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Feeding of yeast. Is the use of complex foods 
appropriate?

MARKETING 
The COVID-19 crisis

Снимка: Лоза на Веселин Стоянов 
FB Десертни и винени сортове 
грозде и още нещо.

Това е електронна версия на списанието, която е безплатна. Пълната версия се разпространява в 
печатен и електронен вид по абонамент 
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доклад на OIV 

На 23 април от централата на OIV (Междуна
родната организация по лозата и виното) в Париж 
чрез уеб конференция изпълнителният директор Па 
Рока представи глобалното производство на вино, 
потреблението и международната търговия през 
2019 г. Беше подчертано и влиянието на Covid19 
в сектора.

ВъздейсТВие на ПандемияТа COVId-19 
В лозаро-Винарския секТор

На този ранен етап наличните информационни 
и статистически данни не са достатъчни, за да 
дадат точна прогноза и да предвидят сценария на 
лозаровинарския сектор в бъдеще. Въпреки това, 
благодарение на постоянния контакт с държавите
членки на Организацията, OIV разполага с опре
делена качествена информация. Получената от 
държавитечленки обратна връзка отразява ради
кална промяна или прехвърляне между каналите за 
разпространение. Очакваният общ баланс е нама
ляване на потреблението, намаляване на средните 
цени и следователно цялостно намаляване на общата 
стойност на продажбите, оборота, маржовете и 
накрая печалбите на винарните.

Що се отнася до износа, икономиките в рецесия 
не са обещаващ пазар за развитие и по време на тази 
пандемия найзасегнати са страните, които са най
големите консуматори на вино. Търговските потоци 
може да се възстановят заедно с икономиката, 
но може да настъпят някои постоянни промени. 
Обсъжда се и консумацията на алкохол. Съобщенията 
за положителните ефекти от консумацията на вино 
са напълно неприемливи и безотговорни.

Същото се отнася и за правенето, при тези 
обсто ятелства, на общи изявления или предубедени 
съобщения, които са резултат от идеологически 
опасения относно консумацията на вино, като 
например въздържане. Работата на OIV следва 
стратегическия план, одобрен от Общото събрание 
през октомври 2019 г., и обхваща 5годишен период 
до 2024 г. В настоящия контекст целите и задачите 

ГлобалноТо ПроизВодсТВо на Вино, 
ПоТреблениеТо и международнаТа 

ТърГоВия През 2019 Г.
Па рока, изпълнителен директор на OIV 

на OIV вървят ръка за ръка с нуждите, които кризата 
извади на преден план.

Лозарските площи в света са 7,4 млн. ха, ста
билна от 2016 г. Световното производство на вино 
 без сокове и мъст  през 2019 г. се оценява на 260 
млн. хл, което е значително намаление в сравнение с 
исторически високото производство за 2018 г. След 
лекия спад на световното потребление на вино, 
регистриран през 2018 г., световното потребление 
на вино през 2019 г. се изчислява на 244 млн. хл, 
отбелязвайки повишение с 0,1% спрямо предходната 
година. През 2019 г. световният пазар за износ на 
вино се разшири в сравнение с 2018 г. както по 
обем, оценен на 105.8 млн. хл (+ 1.7%), така и на 
стойност с 31.8 млрд. EUR (+0.9%). Първите оценки 
на производството на вино в южното полукълбо 
показват ниски очаквани обеми за 2020 г. за повечето 
страни, с изключение на Южна Африка и Уругвай.

сТабилизиране на лозарскаТа Площ 
По целия сВяТ

През 2019 г. световната площ, заета с лозя, 
съот ветстваща на общата площ, засадена с лозя 
за всички цели (вино, трапезно грозде и стафиди), 

Продължава на стр. 27
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реколТа 2019 В бълГария расТиТелна защиТа

На ежегодната лозарска среща на БАСФ за 
професионалисти в лозаровинарския и овощарския 
бизнес компанията представи пред земеделци от 
цяла България продукти и технологии за растителна 
защита. 

Европейската комисия прави сериозни регулации 
на активни вещества, които включват спиране на 
разрешения за употреба, което налага замяната на 
едни продукти с други. за последните две го ди
ни са забранени общо 28 активни вещества, което  
отговаря на 145 готови продукта. забраните об
хващат основно продукти в полските култури, но 
също така и в сегментите: лозя и овощни. През 
2020 и 2021 г. се очаква да бъдат забранени още 18 
активни вещества, което означа, че новите продукти, 
които предлагаме и които голяма част от вас вече 
използват, е добре да бъдат прилагани и използвани 
все помащабно, защото в скоро време те няма да 
са нови, а ще бъдат основни. за да се справим по
успешно с тази промяна в технологиите, от миналата 
година започнахме един проект както в полските 
култури, така и в трайните насаждения, а именно: 
Реални резултати в реални условия. 

басФ сТарТира инициаТиВа “реални 
резулТаТи В реални услоВия”

Дигиталната платформа във Facebook страница
та: BASF Решения в земеделието, показва реални 

басФ – ноВосТиТе В лозяТа 
и оВощниТе кулТури 

Срещата откри Мария Неделчева – Търговски 
мениджър на БАСФ.

резултати в реални условия с информация за кон
кретни полета, състояние и развитие на културите, 
предимства на използваните продукти. При земе
делци в България както в полски култури, така и в 
трайни насаждения, показваме как работят новите 
продукти и какво можете да очаквате от тях. При 
трайните насаждения и лозя имаме мащабно порт
фолио, но ще се спрем основно на новите про дук ти. 

лозя

серкадис, Вивандо и колис – това са нашите 
оръжия в борбата с брашнестата мана. 

Позиционирани са спрямо развитието на браш
нестата мана. След появата на летораст 1520 см,  
ако има налеп, който е презимувал, заболяването 
тръгва изключително бързо при подходящи условия. 
и точно в този период, когато трябва да се защитят 
ресата и чепките, са позиционирани серкадис 
и Вивандо. Когато гроздето започне да узрява – 
при прошарване и избистряне за гроздовете, вече 
няма опасност. Но трябва да ограничим заразата за 
следващата година.  

При обикновената мана превенцията е изклю
чи телно важна особено когато предната година е 
имало зараза. знаем, че от окапалите листа тръгва 
инфекцията. Отново ресата и наедряващите зърна 
са найуязвимата част, защото това оказва сериозно 
влияние на добива. Точно там са позиционирани 
делан Про, орвего, акробат и кабрио Топ.

кабрио Топ е продукт, който работи и срещу 
трите болести. Превенцията на маната е подобна на 
тази на оидиума  трябва да пазим листата и след 
узряването на гроздето, за да намалим заразата за 
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следващата година. Ето защо за найкритичните 
фази предлагаме нашата топ комбинация делан 
Про и серкадис, като и двата продукта могат да 
бъдат използвани през цялата вегетация. Но сме ги 
позиционирали в критичните фази към момента на 
поява на ресата:  в единия случай 2025 см летораст 
(когато ресата се образува) и втората критична 
фаза е, когато зърната започнат да се оформят. В 
този период те нарастват изключително бързо и 
покритието с препарат за мана и оидиум трябва да 
бъде много добро. 

делан Про – освен че е течна формулация, с която 
се работи полесно, найголямото предимство на 
Делан Про е неговото амфимобилно придвижване – 
възходящо и низходящо. Във фенофаза „пеперуда“ 
третираме срещу екскориоза, срещу която Делан 
Про работи, но може да бъде използван през цялата 
вегетация от разпукване на пъпките до прошарване 
в доза 300 мл/дка, като максималният брой на 
пръсканията е максимум 4 на година.

серкадис – найновият продукт на БАСФ за 
оидиум със SDHI активно вещество. Категорично 
действие срещу оидиум. Може да бъде използван до 
3 пъти на сезон и от вас зависи да го позиционирате 
според условията ви на полето и според сортовете. 
Без значение дали ще бъде в 2025 см летораст, в 
цъфтеж, или грахово зърно, във всеки един мо
мент той ще ви окаже нужното действие срещу ои
диума. 

орвего срещу обикновена мана и в комбинация 
с Вивандо или Колис в зависимост от фазата, в 
която се третира. орвего с Вивандо препоръчваме 
преди цъфтеж или около цъфтежа, може и в 
цъфтеж. Продуктите на БАСФ не влияят негативно 
на цъфтежа. колис освен при затваряне на чепките, 
когато масово се използва и срещу оидиум и срещу 
сиво гниене, в години, когато има опасност от 
сиво гниене, много лозари го ползват и в цъфтеж 
с цел да направят превенция. орвего е течна 
фор мулация и отново може да го използвате 
през цялата вегетация, но ние препоръчваме да 
се включи там, където има вече оформяне на 
зърната, тъй като активното вещество инишиум 
има много силен афинитет към восъчния налеп, 
изключително добре прилепва и обхваща зърното, 
така че може да разчитате на продукта в тези 
критични фази от развитието на лозата. Вивандо – 
неговото найголямо предимство е газовата фаза на 
разпределение, това проникване чрез газова фаза е 

ключово в трудни моменти, защото гарантира по
дълга защита и в същото време движението му в 
растението се подпомага от тази газова фаза и със 
сигурност действието и ефикасността са много по
добри. Тези две комбинации Делан Про, Серкадис 
и Орвего, Вивандо се използват в найкритичните 
фази, защото това е моментът, в който се опазва 
добивът. кабрио Топ – може да се използва към 
края на цъфтежа или след като премине фенофаза 
грахово зърно. 

Полирам също намира място в растително
защитната схема в лозя. Попредпочитан е в крайните 
периоди от развитието на лозата. сориал  с активно 
вещество фосфонова киселина (KНP), може да бъде 
използван в комбинация с Полирам. Сориал има 
напълно системно действие, осигурява защита и 
на новия прираст. колис е комбинация от боскалид 
и крезоксимметил, които се допълват оптимално 
в начина си на действие и разпределението им в 
растенията. 

кумулус е контактен фунгицид с активно вещест
во сяра. Сярата е много необходима и от момента 
на появата на ресите до прошарване, може да се 
добавя към всяка една комбинация, която се прави. 
Сярата не влияе върху цъфтежа и опрашването на 
лозата, докато медта влияе и затова цъфнала лоза с 
мед не трябва да се третира. При сярата единствено 
се наблюдават температурите на приложение, за да 
се избегнат пригори. 

реални резултати в реални условия: 
Беше излъчен материал, заснет в лозята на 

фир ма „ЕкоАгро АД“ в землището на с. Кра
нево. Агроном Станислава Попова сподели, че 
благодарение на  приложената технологична схема 
на БАСФ с комбинацията от фунгицидите: Делан 
Про и Серкадис лозята са били отлично опазени  
от обикновена мана и оидиум (на 100% дори и в 
условията на критичните месеци май и юни с 
продължителни дъждове и големи температурни 
амплитуди в региона). Сигурно защитените по 
схемата лозови насаждания са дали отличен добив. 
Бяха излъчени поредица от видео материали, 
отразяващи третиранията в лозовите масиви на 
„Бониния Естейт“ в село Кошава, обл. Видин. 
Агрономът Петър Динов сподели, че е направил 8 
третирания по технологичната схема на БАСФ и е 
опазил лозите от брашнеста и обикновена мана, черно 
и сиво гниене. Първото предцъфтежно третиране е 
в комбинацията делан Про и серкадис, второ с 

расТиТелна защиТа

орвего и Вивандо, трето веднага след цъфтеж с 
кабрио Топ, четвърто с делан Про и серкадис.  
След това с орвего и колис. При избистряне на 
зърната третирането е направено с акробат и 
кумулус. Агрономът препоръча на колегите си 
лозари да използват почесто сяра при третиране на 
лозята, особено при проблеми с оидиум. Контролът 
на икономическите важни болести му е гарантирал 
добър добив и високо качество на гроздето.

оВощни кулТури и зеленчуци

Павлина Великова, Продуктов мениджър жит
ни култури, царевица и трайни насаждания в 
БАСФ България, представи Растителнозащитни те 
технологии на БАСФ при овощни и при зеленчукови 
култури, като акцентира на новите продукти.

дагонис е нов продукт на БАСФ. Предлага се на 
пазара от 2020 г. Дагонис е комбинация от 2 активни 
вещества: SDHI (ксемиум) и дифеноконазол. има 
регистрация в редица зеленчукови култури. Скоро 
предстои регистрация на продукта и в ябълки. 
Предимства на Дагонис са дълготрайна защита, а в 
същия момент къс карантинен срок (1 ден за ягоди; 3 
дни за домати, краставици, пипер и др.). има широк 
спектър на действие срещу много патогени, което 
позволява неговото гъвкаво използване. Дагонис 
има отлични показатели за бързо разграждане на 
остатъчните количества от активните вещества 
в продукцията и почвата. Дози на приложение: 
сре щу брашнеста мана – 60 мл/дка; алтернария – 
100 мл/дка. Регистриран е и срещу склеротиния и 
ризоктония. 

сигнум е топ продукт  за костилкови овощни 
култури. Комбинация от SDHI  и стробилурин. 
Разпоз наваем и предпочитан продукт от овощарите 
в страната. При костилковите овощни видове едни 
от найопасните болести са ранно и късно кафяво 
гниене. При зараза продукцията може да бъде 
компрометирана на 100%. Борбата с кафявото 
гниене се извежда системно и включва комплекс от 
мерки. Сигнум се справя отлично с ранното и късно 
кафяво гниене. Може да се приложи до 3 пъти по 
време на вегетация, като първото третиране трябва 
да се извърши във фенофаза „бял бутонначало на 
цъфтеж“. Този момент на приложение успешно 
контролира ранното кафяво гниене и бялата ръжда 
при череши. Масовата зараза с ранно кафяво гни
ене се осъществява, когато цъфтежът съвпадне с 
дъждовно и хладно време. По време на цъфтеж се 

осъществяват и първите заразявания с бяла ръжда. 
Второто третиране може да се извърши на покъсен 
етап или при стресови фактори. Късият карантинен 
период позволя приложението на Сигнум 7 дни 
преди беритба. 

концепцията KISS е специално разработена 
система от БАСФ за семкови овощни видове, с която 
се осигурява пълна, комплексна и сигурна защита 
срещу основните болести. Концепцията KISS е 
комбинация от 3 продукта  делан Про, серкадис 
и Фабан.

Беше излъчен видеоматериал и агроном на фирма 
„Фрукталина“ ООД сподели опит с използване на 
концепцияга от района на с. Българево, община 
Каварна. През 2019 г.  иван иванов е приложил 
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расТиТелна защиТа

концепцията KISS, която включва редуването 
на продуктите делан Про, серкадис и Фабан. 
Независимо от неблагоприятните условия през 
2019 г.  са опазили ябълките и добивът е бил много 
добър. 

В рамките на проекта “Реални резултати в ре
ални условия” Дамян Малчев, технически сът
руд ник за Североизточна България, представи 
казус в черешова овощна градина в с. Светлен, 
обл. Търговище. Стопаните извеждат много добра 
расти телна защита с нови и доказали се продукти. 
използват сигнум в предцъфтежно и цъфтежно 
третиране срещу ранно кафяво гниене. Преди 
съзряване на плодовете прилагат Сигнум още 
веднъж срещу късно кафяво гниене. През миналата 
година  в малък участък са третирали с конкурентен 
продукт с регистрация срещу късно кафяво гниене. 
Разликата в опазване на черешовото насаждение в 
полза на Сигнум е значителна  плодовете са опазени 
отлично, с добър търговски вид и качество.

Павлина Великова, която има практически опит 
от собствената им семейна черешова градина в с. 
Глуфишево, обл. Сливен представи реален казус. Тя 

обясни, че за първо третиране използват продукта 
делан срещу ранно кафяво гниене. В началото 
на цъфтежа третират със сигнум   освен срещу 
ранно кафяво гниене и срещу бяла ръжда (когато 
са и наймасовите заразявания). сигнум може 
да  се използва и покъсно, защото има кратка 
карантина от 7 дни. има черешови сортове, които 
на букетните клончета имат по 89 плодни пъпки. 
Образуват гъсти букети от плодове. В периоди 
с чести превалявания в тези букети се задържат 
водни капки. По време на зреене това задържане 
води до зараза от късно кафяво гниене. със сигнум 
успешно се контролира  късното кафяво гниене и 
се удължава периода на съхранение. През 2019 г. е 
имало чести превалявания от дъжд в с. Глуфишево, 
което наложило сигнум да бъде използван 3 пъти, 
максимално допустимото за един сезон. В резултат 
– черешовите насаждения са опазени от ранно и 
късно кафяво гниене. Полученият добив е 985 кг 
череши от декар. 

Екипът на БАСФ пожела успешна година на 
производителите и високи добиви. Събитието 
продължи с дегустация на вина. 

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, 

Редакция на сп. “Лоза и вино”, тел.: 0878 777 189
или по банков път:

уникредит булбанк IBAN: BG81UNCR70001523716710, BIC: UNCRBGSF

Техническа грешка:В бр. 1/2019 е допусната техническа грешка. Моля редът: "НЛВК, редакция на сп. “Лоза и вино”, тел.: 0878 777 189” 

да се чете: Редакция на сп. “Лоза и вино”, тел.: 0878 777 189

лозарсТВо за ПракТикаТа

„АМВАгро” ООД е основана през 1990 
г. През 1996 г. засадихме първото в страната 
маточно лозово насаждение с базов клоново 
селекциониран лозов посадъчен материал от 
сортовете Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне 
и Совиньон блан, създадени в научно
изследователската база VCR – италия. Същата 
година засадихме и 85 дка лозови маточници 
от базов клоново селекциониран материал от 
подложките SO4 кл.102 и кл.762, 41Б кл.194 и 
кл.195, Р1103 кл.ISV1, R140 кл.ISV1, Кобер 
5ББ кл.ISV1, Феркал кл.242.

В този период започнахме и производството 
на лозов посадъчен материал от популации 
и клонове, разпространени до този момент 
в България, а от 1999 г. – производството на 
сертифициран лозов посадъчен материал.

Сега нашата база се обновява и модернизира, 
увеличава капацитета си и е в състояние 
ежегодно да произвежда присадени вкоренени 
лози от тези сортове за около 10 000 дка.

Дейности
„АМВАгро” ООД е основен производител 

на сертифициран клоново селекциониран лозов 
посадъчен материал в България от винени и 
десертни сортове.

Предлага пълен пакет от 
услуги за създаване на лозови 
насаждения:
 лозов посадъчен мате

риал
	оглед на терена и 

опре деляне на пригодността 
му за отглеждане на лозя
 предпроектно проуч

ване  почвеноклиматична 
ха рак теристика
 норми на торене
 мелиоративни меро

приятия
 определяне на най

подходящата сортова струк
тура за съответния район
 технологичен проект 

за създаване и отглеждане 

на лозово насаждение с подробни указания за 
периода до встъпване в плододаване
 консултации за отглеждането на 

лозовото насаждение при повреди, нанесени 
от ниски зимни температури, късни пролетни 
мразове и градушки
 схеми за поддържане на фитосанитар

ното състояние
 препарати за растителна защита и то

рове

„амВ-агро” оод предлага цялостни 
реше ния при опазването на културите 
– лозови, овощни, полски, технически и 
други.

дейността на фирмата се подпомага от 
висококвалифицирани експерти и научни 
работници от аграрния университет в 
Пловдив, съвместен геномен център - софия 
и агробиоинститута в софия.

„амВ-аГро” оод
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лозарсТВо за ПракТикаТа

знаете ли, че биостимулиращият ефект върху 
растенията зависи до голяма степен от качеството 
на използвания биостимулатор.

Новият продукт на Синджента исабион е 
биостимулатор с естествен произход, подходящ 
за приложение при всички култури. Продуктът се 
състои от балансирана комбинация от свободни 
аминокиселини и пептиди. Аминокиселините, 
съдържащи се в исабион, притежават животински 
произход, което означава побързото и попълното 
им абсорбиране от растенията в сравнение с 
аминокиселините от растителен произход.

как да конТролираме сТреса за По-Висок 
добиВ?

какво съдържа исабион?
исабион подпомага вегетативния растеж и 

развитието на корените. Предизвиква образуването 
на повече цветове, подобрява опрашването и 
оформянето на плодовете. Същевременно повишава 
добива и качеството на готовата продукция.

Технологичният процес на производство е 
напълно автоматизиран и строго контролиран, 
за да гарантира хомогенен, постоянен и с висока 
концентрация краен продукт.  Всичко това  превръща 
исабион в биостимулатор с високо качество, по
голям капацитет на усвояване от растенията, ниско 
съдържание на инертни материали и без химически 
елементи, вредни за почвата и културите.

Балансираният състав на исабион помага за 
бързото и равномерно нарастване на корените, 
стъблата и листната маса. 

как влияе на тези процеси исабион?
• Лесно се абсорбира от растенията.
• Осигурява аминокиселини и пептиди за по

ниска консумация на енергия от растенията за 
синтез на техните собствени протеини.

• Улеснява синтеза на хлорофил благодарение на 
високото съдържание на аминокиселините глицин, 
аланин, аргинин и серин.

• засилва вегетативния растеж.
• Подобрява вкореняването, благодарение на 

ауксинния ефект на късоверижните пептиди.
По време на фазите на цъфтеж и плододаване 

растенията се нуждаят от голямо  количество 
енергия. В тези фенологични фази исабион 
благоприятства за:

• стимулиране на опрашването, тоест поголям 
брой цветове и цветни пъпки;

• подобро опрашване на цветовете благодарение 
на подобрата фертилност на цветния прашец;

• подобро плододаване, защото исабион 
стимулира клетъчното делене на плодовете.

Освен по време на основните етапи от развитието 
на растенията   вегетативен растеж, цъфтеж и 
плододаване, исабион се използва и при абиотични 
стресови ситуации по време на вегетацията. В 
такива случаи приложението на исабион е много 
важно за преодоляването на стреса и полесното 
и пълно усвояване на хранителните вещества от 
растителния организъм. Стресовите фактори, при 
които се използва исабион, са ниски температури 
(слани), засушаване, градушка, засоленост, 
фитотоксичност.

има четири основни аспекта в използването на 
исабион при винените и десертни лозя.

Първият от тях е кога е найподходящият момент 
на приложение на исабион и колко са оптималният 
брой приложения на сезон.

Найдобри резултати се наблюдават при извърш
ване на три приложения в лозя, като моментите за 
приложения са фазите: „цъфтеж“, „размер грахово 
зърно“ и „прошарване“.

Вторият аспект при използването на исабион е 
начинът, по който се прилага продуктът.

лозарсТВо за ПракТикаТа

Винаги е добре исабион да се ком
бинира с пестициди, когато е възможно. 
Много важно условие е исабион да 
не се смесва с мед съдържащи фун
гициди.

Третия аспект при използването на 
исабион е крайният резултат за про из
водителите. Вследствие на използването 
на исабион се наблюдава ранно стъпване 
в плододаване и подобряване на броя, 
размера и цвета на зърната, както и 
увеличаването на захарното съдържание. 
Трикратното приложение на исабион 
оси гурява повишаване  качеството и об
щия добив.

Четвъртия аспект в приложението на 
исабион при лозя са отличните ре зул тати, които 
се наблюдават при контрола на хлороза, когато 

“Агенция Дейта” ООД    
печатница

София 1373 
ж.к. “Западен парк” 
между бл. 41 и бл. 42

тел.: 02 920 0057, 02 929 1783
0884 641 857 

e-mail: datadata@mail.bg 
www.pechatnicadata.com

� Листовки, дипляни, каталози, плакати
� Етикети, стикери, гаранционни карти, упътвания
� Фактурници, формуляри, бланки, ваучери 

Всичко това, както  и  нестандартни изделия, може да поръча-
те при нас.
При това на цени на производител!
Вашата поръчка може да бъде направена по телефона или през Интернет, а по-
големи и сложни проекти ще изготвим заедно с Вас в предпечатното студио на 
фирмата.

От идеята - до готовия продукт! 
Това е пре димството, което ви предлагаме - то ще ви спести време, нерви и пари.

Необходима Ви е реклама? 

Нуждаете се от печатни материали за Вашата дейност?

АГЕНЦИЯ ДЕЙТА

исабион се прилага в комбинация с хелатирано 
желязо.
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РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Система за растителна защита в лозята

ЕНОЛОГИЯ 

Хранене на дрожди. Целесъобразна ли е 
употрeбата на комплексни храни?

МАРКЕТИНГ
Кризата COVID-19

ЛОЗА  &  ВИНО
И З Д А Н И Е   Н А  С Д Р У Ж Е Н И Е  " Л О З А  И  В И Н О "  .  Б Р О Й  2 / 2 0 2 0

PLANT PROTECTION
Plant protection system in the vineyards

ENOLOGY

Feeding of yeast. Is the use of complex foods 
appropriate?

MARKETING 
The COVID-19 crisis

Снимка: Лоза на Веселин Стоянов 
FB Десертни и винени сортове 
грозде и още нещо.

C M Y K


