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реколта 2020 в българия

Меката зима и благоприятните условия през 
пролетта на 2020 г. създадоха предпоставка за 
получаването на добра реколта от десертно и винено 
грозде в страната. През фенофазите напъпване и 
цъфтеж при лозата времето беше благоприятно с 
наличие на малко валежи, което доведе до нормално 
опрашване и оплождане на цветовете (ресите).

Представената кратка климатична характерис
тиката на 2020 година е определена по методите на 
математическата статистика (Сираков, Д. 1981) и 
обхваща периода от март до септември.

 Таблица 1
Средно месечни температури на въздуха и 

валежи за периода април – септември

2020 г. Месец Темп. Валежи
[°C] [mm]

Април 11.98 13.20
Май 17.00 74.2
Юни 21.10 58.4
Юли 23.60 58.6
Август 24.77 8.6
Септември 21.22 19.8
Октомври 17.43 94.2

Данните (Таблица 1) показват, че средните ме

реколта 2020 г. в СеверНа българия
Мирослав иванов, Здравко Наков, ваньо Хайгъров, емил Цветанов – 

институт по лозарство и винарство - Плевен
Пламена янкова – технически университет - варна

Фиг. 1. Климатограма на 2020 г. за периода 
март – септември

сеч ни температури и валежите са в характерните 
за региона на Плевен граници. Найвисоки средно 
месечни температури са отчетени през месец 
юли (23,60 0С) и август (24,77 0С), а найголямо е 
количеството на валежите през летните месеци май 
(74,2 mm), юни (58,4 mm) и юли (58,6 mm).

В района на Северна България получената 
реколта от грозде при десертните сортове лози беше 
изклю чителна като количество и качество.

Гроздоберната кампания при десертните сортове 
започна от края на юли и началото на август със 
сортовете Гарант, Супер ран Болгар, Мискет плевенски, 
Брестовица и др. и приключи до средата на октомври 
със сортовете Болгар и Наслада (фиг. 1, 2, 3).

ДеСертНи Сортове лоЗи

Продължава на стр. 7

    Фиг. 1     Фиг. 2    Фиг. 3

C M Y K
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реколта 2019 в българия реколта 2020 в българия

При винените сортове гроздоберът и винифи
цирането е извършено при настъпване на техно
логичната зрялост на гроздето (Таблица 2).

В района на Плевен гроздоберът започна с белите 
винени сортове Мискет Отонел (30.08.) и Дружба 
(01.09.). При белите винени сортове съдържанието 
на захари варира от 235,0 g/dm3 при сорт Мискет 
Отонел до 250,0 g/dm3 при сорт Мискет врачански, 
при добра титруема киселинност – от 4,50 g/
dm3 (Мискет врачански) до 6,50 g/dm3 (Мискет 
кайлъшки) (фиг. 4, 5, 6, 7). 

При червените винени сортове беритбата започна 
в края на август със сорт Пино ноар (26.08.) и сорт 
Рубин (31.08.). Химичният анализ на гроздовата 
мъст показва много добро съдържание на захари при 
всички сортове – от 233,0 g/dm3 при сорт Сторгозия 
до 267,0 g/dm3 при сорт Сира. Същевременно имат 
достатъчно количество титруеми киселини – от 5,30 
g/dm3 при сорт Сторгозия до 6,50 g/dm3 при сорт 
Рубин. Пониско ниво на титруема киселинност е 

Фиг. 4. Мерло 10/27  Фиг. 5. Димят 4/24  Фиг. 6. Каберне Совиньон ILV 1/11

Химичен състав на бяло винено грозде 
реколта 2020 г

Сорт Мискет 
Отонел Дружба Мискет 

врачански
Мискет 

кайлъшки
Дата на 
гроздобер 30.08. 01.09. 24.09. 24.09.

захари
g/dm3 238,0 235,0 250,0 249,0

Глюкоза 
g/dm3 108,50 106,80 146,30 104,40

Фруктоза 
g/dm3 129,50 128,20 103,70 144,60

Титруеми 
киселини 
g/dm3

4,70 5,80 4,50 6,50

Винена 
киселина 
g/dm3

176 3,11 2,74 3,79

Ябълчна 
киселина 
g/dm3

5,07 5,91 4,05 6,13

рН 3,52 3,54 3,54 3,40

Продължава от стр. 1



Брой 3/2020

8

Лоза & Вино Брой 3/2020

9

Лоза & Вино

отчетена при сорт Сира – 4,95 g/dm3. 
за Централна Северна България реколтата при 

винените сортове по количество е близка до нор
мал ната, но с много добро до отлично качество. В 

Фиг. 7.  Пино ноар WM 70

Сорт Сторгозия
Кайлъшки

рубин
Каберне 
совиньон

Рубин Сира Пино ноар

Дата на гроздобер 16.09. 15.09. 24.09. 31.08. 14.09. 26.08.

захари g/dm3 233,0 235,0 240,10 262,0 267,0 253,0

Глюкоза g/dm3 108,90 108,90 102,60 72,90 92,10 66,6

Фруктоза g/dm3 124,10 126,10 138,40 189,10 174,9 186,4

Титруеми киселини 
g/dm3 5,30 5,50 6,30 6,50 4,95 5,93

Винена киселина g/
dm3 5,24 4,35 5,36 4,69 2,44 3,49

Ябълчна киселина 
g/dm3 3,38 3,82 4,96 3,12 5,69 6,40

рН 3,25 3,40 3,26 3,38 3,47 3,22

Химичен състав на червено винено грозде реколта 2020 г.

североизточната част на страната засушаването бе 
осезателно и в тези райони реколтата е пониска по 
количество от нормалната.

реколта 2020 в българия

зимата на 20192020 г. бе много мека, в 
резултат на което нямаше измръзвания по 
лозите. Сравнително топлото време поз воли 
своевременно да се проведат всички агро
технически мероприятия, свързани с резитбата 
на зряло и предвегетационните операции в 
лозята.

реколта 2020 г.

 През пролетта похладното време забави 
развитието на лозите. В някои райони имаше 
късни пролетни слани. 

 По време на цъфтежа на лозите имаше 
превалявания, в резултат на което покъсно при 
повечето сортове се наблюдаваше наличие на 
милерандаж и изресяване.

 През юни и първата половина на юли в 
някои райони паднаха интензивни валежи, 
понякога придружени със силни ветрове и 
градушки с различна интензивност и големина 
на градовите зърна, които нанесоха поражения 
по лозите. Повишената влажност на въздуха 
създаде много добри условия за развитие на 
гъбни болести: мана, брашнеста мана, еска, 
екскориоза и черно гниене. Повече проблеми 
с гъбните болести имаше в площите, където 
се прилага „биологично“ производство. Там, 
където растителната защита бе изведена 
успешно, се получиха добри добиви, като 
количество и качество.

Екскориоза

Градушка

реколта 2020 в българия

Градушка

Градушка
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Мана

Еска

Брашнеска мана

Черно гниене

 Настъпилото лятно засушаване в продължение на около и повече от 3 месеца способства за 
намаляване на използването на растителнозащитни препарати и получаването на качествено и 
почисто от химикали десертно и винено грозде. Беритбата и на белите, и на червените винени 
сортове започна порано.

 В повечето райони добивите и качеството на гроздето бяха много добри, което е предпоставка 
за производство на висококачествени бели и червени вина. 

Доц. д-р а. иванов, проф. дсн в. ройчев 

реколта 2020 в българия

“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
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„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

лоЗарСтво За любители

„аз страдам за българското десертно 
гроздопроизводство, защото ние имаме 
всички възможности и дадености 
да отглеждаме качествено грозде.“ 

   Здравко Йорданов

здравко Йорданов  е роден  на 23 септември 
1950 година в с. Селановци, област Враца. 
Абонат е на списание „Лозарство и винарство“, 
а сега и на „Лоза и вино“ от дълги години. С 
него се запознахме по телефона, когато той 
ми се обади, за да коментира материалите, ко
ито публикуваме, и това какво биха искали ло
за ри като него да намерят на страниците на 
спи санието. Когато се срещам с такива хора, 
на деждата ми, поувяхваща отвреме навреме 
през последните 20ина години, отново се съ
живява, полята от ентусиазма и упоритостта на 
хора като здравко Йорданов, които с неуморен 
труд, усърдие и последователност преследват и 
реализират целите си. 

и тук се сещам за онази народна приказка, в 
която царят заповядал да се избият всички стари 

хора в царството, защото само ядат хляба, а 
нищо не могат да правят вече. На един син обаче 
му дожаляло и скрил баща си в избата. След 
време в царството настанала страшна суша. 
Житата изгорели толкова много, че зърното 
трудно стигнало за хляба, камо ли за сеитба. 
Царят обявил награда за този, който намери 
изход. Тогава момъкът попитал баща си какво 
да направят. Всички щели да измрат от глад. 
„Разровете мравуняците и там ще намерите 
зърно за семе“, отвърнал бащата. и та ка спасил 
царството от гибел. Тогава царят дълбоко 
съжалил за грешката си и заповядал старите 
хора да са на почит и уважение .

У нас вече е дошло такова време да съби ра
ме десертни сортове лози, от които Бълга рия е 



Брой 3/2020

14

Лоза & Вино Брой 3/2020

15

Лоза & Вино

лоЗарСтво За любители

про извеждала и изнасяла огромни ко ли чества 
на световните пазари, от личните ко лекции на 
старите любители лозари. Днес няма про мишлено 
производство на десертни сортове като Болгар 
например, от който са запазени само няколко 
десетки лозички в цяла България.

През всичките тези години все се уговаряхме 
със здравко, че ще посетим Козлодуй и лозето 
му, в което той колекционира над 100 сорта де
сертни лози. Негови образци неизменно при
състват на годишната изложба, която инс
ти тутът по лозарство и винарство в Плевен 
организира всяка есен.  В края на август тази 
го дина планирахме и осъществихме срещата си 
в дома му в гр. Козлодуй. Уговорката ни беше 
задължително да имаме достатъчно време, 
защото съпругата му няма да ни пусне, без да 
сме седнали на трапезата им. Така се и случи. 
Пристигнахме около обяд и, разбира се, първо 
влязохме в лозето. Асми и лози ни посрещнаха 

още от портата и бяха навсякъде в цялото място. 
здравко ги гледа като деца и за всяка една има 
история, която с вълнение разказва: от къде 
е сортът, кой му го е предоставил, как го е 
засадил, как се проявява в различните години в 
зависимост от това какво е времето.

 
откога се занимаваш с колекциониране на 

десертни сортове?

Близо 40 години от живота си работих в АЕЦ 
Козлодуй, където бях началник смяна – до 2007 
г. Оттогава се занимавам с лозарство, събрахме 
се със съпругата ми, още когато работех там. 
и понеже имаше голям двор и лозе, което 
беше насадено неправилно по продължение на 
склона, аз реших да го променя. Двамата с жена 
ми, със собствени сили и с помощта на  сина и 
на щерката направихме тераси. Прехвърлили 
сме на ръце поне 300 кубика земя. Огромен 
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труд. засадихме и овощни дръвчета, като сме 
изкопавали нестандартни дупки (метър на метър 
на метър). Оттогава колекционирам десертни 
сортове. 

откъде взимаш посадъчен материал?

Посадъчен материал взимам от много места. 
Найнапред започнах с бай Тодор Цанков от 
с. Мечка, Русенско (дългогодишен абонат на 
списанието, бел. ред.). След това се запознах с 
друг, може би найголемия колекционер в Бъл
гария, Веселин Стоянов, който ми из пра щаше 
вкоренени лозички. Освен това взимам и от 
Плевен от института по лозарство и винарство. 
Поминалата година на изложбата на грозде 
в института в Плевен се запознах с Димитър  
Севастиянов от Поморие, с илко от Лесичево  и 
Веселин Стоянов от Търговище. Димитър беше 
довел двете си момчета, та се запознах  и с тях. 

Разбира, се присъстваха и преподавателите от 
Аграрния университет, между които и проф. 
Ройчев, който вече беше разбрал за мен и там 
аз се запознах на живо с него. Всъщност не са 
много хората, които колекционират лози люби
телски. Моята колекция не е толкова голяма.

Споделяш ли опит с други колекционери, 
помагаш ли с твоя опит?

От баща ми съм възприел 3 максими: „Не 
лъжи!“, „Не кради!“ и „Евалла никому не 
чини!“ и аз живея според тях. Не крия това, 
ко ето знам, но аз се свързвам лично с хората и 
съм готов да споделя това, което знам от опит. 
Не съм професионалист. Любител съм и може 
би невинаги това, което съм постигнал е най
доброто, но поне 3040 човека съм консултирал. 
Когато аз не знам или нямам готово решение от 
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опит, се допитвам до проф. Ройчев или до проф. 
Мирослав иванов, проф. Панделиев. Проф.
Бабриков беше много мераклия да се запоз наем, 
но така и не можахме да се видим. Вечна му 
памет! Той смяташе, че съм инженер, независимо 
че аз съм със средно специално образование – 
химик съм. 

На каква площ са разположени тези 100 
сорта и колко души ги обработвате?

Разположени са на около 1 декар. Тези, които 
не ми харесват, ги махам и ги заменям с други. 
Целта ми всъщност не е бройката, а да имам 
такива, които са подходящи за района. Правя им 
естествен подбор кое се развиват добре в района 
и кое не. 

Работим заедно със съпругата ми Васка. и 
синът помага, загрибва, пръска. Миналата зима 
не ги загрибвах, защото не бях добре, а  и зимата 
се случи мека, но няма да рискувам втори път. 
Ако знам, че така ще са меки зимите, няма да ги 
загрибвам  23 години и те ще се аклиматизират и 
после няма да има нужда въобще да се загрибват. 
за всеки един сорт имам информация какви са 
параметрите му: студоустойчивост, устойчивост 
на болести и вреди тели и други качества. 

какво трябва да се направи, за да се сти-
му лира производството на десертното гроз-
допроизводство от производители като теб?

Трябва да дадат право на магазините да 
изку пуват грозде от частните производите ли – 
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физически лица. Това ще ги стимулира. Много са 
личните стопанства, които биха раз вили такова 
производство. Да, на пазара можеш да продаваш, 
но не и в магазините, а това усложнява нещата. 
Сорт Велика се появ ява в магазините, доставен 
от прекупвачи, които  изкупуват на много ниска 
цена гроздето от малките производители от 
пазари и борси, а след това го препродават на 
двойни и тройни цени. защо магазинерът да не 
дойде в моето лозе, сам да си избере гроздето 
и да го продаде с много малко надценка. Аз 
мога да изляза да продавам на пазара, но хората 
невинаги могат да стигнат до пазара. защо 
малките магазинчета да не могат да продават 
моето грозде?

Положението с десертните сортове в Бълга
рия е трагично. Болгарът 34 пъти съм го засаж

дал и не е от онзи старият с жълтите зърна, кой то 
изнасяхме в цял свят и бяхме първенци.  До скоро 
не можех да намеря от него лозички. изчезнал 
е почти в цяла България. Скоро на мерих 2 
лозички. Вече е втората им година. Догодина ще 
го видя дали това е този Болгар. има го туктам 
по хората. Русенският Болгар не е същият, както 
оригиналния сорт Болгар. 

разкажи малко повече за лозите си.

имам специален регистър на сортовете, кои 
се намират в лозето ми. Всяка главина е описана, 
къде се намира, коя тераса, с какво изложение е, 
откъде идва и какви са особеностите на сорта: 
цвят, семенност, аромат, период на зреене, 
родовитост и т.н. Ето някои от тях:
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1. брестовица 
2. Йоана (безсеменно) от иЛВ в Плевен
3. августин 
4. русенско безсеменно от Образцов чифлик
5. Зорница от иван Тодоров
6. болгар от илко илчев от Нови пазар
7. велика от иван Тодоров
8. Чауш Х болгар
9. афродита
10. бр-15 от Димитър  Бабриков, АУ Пловдив
11. Първенец
12. италия 
13. Милана от иЛВ в Плевен 
14. кондарев 6 от Димитър Бабриков, АУ 

Пловдив
15. Черен чауш 
16. блян от Димитър  Бабриков, АУ Пловдив
17. русенско едро от Образцов чифлик, Русе
18. Сиана от иван Тодоров
19. катя от Димитър  Бабриков, АУ Пловдив

20. Диана 
21. елица Димитър Бабриков
22. русалка 3 
23. Миро от Мирослав иванов, иЛВ в 

Плевен
24. Плевенски мискет, Мирослав иванов, 

иЛВ в Плевен
25. бриз от Димитър Бабриков, АУ Пловдив
26. Феникс от проф. Бабриков, АУ Пловдив
27. тангра от иван Тодоров 
28. русалка 1
29. Найден от Мирослав иванов, иЛВ в 

Плевен
30. александрийски мискет
31. Султанина
32. атика

как осъществяваш растителната защита в 
лозето?

имам дневник на пръсканията и препарати те, 
които съм използвал. за закупуването на препрати 
имам 2 начина – малките раз фа совки не са ми от 
голямо значение. Но за сиво гниене и брашнеста 
мана купувам от рас ти телнозащитните фирми 
чрез дистри буторите поголеми количества и ги 
оразмерявам за всяко пръскане в съответствие 
с площта ми. Не се доверявам на малките 
разфасовки. Качеството не е същото.

колко ти струва обработката на лозето 
годишно?

Само стойността на препаратите е около 
300 лв. за обработката на 1 декар. Без да за
пла щам за труд. Торовете са отделна смет ка. 
Винаги ползвам и листни торове. и за поли
ване на младите растения, и за пръскане, 
пре ди да се развие още много листна маса, 
започвам с тях. за другите лозарски практики 
разчитаме на собствен труд. загрибването 
при нас е задължително. имаме студени зими. 
задължително е и торенето в тази песъклива 
почва. Ползвам оборски тор през година. Лозич
ките напоследък първо ги засаждам в голям съд, 
където обилно ги подхранвам с торове, за да 
проследя как ще се развият при мен, след което 
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изкопавам подълбоки дупки, смесвам пръстта 
отново обилно с оборски тор. Независимо, че 
лозата вирее в победни почви, добре е през 
първите 12 години да се подхранва достатъчно 
с тор, за да развие помощна коренова система. 
След това вече слиза надълбоко и няма проб
лем. Много малко ползвам изкуствени торове и 
задължително разделям торенето. Есенно вре ме 
– калиев сулфат и супер фосфат, пролетно време 
амониева селитра, защото тя е за листно торене 
и през есента не е ефективна. 

откъде си се учил и продължаваш да се 
учиш на лозарство?

Познанията ми по лозарство са от това, което 
чета в българската и руската специализирана 
литература и от опита, който добивам с течение 
на годините. Найдобрите ми учители са от 
института по лозарство в Плевен в лицето на 
проф. Мирослав иванов и от Аграрния уни
верситет в Пловдив – проф. Ройчев и проф. 
Бабриков.

Науката какво място има при производ-
ството на грозде от малки, домашни произ-
водители като теб? Помага ли и докъде по-
мага лозарската наука?

Винаги съм го споделял с теб много пъ
ти – трябва да се отдели в списанието поне 
1 страница за любителите лозари, защото аз 
познавам вече специалистите от институтите и 
университетите и за което не знам се обаждам 
и ги питам. Те даже много се радват (особено 
проф. Панделиев), че имат с кого да споделят 
опита си в гроздопроизводството и особено в 
десертното, защото тази практика все порядко 
се прилага. Аз съм на принципа, че човек трябва 
да прави нещо, когато добре го разбере и аз 
затова винаги питам, когато имам неясноти. 
Нищо не правя на своя глава. Лозата е открита 
отдавна и хората работят по отглеждането й от 
години. Няма смисъл да откривам топлата вода. 
Питам старите, опитните, учените, виждам 
как во се случва на практика и търся отговори. 
имах такъв случай например, на който никой не 
можа да отговори – имах една главина от сорт с 

розовожълти пъстри зърна и хубави гроздове. 
През четвъртата година даде идеални гроздове с 
дълги зърна и без милерандаж. Очаквах, че това 
ще бъде найинтересният сорт в лозето ми. На 
следващата година обаче навърза черни дребни 
зрънца, но имаше и големи едри зърна. Това е 
един интересен случай от практиката. 

За какво най-често се обръщаш към науч-
ните работници?

за всичко, което не знам, питам. Не ги пи
там само за концентрацията на разтворите за 
пръскане и торене, защото цял живот съм рабо
тил с химията   аналитичната химия първо съм 
я учил в средното училище, после в Мизия в 
целулозния завод съм практикувал, а в АЕЦ 
Козлодуй съм работил във водоподготовката. 
Отговарях за воднохимичния режим на тур
бините, на парогенераторите. Така че съотноше
нията в разтворите са ми ясни. 
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Моята забележка към производителите и 
дистрибуторите на препарати е да записват 
на опаковките на достъпен език и начин дози
ровката. 1 кг/дка не е достатъчно ясно. Трябва 
да се укаже, че това количество препарат се 
разтваря в съответното количество вода. Нека 

пишат в милилитри препарат на литри вода 
(напр. 5 мл препарат на 10 л вода). Просто да го 
пригодят за практиката. Та дори да приложат и 
мерителни уреди, които ще улеснят хората.

Вкореняване на лозички на Здравко “Мраморният” кекс на Васка

има ли в семейството ти лозарски тради-
ции?

В семейството нямам традиция за произ вод
ство на грозде и вино, но когато дойдох тук в 
махалата имаше един възрастен човек майтапчия 
и ми казваше: „Ей, агрономе, ела кажи с какво да 
пръскаме дръвчетата“. На баща ми са му викали 
„агронома“. Дядо ми е имал около 500 дка земя 
и през зимата в двора имаше големи трапове, 
пълни с тор, и още през зимата разкарваше тор 
по нивите си. Явно земеделието е заложено в 
кръвта ми, независимо че съм се ориентирал 
само към лозарството и го обичам.

обикаляш ли ги лозите всеки ден?

Обикалям си ги всеки ден, особено привечер, 
и ги гледам всичките, една по една. и ги слушам. 
Тогава чувам златките – насекоми, които се крият 
под шумата, и през деня не мога да ги видя. 
Всеки божи ден ги обикалям привечер. и сутрин 
отново, за да видя как са прекарали нощта. 

каква е годината за гроздето в този район?

Големи поражения от дъждовете имаме тази 
година – това е лошата страна. Но, от друга 
страна,  се разбра кои са устойчивите сортове, 
на които влагата не повлия и кои са тези, които 
буквално загинаха и за които досега не знаех как 
да реагирам на такива атмосферни влияния.

така завърши първата ни среща със 
Здравко Йорданов от козлодуй. разбира се, 
той и съп ругата му ни поканиха на трапезата 
си на обяд, който беше специално подготвен 
за нас, и имахме удоволствието да опитаме 
от зеленчуците, отгледани редом с лозите. 
изненадата беше “мра морният” кекс на вас-
ка, който наистина ни впечатли. рецептата е 
сложна, но не е тайна. ако сте любител ло-
зар или възнамерявате да се зани мавате с 
десертно гроздопроизводство, не пропускайте 
да се свържете със Здравко на телефон: 
0888005295. има какво да научите от човека, 
който е влюбен в лозите си и който не спира 
да търси и да продължава да се учи.

интервю на Маргарита Христова
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РЕКОЛТА 2020 В БЪЛГАРИЯ

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Фенолна реакция на лозови сортове към 
инфектиране с обикновена мана

ЕНОЛОГИЯ 
Поглед върху съвременната свещова филтрация

ЛОЗАРСТВО ЗА ПРАКТИКАТА
Десертното гроздопроизводство 
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VINTAGE 2020 IN BULGARIA

PLANT PROTECTION
Phenolic reaction of few vine varieties infected by 
downy mildew 

ENOLOGY
Modern candle filtration. 

MARKETING 

Table grape production


