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ПРЕДГОвОР

в настоящата брошура са публикувани важни многогодишни данни за състоянието и тенденциите в 
развитието на съвременното лозарство и винопроизводство в света. Те са част от статистическия отчет на 
Международната организация за лозата и виното – OIV – FAO – Focus 2016-2017 и World vitivinicultural, 
2013-2014 г. 

Предлаганата информация съдържа много богат по съдържание и обхват статистически материал. в 
някои от направленията цифровата характеристика обхваща период с продължителност от 14-15 години. 
интерпретацията в отделните направления е направена на достъпен за читателите език. в хода на 
подготовката на данните за публикуване, възникнаха важни въпроси, които се нуждаеха от допълнителни 
обяснения и уточнения. за тази цел се свързахме с новия генерален директор на OIV г-н Пау Рока и с д-р 
Жан-Клод Рюф – научен координатор в системата на организацията. изпратихме писма, в които поставихме 
нашите въпроси и получихме отговори от централата на OIV в Париж, които ни помогнаха в анализа 
на огромната информация. Сърдечно благодарим на г-н Пау Рока и д-р Жан-Клод Рюф за проявената 
отзивчивост! 

вярваме, че брошурата, в която се съдържат важни многогодишни данни, ще бъде полезна не само за 
учените и специалистите лозари и винари. надяваме се, тя да събуди интереса и на земеделски произ-
водители, които създават и отглеждат нови, съвременни лозови насаждения, на фирмите търгуващи с 
грозде и продукти от винарската промишленост, а така също и на онези потомствени лозари и винари, 
неразполагащи с достатъчно финансов и технологичен ресурс, но възприемащи производството на грозде 
и вино като мисия, дълг и историческа съдба за оцеляване. 

в статистическия обзор са включени раздели:
I. Лозарство
- Площи заети с лозови насаждения в света към 2014 г.
- Производство, внос, износ и консумация на десертно грозде.
- Производство, внос, износ и консумация на сушено грозде.
ІІ. винопроизводство
- Световно производство на вино.
- внос, износ и консумация на вино.
- По-важни сортове разпространени в 15 държави, които произвеждат по-големи количества вино.
IIІ. Лозови сортове, площи и държави в които то се отглежда.
IV. интернационален списък на лозовите сортове и техните синоними.
VІ. Прогнози за състоянието и винопроизводството в света през 2018 г.
в края на този статистически обзор са представени и литературните източници от които е използвана 

информацията за състоянието на лозарството и винарството в света.
в отчетния статистически доклад на Международната организация на лозата и виното - OIV за 2013-2014 

г. и 2016-2017 г. Report on the world vitivinicultural situation, са представени конкретни данни за лозовите 
площи, производство на десертно и винено грозде, за износа и вноса на гроздови продукти, за сортовата 
структура и други важни направления в тази стопански стратегическа област. извършена е цялостна 
разработка за установяване на актуалното състояние на съвременното лозарство и винопроизводство. 
Тя е осъществена под методичното ръководство на Пау Рока - генерален директор на Международната 
организация на лозата и виното – OIV и Жозе Розеро Монкайо, зам.-директор на организацията на оон 
по въпросите на продоволствието и селското стопанство – FAO. Резултатите са публикувани в бюлетините 
на OIV и FAO – Focus 2016 – 2017 и World vitivinicultural statistics, 2013 – 2014. Част от цифровата 
характеристика представена в доклада, според нас, се нуждае от уточнение, конкретизация и обосновка. 

1. в част от таблиците, в показателите за Европейските структури, са включени държавите армения, 
азербайджан, Казахстан, Киргистан, Таджикистан, Узбекистан, Тюркменистан и Грузия (общо 8 страни). 
на наше запитване в централата в OIV в Париж, защо тези страни са включени в Европейския континент, 
а не в азия, генералният директор  Пау Рока ни отговори писмено, че те исторически винаги са били 
анализирани в рамките на бившия СССР. Това твърдение е недостатъчно аргументирано, защото СССР 
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отдавна не съществува като политическа и икономическа структура. Г-н Рока посочва, че при предстоящите 
в близко време промени съгласно новото разпределение на оон, данните за всички тези страни ще бъдат 
извадени от Европа и ще се представят в азиатския континент. 

2. в таблица 8 (i в оригинален текст) - І. Лозарство се посочва, че Белгия през 2014 г. е направила 
експорт на 77 хиляди квинтала десертно грозде (1 квинтал = 100 kg), Холандия – 2765 хиляди квинтала, 
обединеното кралство – 58 хиляди квинтала, Швеция – 6000 хиляди квинтала и др. не става ясно, как 
посочените страни, които не са включени в групата на тези, които произвеждат този продукт, ще го 
експортират? в своето писмо-отговор г-н Рока твърди, че обявените цифри се отнасят за реекспорт, а не за 
експорт на десертно грозде. Това твърдение е много спорно, защото десертното грозде е нежен плод и при 
реекспорт за поотдалечени дестинации би се влошил търговският му вид, а и транспортът е твърде скъп. 
от тези данни възникват много въпроси, на които докладът не дава убедителни отговори, защото такъв 
специфичен пазарен стокообмен, касаещ реекспорт на свежо десертно грозде от разположените на север 
страни в Европа, вероятно е много слабо прилаган.

3. не по-малко въпроси произтичат и от данните за производството и експорта на вино. в таблица 1(P в 
оригинален текст) - ІІ. Винопроизводство е представено световното производство на вино, а в таблица 3 
(R в оригинален текст) се съобщава, че през 2014 г. държавата Дания е изнесла 366 хиляди хектолитра вино, 
Холандия – 313 хиляди хектолитра, Швеция – 78 хиляди хектолитра, норвегия – 12 хиляди хектолитра, 
Финландия – 76 хиляди хектолитра. очевидно и в този случай се касае за реекспорт, а не за експорт, защото 
тези страни в статистическия отчет на OIV не са посочени като производители на вино. основателно 
възниква въпросът – откъде примерно Швеция се снабдява с вино, за да прави реекспорт? и още – кой ще 
купи вино от Швеция (това се отнася и за норвегия и други), след като европейският пазар е наситен с 
качествени вина от Франция, италия, Португалия, испания, Германия.Към това би следвало да добавим 
и вината, които се внасят от Южноафриканската република, австралия, Чили, Перу, аржентина. всичко 
това показва, че твърдението за експорт (реекспорт) и продажба на вино от посочените по-горе северни 
Европейски държави е недобре обосновано.

4. Буди недоумение и казусът, свързан с наименованията на сортовете лози и техните синоними. известно 
е, че утвърдените в специализираната литература по ампелография лозови сортове се размножават в света 
под множество синоними. Мискет александрийски в Босна и Херцеговина е познат под 17 синонима, сортът 
Гулиаби Дагестански в Русия – под 16 синонима, Мискет червен в България – под 12 синонима и много 
др. именно по отношение на синонимите разнообразието е изключително голямо, което често е свързано 
с неточности, с необосновани повторения и дори явни грешки. Ще посочим само няколко случая: сортът 
Листан е разпространен в Мароко под синонима Паломино, в аржентина – обратно. Там литературното му 
наименование е Паломино, а синонима – Листан. Сортът Султанина се отглежда в аржентина под синонима 
Томсон Сидлес, а в СаЩ – точно обратното, сортът Томсон Сидлес е известен под синонима Султанина. 
алиготе се отглежда в Канада под синонима алфонс Лавале. в този случай неточността е твърде голяма, 
защото алфонс Лавале е десертен със синьо-черна кожица на зърната, а алиготе е винен с бяла кожица на 
зърната. Явно в този случай се касае не за синоними, а за съвсем различни сортове. още по-необосновано 
е твърдението, че Moscat de Hamburgo, отглеждан в Мароко, Уругвай, Франция и други страни, Moscat 
Hamburg – разпространен в СаЩ, израел, нова зеландия, Румъния и др. и Moscat d´Amburgo - в Чили са 
различни сортове. Подобно е мнението и за Muscat of Alexandria, отглеждан в Сащ, израел, Кипър и др. и 
Muscat d´ Alexandria – в Чили, Франция, Мароко и др. впечатление за неточност се добива и за сорта Perle 
de Czaba, разпространен в Мароко, Франция, Турция и Perle of Czaba – в Канада; за Afuz Alli и за Afusalli. 
Тези неточности, според нас, се отнасят за още много сортове. за да бъдат те действително различни, както 
е посочено в доклада на OIV, би следвало да се отличават по основните ампелографски групи показатели, 
включени в ботаническата, агробиологичната и технологичната им характеристика. Според нас това, че 
в някои страни едни и същи сортове са записани с различни букви, специфични за тези държави, или са 
използвани синоними вместо основните им наименования, известни в специализираната литература, не е 
достатъчно научно основание те да се разглеждат като различни сортове лози.

Януари, 2020 г.                                               от авторите
 

C M Y K
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C M Y K



Приложение /2020

8

Лоза & Вино Приложение /2020

9

Лоза & Вино

І. ЛОЗАРствО
сЪстОяНИЕ И тЕНДЕНцИИ в РАЗвИтИЕтО Му

Сравнителна характеристика за съдържанието на хранителни вещества и витамини в пет важни плодови 
култури (Табл. 1).

Таблица 1
в 100 g ябълка Банан Грозде Портокал Диня

въглехидрати (g) 12 20 17 8 8
Калории (kcal) 51 81 65 35 29
Глюкоемик индекс (Gl) 39 62 51 40 72
Калий (%) 5 % 17 % 11 % 6 % 5 %
витамин в6 (%) 5 % 22 % 3 % 4 % 7 %
витамин С (%) 8 % 11 % 3 % 65 % 10 %
витамин 1 Тиамин (%) 4 % 14 % 6 % 20 % 3 %
витамин Е (%) 1 % 1 % 2 % 3 % -
Манган (%) 2 % 1 % 3 % 1 % 2 %

Гроздето, заедно с банана съдържат много въглехидрати. Хранителни и биоактивни вещества се срещат 
в умерени количества. Гроздето е с ниско съдържание на витамини, сравнявайки го с другите плодове. 

в настоящето изследване са включени главно следните популярни семенни и безсеменни лозови 
сортове (Табл. 2)

Таблица 2
сортове страни, в които се отглеждат на по-големи площи

алфон Лавале аржентина, Чили, Турция, Перу
Кримсон сидлес Египет, италия, Перу, СаЩ, Южно африканската република 
Датие дю Бейрут италия, испания, Турция 
Флейм Сидлес аржентина, Чили, Египет, Перу, СаЩ, Южно африканската република 
Мискет Хамбургски Китай, Франция, Перу, италия, аржентина, Турция, Чили
италия италия, Китай, аржентина

Мискет александрийски алжир, аржентина, Гърция, Мароко, испания, Южно африканска 
република

Ред Глоуб аржентина, австралия, Чили, Египет, Перу, италия, СаЩ, Южно 
африканска република

Суграон аржентина, австралия, Египет, италия, Перу, СаЩ, Южно африканска 
република

Султанина австралия, аржентина, Чили, Китай, Гърция, индия, иран, Египет, СаЩ, 
Турция, Южно африканска република

виктория италия, аржентина

от популярните сортове най-широко разпространение има Султанина, следван от Суграон, Ред Глоуб и 
Мискет Хамбургски. в по-малко страни се отглеждат още алфонс Лавале, Датие дьо Бeйрут и виктория.

Площи, засети с лозови насаждения в света (към 2014 г.)
Таблица 3

в хиляди хектара
2009 2010 2011 2012 2013 2014

вариране
2014/2013

континенти / страни в абсолютни стойности
Африка
алжир 74 74 77 80 79 71 -7
Египет 69 69 70 71 74 78 4
Либия 9 9 9 9 9 9 0

КОНТРОЛИРАЙ СТРЕСА 

ЗА ПО-ВИСОК 
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