на съцветията започна на 18 април, 
с 3 дни по-рано, отколкото при аналозите от 
контролната група. Според нас по-ранният срок, 
в който започна напъпването, беше свързан най-
вече с биологичните особености на проучвания 
сорт, както и с по-малката чувствителност на 
растенията към температурата на въздуха. 
напъпването при сорта – обект на проучването, 
в условията на 2018 г. настъпи при достигане 
на сумата на активните температури на 
въздуха до 228 °С, при контролната група 
сортове в ампелоколекцията – до 270 °С. 
Продължителността на междуфазовия период от 
началото на напъпването до началото на цъфтежа 
беше по-дълга от тази при контролните аналози. 
При условията на 2018 година междуфазовият 
период при сорта Монарх продължи 52 дни, с 
9 дни повече от този при групата технически 
сортове в ампелоколекцията.  

Цъфтежът започна на 8 юни, с 6 дни по-
късно, отколкото при контролната група 
сортове. Периодът от началото на цъфтежа до 
началото на зреене на зърната при сорта Монарх 
в екологичните условия през 2018 г. продължи 
50 дни, което е със 7 дни по-малко от същия 
период при контролната група сортове. 

началото на зреене на зърната бе фиксирано 
на 27 юли. То на практика съвпада с контролните 
аналози. Пълната физиологична зрялост на 
зърната при сорта – обект на проучването, 
настъпи на 30 август, с 4 дни по-късно, отколкото 
при техническите сортове от контролната група. 
Процесът на зреене на зърната продължи по-
дълго в сравнение с този при контролираната 
група. Периодът от началото на зреене до 
достигане на физиологичната зрялост на 
зърната при сорта Монарх продължи 35 
дни, което е с 5 дни по-малко, отколкото при 

контролната група. 
универсалните сортове Подарок Дмит-

рия и Конкорд в стресови условия също 
проявиха висока адаптивност към неста-
билните метеорологични условия на уме-
рения континентален климат в Южна 
русия. Продължителността на вегетацията 
от напъпването до достигането на пълна 
физиологична зрялост на зърната при сорта 
Подарок Дмитрия бе 120 дни, при Конкорд – 122 
дни. Това е с 10 и с 8 дни по-малко, отколкото е 
средният брой дни при комплексните сортове от 
контролната група в анапската ампелографска 
колекция. 

Фазата на напъпване при сорта Подарок 
Дмитрия започна на 13 април, при сорта 
Конкорд – на 11 април. Това на практика 
съвпада с датите при сортовете от контролната 
група. При сорта Подарок Дмитрия периодът 
от началото на напъпването до началото на 
цъфтежа продължи 56 дни, при Конкорд – 58 
дни. Това е съответно с 14 и 16 дни повече, 
отколкото при контролната група. 

Цъфтежът при сортовете – обект на 
проучването, започна на 7 юни, с 16 дни по-
късно, отколкото при контролната група. 
Продължителността на периода от началото на 
цъфтежа до началото на зреене на зърната бе  
най-кратка при сорта Подарок Дмитрия - 49 дни, 
което е с 10 и 12 дни по-кратко, отколкото при 
сорта Конкорд и групата универсални сортове 
в ампелоколекцията. Пълната физиологична 
зрялост на зърната при изследваните сортове 
настъпи на 10 август, с 9 дни по-рано, отколкото 
при аналозите в контролната група. 

извоДи
 интродуцираните трапезни сортове Кьохо, 

Венус и рилайнс пинк сидлес, техническият 
Монарх и универсалните Конкорд и мест-
ният Подарок Дмитрия демонстрираха висок 
адаптивен потенциал в нестабилните метеоро-
логични условия на умерения континентален 
климат в Южна русия. растежните и 
репродуктивните процеси на изследваните 
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Таблица 2 – Фенологични цикли на проучваните сортове грозде, ООД «ИК «ТБЦ», 2018 г.

Сорт Произход 
на сорта

начало

Пълна 
физиологична 

зрялост на 
зърната

Брой дни от 
напъпването 
до пълната 
физиоло-

гична зрялост 
на зърната

Трапезни

Кьохо

Сентиниал 
× ивахара 

бързорастящ, 
Япония

15.4 7.6 26.7 29.7 11.8 119

Венус алден × NY 46000, 
СаЩ, арканзас 09.4 10.6 24.7 26.7 08.8 122

рилайнс пинк сидлис
Онтарио × Саффолк 

ред 
СаЩ, арканзас

01.4 7.6 28.7 30.7 03.8 125

Група трапезни 
сортове в анапската 
ампелоколекция [24]

21.4 4.6 26.7 29.7 20.8 122

Технически

Монарх
(технически)

Мерцлинг × 
(Саперави северен × 

Мускат Отонел) × 
Дорнфелдер, 

Германия

18.4 8.6 27.7 26.7 30.8 135

Група технически 
сортове в анапската 
ампелоколекция [24]

21.4 2.6 28.7 29.7 26.8 128

универсални

Подарок Дмитрия

Подарок запорожью 
× 

рилайнс пинк 
сидлес, 
русия

13.4 7.6 25.7 29.7 10.8 120

Конкорд
лозов разсад V. 

labrusca 
СаЩ

11.4 7.6 4.8 30.7 10.8 122

Група универсални 
сортове в анапската 
ампелоколекция [24]

12.4 23.5 22.7 28.7 19.8 130
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лозарство

лозови сортове и особено в началото на 
вегетацията на етапа напъпване,  нарастване 
на летораслите и съцветията, протичаха по-
интензивно в сравнение със сортовете от 
контролната група. При трапезния сорт рилайнс 
пинк сидлес при стресовите метеорологични 
условия на 2018 година началото на напъпването 
бе фиксирано на 1 април, при сорта Венус – на 
9 април и при Кьохо – на 15 април, съответно 
с 20, 12 и 6 дни по-рано, отколкото при 
трапезните сортове от контролната група. При 
техническия сорт Монарх напъпването започна 
на 18 април, с 3 дни по-рано, отколкото при 
техническите сортове от контролната група. При 
универсалните сортове напъпването започна 
на 11 - 13 април, практически едновременно 
с универсалните сортове в контролната група 
(12 април). 

Посочените сортове се отличаваха с по-
активно нарастване на гроздовите зърна. 
Междуфазовият период от началото на 
цъфтежа до началото на зреене на зърната при 
трапезните сортове Венус, Кьохо и рилайнс 
пинк сидлис беше с 8, 3 и 1 ден по-кратък 
от този при контролната група сортове. При 
конт рол ните аналози продължителността 
на междуфазовия период беше 53 дни. При 
техни ческия сорт Монарх междуфазовият 
период беше със 7 дни по-кратък, отколкото 
при  контролната група сортове. При конт-
ролните аналози продължителността на 
периода на нарастване на зърната беше 57 дни. 
При универсалните сортове Подарок Дмитрия 
и Конкорд междуфазовият период беше с 12 
и 2 дни по-кратък от този при сортовете в 
контролната група. При контролните аналози 
продължителността на периода на нарастване 
на зърната беше 61 дни.

В условията на остър недостиг на атмос-
ферни валежи практически всички сортове се 
отличаваха с ускорено узряване на зърната на 
гроздето. При трапезните сортове Кьохо, Венус 
и рилайнс пинк сидлес продължителността на 
периода на узряване на гроздовите зърна беше  
съответно 17, 16 и 7 дни, при контролната 

група сортове – 26 дни. При универсалните 
сортове Подарок Дмитрия и Конкорд 
продължителността на зреене на зърната беше 
съответно 17 и 7 дни, при контролната група 
- 29 дни. изключение прави техническият 
сорт Монарх. Продължителността на периода 
на зреене на зърната при него  беше с 5 
дни по-голяма, отколкото при сортовете от 
контролната група. При контролните аналози 
продължителността на периода на зреене на 
зърната беше 30 дни.
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увоД

Мерло е стар френски сорт (Viala, Vermorel, 
1905; Galet, 1962, 1976). Той е един от най-
разпространените и отглеждани в света сортове 
за производство на качествени червени вина 
(Clarke, Rande 2001; Robinson, 2006).

Под влияние на различни стресови 
фактори (абиотични и биотични) при сорт 
Мерло са установени значителни мутационни 
изменения, засягащи в различна степен някои 
морфологични, агробиологични и технологични 
признаци. Повечето от мутациите са негативни 
и силно понижават добива и качеството на 
гроздето.

аМпелоГраФсКа ХараКтеристиКа 
на Мерло 346

Доц. д-р здравко наков, проф. д-р Мирослав иванов
институт по лозарство и винарство – плевен

AMpeloGRApHIC CHARACteRIStICS oF MeRlo 346

Assoc. prof. Zdravko Nakov PhD, Prof. Miroslav Ivanov PhD
Institution of Viticulture and Enology – Pleven

SUMMARy

Merlo 346 is developed by the method of clone selection from the population of the grape variety 
of Merlo in France. In Bulgaria the ampelographic characteristics of the clone are researched during the 
period 2008 – 2011 at the Experimental base of the Institution of Viticulture and Enology - Pleven. The 
grape is medium sized, conical, with 1 – 2 wings, semi-compact. The grain is small, almost spherical, 
the skin is dark-blue, with abundant waxy coating, medium-thick, elastic. The consistency is juicy, and 
the taste – sweet, harmonical. The vines are with medium to intense growth, with high fertility and 
production. Tendencies of  putting forth aments and millerandage are not established. It is sensitive to 
fungous diseases (mana and oidium) and low winter temperatures. It is fruitful and develops grafted onto 
Berlandieri x Riparia CO 4.

Merlo 346 has very good sugar accumulation capacity – 21,50 % sugars and it preserves enough 
titratable acidity – 5,87 g/dm3. The wine has sparkling ruby color, with very well defined specific fruity 
flavor, with pleasant freshness, dense, harmonical. 

Key words: vine, strain, clone, ampelographic characteristic

Клоновата и санитарна селекция са основни 
методи за подобряване стопанските качества на 
сортовете лози, включително и на сорт Мерло.

В много лозарски страни чрез клоново-
санитарната селекция са създадени голям 
брой клонове на сорт Мерло, превишаващи 
популацията на сорта по родовитост, добив 
и качество на гроздето. Така например във 
Франция са селекционирани над 20 клона, 
повечето от които са в направление за добив 
и качество на гроздето (Galet, 1990). на някои 
от тях са проучени морфологичните признаци, 
агробиологични и технологични качества при 
почвено-климатичните условиа на района на 
гр. Плевен (България), един от които е Мерло 
346 (наков, 2012а, 2012б).
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цел на изслеДването

ампелографска характеристика на френския 
клон Мерло 346 при почвено-климатичните 
условия на района на гр. Плевен.

Материал и МетоДи

ампелографското изследване на Мерло 346 
е направено на Експерименталната база на 
институт по лозарство и винарство – Плевен 
през периода 2008 – 2011 г. Лозите са засадени 
в клонов участък при гъстота 256 лози/
dk (3,00/1,30 m), присадени на подложката 
Берландиери х рипария СО4. изпитването е 
проведено при формировка средностъблен 
двустранен кордон, с височина на стъблото 0,80 
m. на лозите е прилагана смесена система на 
резитба с индивидуално натоварване на лоза - 
32 зимни очи (6 чепа х 2 очи и 2 плодни пръчки 
х 10 очи).

ампелографската характеристика на клона е 
направена по методиката, описана в „Българска 
ампелография”, том І (Катеров и кол., 1990):

В Опитната изба на иЛВ – Плевен от всяка 
реколта е преработвано по 30 kg грозде от 
Мерло 346, по класическата технология за 
производство на червени сухи вина по метода 
на микровинификация (Янков и др., 1992; 
Amerine et al., 1972).

на младите червени сухи вина е направен 
физико-химичен анализ на основните 
показатели, по общоприетите методики във 
винарството (иванов и др., 1979) и оценка на 
органолептичните качества по 100-бална скала 
(Цветанов, 2001).

резултати и оБсЪЖДане

произХоД. Мерло 346 е получен във 
Франция чрез метода на клоновата селекция.

разпространение. Мерло 346 се 
отглежда в суперелитната маточна база на 

институт по лозарство и винарство – Плевен и 
в някой микрорайони на Южна България.

БотаничесКо описание

Млад леторасъл. Коронката е силно 
мъхната до памучеста, с интензивна розова 
окрайнина. Младите листа са сиво-зелени с 
розова окрайнина. Първият лист е силно мъхнат 
до памучестобял, вторият и третият – мъхнати. 
Младият леторасъл е зелен, слабо мъхнат, към 
върха мъхнат (фиг. 1).

зрял леторасъл. Междувъзлията са сред-
но дълги, средно дебели до дебели, слабо 
сплеснати, гладки. Кората е светло-кестенява. 
Сърцевината е средно голяма, а дървесината 
твърда.

лист. Петурата е средно голяма до голяма, 
пет д елна, закръглена, дебела, тъмнозелена, сил-
но нарязана, мрежесто набръчкана, нагъната 
нагоре. Горната повърхност е покрита със слаб 
паяжиновиден мъх, а отдолу - слабо мъхнато-
четинеста.

Горните врязове са дълбоки, затворени, 
с яйцевиден отвор и по-рядко отворени, 
лировидни, понякога в основата със зъб. 
Долните врязове са средно дълбоки, затворени, 
с яйцевиден отвор, или отворени, лировидни, с 
тесно устие и остро дъно. Опашният вряз най-
често е отворен лировиден, по-рядко затворен, 
с яйцевиден отвор и остро дъно.

Връхните зъби са средно едри, триъгълни, 
с широка основа. Крайните зъби са дребни, 
триъгълни, с широка основа, но с изпъкнали 
страни. нерватурата е мъхнато-четинеста. 
Есенната окраска е виненочервена (фиг. 2).

цвят. Двуполов, с 5, много рядко с 6 
тичинки.

Грозд. Гроздът е средно голям (16,6/9,2cm; 
дължината варира от 16,0 cm до 17,3 cm, а 
ширината от 7,9 cm до 10,8 cm), коничен, 
крилат, с 1 или 2 крила, полусбит. Дръжката е 
къса, средно дебела, в основата вдървесинява. 

Средната маса на един грозда е 199,4 g (таблица 
2, фиг. 3).

зърно. зърното е дребно (13,31/13,31 mm; 
дължината варира от 12,52 mm до 13,76 mm, а 
ширината от 12,52 mm до 13,76 mm), сферично. 
Кожицата е тъмносиня, с обилен восъчен налеп, 
средно дебела, еластична. Консистенцията е 
сладка, сочна, а вкусът - хармоничен. Средната 
маса на 100 зърна е 154,44 g (таблица 2).

аГроБиолоГична ХараКтеристиКа

вегетационен период. Мерло 346 е късно 
зреещ клон. При почвено-климатичните 
условия на района на Плевен, гроздето му 
достига до технологична зрялост през втората 
половина на септември – 25.09. В зависимост от 
климатичните условия на съответната година, 
технологичната зрялост на гроздето варира от 
23.09. до 29.09. Продължителността на периода 
от напъпване до технологична зрялост е около 
165 дни.

Цъфтежът започва през последната десет-
дневка на май - на 26.05. (от 20.05. до 29.05.), 
а началото на узряването на гроздето в края на 
юли - на 29.07. (от 25.07. до 09.08.).

сила на растеж. Лозите са със среден до 
силен растеж. Летораслите узряват много добре 
до края на вегетацията. развиват голям брой, 
силни странични леторасли.

родовитост и добив. Мерло 346 има висока 
родовитост и продуктивност. При формировка 
средностъблен двустранен кордон има 68,52 % 
развити зимни очи и 76,49 % плодни леторасли. 
Летораслите с 1 грозд са 28,49 %, с 2 грозда - 
55,68 % и с 3 грозда - 15,83 %. Коефициентът 
на родовитост е висок – 1,46 на развит и 1,87 на 
плоден леторасъл (таблица 1). Средният добив 
от лоза е 5,039 kg (таблица 2).

сколонност към изресяване и милерандаж. 
През периода на изследване не е установена 
склонност към изресяване и милерандаж.

устойчивост на болести. Чувствителен е на 

обикновена и брашнеста мана.
особености в агротехниката. Подходящи 

за Мерло 346 са стъблените формировки. 
При средностъблен двустранен кордон и 
смесена система на резитба, с индивидуалното 
натоварване на лозите около 28 - 32 зимни очи 
(6 чепа по 2 очи и 2 плодни пръчки по 8 – 10 
очи), се получават редовно високи добиви. В 
райони и микрорайони с чести екстрено ниски 
температури през зимния период, клонът 
трябва да се отглежда приземно, загребно при 
формировка единичен или двоен подобрен 
Гюйо, с натоварване 18 – 36 зимни очи на лоза 
(3–4 чепа по 2 очи и 1–2 плодни пръчки по 10 
– 12 очи).

подходящи подложки. Клонът се развива 
и плододава добре присаден на подложката 
Берландиери х рипария СО4.

реакция към условията на средата. Лозите 
на Мерло 346 са чувствителни на ниски зимни 
температури.

теХнолоГична ХараКтеристиКа

Механичен състав на гроздето. По меха-
ничен състав на грозда показва, че Мерло 346 
е типично винен. Съдържанието на чепки 4,63 
%, на кожици - 9,81 %, на семена - 4,79 %. има 
сравнително висок процент зърната – 95,37 %.и 
мезокарп - 86,21 %. Теоретичният рандеман е 
82,22 % (таблица 2).

Химичен състав. При почвено-климатич-
ните условия на района на гр. Плевен Мерло 
346 има добра захаронартупваща способност 
– 21,50 %, при титруема киселинност – 5,87 
g/dm3 (таблица 2). Съотношението на захари/
киселини е подходящо за получаването на 
качествени червени вина.

Виното на Мерло 347 е с добро алкохолното 
съдържание – 12,84 об. % и достатъчно 
титруеми киселини – 6,03 g/dm3, осигуряващи 
приятна свежест. Общият екстракт е 27,30 g/
dm3, а общите фенолни вещества – 2,46 g/dm3 

лозарство
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(таблица 3).
Младото вино е с рубинено-червен цвят, 

с много добре изразен специфичен за сорта 
плодов аромат, приятно свежо, плътно, с меки 
танини, хармонично и дълъг послевкус.

оБща оценКа на Клона

Мерло 346 е късно зреещ клон. Получен 
е във Франция чрез метода на клоновата 
селекция. При почвено-климатичните условия 
на района на гр. Плевен, гроздето му достига 
до технологична зрялост през втората половина 
на септември – 25.09.

Гроздът е средно голям (16,6/9,2cm), коничен, 
крилат, с 1 или 2 крила, полусбит. зърното е 
дребно (13,31/13,31 mm), сферично. Кожицата 
е тъмносиня, с обилен восъчен налеп, средно 
дебела, еластична. Консистенцията е сладка, 
сочна, а вкусът - хармоничен. Лозите имат 
среден до силен растеж, висока родовитост и 
продуктивност. не е установена склонност 
към изресяване и милерандаж. Чувствителен е 
на обикновена и брашнеста мана. Подходящи 
формировки са стъблените. При смесена система 
на резитба се получават редовно високи добиви 
и с много добро качество на гроздето. Клонът е с 
ниска студоустойчивост, поради което в райони 
и микрорайони с често падащи екстремно 
ниски зимни температури трябва да се отглежда 
приземно, загребно при формировка единичен 
или двоен подобрен Гюйо. Гроздето на Мерло 
346 се характеризира с добра захаронартупваща 
способност и достатъчно количество титруеми 
киселини. Съотношението на захари/киселини 
е подходящо за получаването на качествени 
червени вина.

Младото вино е с рубинено-червен цвят, 
с много добре изразен специфичен за сорта 
плодов аромат, приятно свежо, плътно, с меки 
танини, хармонично, с дълъг послевкус.
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Изложбата SIMEI ще се проведе от 19 до 22 ноември 2019 г. в панаира на гр. Милано в 
Италия. През годините тя се утвърди като най-голямото световно събитие във винарската 
индустрия за оборудване и технологии, като всяка година регистрира значителен брой 
участници: 30 000 професионални оператори от цял свят, над 500 компании - изложители, 
над 400 делегати от повече от 90 страни в света.

Това показва водещата роля, която изложбата е постигнала на международно ниво 
и как отговаря на нуждите на процъфтяващия и непрекъснато растящ пазар. Ръстът на 
италианския износ в този сектор: над 70% от винените технологии, присъстващи във 
винарните из целия свят, са италиански и постоянно регистрират ръст, потвърден и от 
данните от първите пет месеца на 2019 г. - 10% увеличение в сравнение с 2018 г. и 
оборот от около 900 милиона евро с особено внимание към машините за бутилиране и 
опаковане, които генерират над 50 милиона евро (+ 10% в сравнение с 2018 г.).

Въз основа на данните, събрани по-специално за машините за етикетиране, става ясно, 
че винарните са увеличили инвестициите си в тази посока, за да разполагат с по-гъвкави 
машини за етикетиране. Сред страните с най-значителен ръст са Аржентина, Хърватия, 
Гърция, Мексико, Полша, Португалия, Обединеното кралство, Словакия, Словения, 
Испания, Швеция, Турция, Виетнам и САЩ. Големи държави като Франция и Германия 
остават стабилни. Китай е в рязък упадък.

SIMEI 2019 ще бъде незаменима възможност да видите и научите повече за 
фирми-изложители, които идват от Италия, Франция, Германия, Испания, Австрия, 
Великобритания и Швейцария (водещите страни). След тях България, Китай, Гърция, 
Португалия, Полша, Молдова, Украйна, Чехия, Хърватия, Словения, Белгия, Дания, 
Швеция, Австралия, САЩ и Южна Африка. 90%,  от изложителите са предимно от 
лозаро-винарския сектор, а останалите 10%  - от други сектори като бира, масло, напитки, 
сокове, вода, оцет, спиртни напитки и мляко.

В допълнение към технологичното съвършенство, което остава сърцето на изложението, 
организирано от Италианския винарски съюз от 1963 г. досега, общото оформление на 
събитието е подновено и отвори врати за нови продуктивни сектори на „течната храна“, 
близки до виното, и въвежда много актуални теми като архитектура и дизайн, свързвайки 
ги със сектора.

ИТАЛИАНСКИЯТ ИЗНОС НА ТЕХНОЛОГИИ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО И 

БУТИЛИРАНЕ НАРАСТВА: ОБОРОТЪТ 
ДОСТИГА 900 МИЛИОНА ЕВРО

НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОДУКТИ НА ЮЖНА ИТАЛИЯ – ОБЛАСТ 
КАЛАБРИЯ, СЕ ПРЕДСТАВЯТ В БЪЛГАРИЯ С ПРОЕКТА ОТ 

ИНТЕГРИРАН ТИП „CALABRIA FOOD & TOURISM”
Калабрия е токчето на Ботуша, най-крайната южна точка на Италия. Галена от приказно сините води на Йонийско и 

Тиренско море, тя е отделена от Сицилия от Месинския пролив. Климатът е благоприятен, цветовете на морето са прекрасни, 
каменистите брегове се редуват с приятни пясъчни зони, природата е дива и мистериозна, вкусовете – наситени и чисти, 
отразяващи местната кухня, която доказва древния произход на Калабрия – едно уникално място, което трябва да бъде видяно 
както през зимата, така и през лятото. 

Любителите на природата могат да се насладят на вътрешността на региона, като открият чист и непокътнат пейзаж, осеян 
със зелени поляни, редуващи се със синьото на езера и водопади (парковете на Сила, Сере, Аспромонте и Полино  са едни 
от най-интересните природни забележителности) заедно с богатия избор от прекрасни плажове, сред които Капо Ватикано, 
в околностите на Вибо Валнтиа, определен като един от най-хубавите 100 плажа в света. А за любителите на изкуството 
Калабрия е люлката на Древна Гърция и земя на древни заселници. Има много църкви и манастири, дворци и замъци, градчета 
и места, където и до ден днешен живеят вековни традиции. Известни са „Войните от Риаче“ – бронзови статуии, изложени в 
Националния музей на Реджо Калабрия. 

Калабрия е земя на силни и дълбоки емоции. Нейните вкусове също са такива – един от най-красноречивите примери 
за това е известната люта чушка и лютото в Калабрия. Лесно е да я откриеш в много от ястията, характерни за региона като 
брускетите с ндуята или сардиелата, наречена още хайверът на бедните, в колбасите от свинско месо, сосовете за паста или 
рибните ястия. На наситения вкус на лютата чушка се противопоставя сладостта на червения лук Тропеа, защитен от типично 
географско указание (IGP), който се използва както за да овкуси храните, така и за лечебни цели. Сред деликатесите на региона 
задължително трябва да бъдат опитани екстравърджин зехтина, вината, ликьорите на основата на бергамота, женското биле, 
чедъра и билките, меда, конфитюрите и пастата със своите характерни форми (strangugghj, fileja, maccaruni), приготвяна и до 
днес чрез древни методи. 

От тези върхови постижения се заражда и проектът за интегрирано промотиране „Calabria Food & Tourism“, насочен 
към разширяването на присъствието на икономическата система на Калабрия в България. Инициативата е част от „Проект, 
финансиран от плана за действие и кохезия (PAC) 2014/2020 – ос 3 „Конкурентоспособност на производствените системи“ 
(ОТЗ) – цел 3.4 „Засилване на нивото на интернационализация на производствените системи“ на Област Калабрия). „Calabria 
Food & Tourism“  е проект, който подчертава значимостта на хранителните продукти и туризма на фирмите от Калабрия в 
България, включвайки ги в сектор ХОРЕКА и онлайн дистрибуцията (електронната търговия) чрез мрежата на италианските 
ресторанти по света, сертифицирани с марка за качество „Италианско гостоприемство“. 

Италианската търговска камара в България и местното звено на област Калабрия, отдел „Интернационализация“, ще 
организират различни промоционални събития в София в рамките на IV седмица на италианската кухня по света (18-23 ноември 
2019 г.) с тема „Хранително възпитание – културата на вкуса“ – една среща, провеждана под патронажа на Министерството 
на външните работи и международно сътрудничество на Италия, Министерството на земеделските и горски политики и 
Министерството на образованието, висшите учебни заведения и изследвания в синергия с Министерството на икономическото 
развитие. 

Calabria Food & Tourism Media Dinner ще включва: дегустация на специално приготвено меню с продукти със защитено 
наименование за произход (ЗНП) и контролирано наименование за произход (КНП) от региона – Бергамот от Реджо Калабрия, 
червен лук Тропеа, смокини от Козенца, женско биле, сопресата, салсича и ндуя), придружени от типични за Калабрия вина със 
защитено географско указание (IGP) и гарантиран традиционен специалитет (ГТС); Show cooking „Калабрия, средиземноморска 
кулинарна култура – традиция и иновации“ с участието на шеф готвач, отличен със звезди, който ще приготви меню с 
хранителните продукти и вина на фирмите от Калабрия, като подчертае техния автентичен и неподправен вкус, характерен за 
региона; и „Церемония по връчване на почетните плакети с марка „Италианско гостоприемство – италианските ресторанти по 
света 2020“, както и много други събития и срещи. 

За допълнителна информация посетете www.camcomit.bg или се свържете с офиса на ИТКБ, Роза Кузмано – segretariogen-
erale@camcomit.bg , тел. +359 2 846 32 80.
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Проф. дсн Пенка Абрашева на 80 години
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Реколта 2019 в България
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ANNIVERSARY

Prof. Dr. Penka Abrasheva at 80 years
 
HARVEST 2019

The 2019 harvest in Bulgaria
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