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РАСтИтЕЛНА ЗАщИтА

отглеждането на лозя е изкуство, което изисква 
много грижи, отдаденост и професионални позна-
ния... високи добиви и високо качество на гроздето 
може да постигнем само ако успешно сме опазили 
лозята от икономически важните болести. Като 
всяко изкуство и лозарството си има тънкости. Често 
си задаваме въпросите: Кои са критичните фази за 
борба с болестите? Какви продукти за растителна 
защита да използваме? Тайната на успеш ното из-
веж дане на растителнозащитните меропри ятия 
се крие в правилното позициониране на високо-
ефикасни продукти в цялостна технология. 

кАкво Е ПоРтфоЛИото НА БАСф ЗА 
СЕЗоН 2021? 

Стартираме сезона с пълно портфолио в лозя – 
Делан®, Делан® Про, Серкадис®, орвего®, виван до®, 
акробат®Плюс, Колис®, Кабрио®Топ, Полирам®... 
общо 12 активни вещества от 6 различни химични 
групи, приложени в технология, ви гарантират сигурно 
опазване от всички иконо мически важни болести, вкл. 
екскориоза и черно гниене.  

кАк ДА оПАЗИМ ЛоЗИтЕ от оИДИуМ? 
Серкадис® е най-новият SDHI фунгицид на 

БаСФ за борба с оидиум. Притежава категорично 
действие срещу оидиум и защитава растенията за 
най-дълъг период от време. Степента на защита се 
увеличава, когато се прилага превантивно. Може 
да бъде използван до 3 пъти на сезон и от вас 
зависи как ще го позиционирате според условията 
в насажденията и според сортовете. Без значение 
дали ще бъде в 20-25 см летораст, в цъфтеж или 
грахово зърно, във всеки един момент Серкадис® 
ще ви окаже нужното действие срещу оидиум. 

коИ СА кРИтИчНИтЕ фАЗИ ЗА БоРБА С 
оБИкНовЕНА МАНА И чЕРНо ГНИЕНЕ?

Делан®Про е системен фунгицид за борба с обик-
новена мана, черно гниене и екскориоза. Комбинация 
от две активни вещества – наложилият се Дитианон 
и Калиев фосфонат. най-голямото предимство на 
Делан® Про е неговото амфимобилно придвижва-

БАСф ЛоЗя – Пълно портфолио за 2021 

Делан® Про и Серкадис® - иновативна комбинация за най-дълга 
защита срещу обикновена мана, черно гниене и оидиум

не - възходящо и низходящо, това е ключово в кри-
тичните периоди. във фенофаза „пеперуда“ може 
да използвате Делан® Про срещу екскориоза, до-
пускането на зараза в този период води до загиване 
на пъпките. Делан® Про  е един от малкото продукти 
с регистрация срещу черно гниене, най-чувствителни 
към черно гниене са 10-20 см леторасти и чепките - 
в периода от цъфтеж до грахово зърно. Делан® Про 
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. Благодарение на широкия 
си прозорец на приложение може да се използва 
много гъвкаво в поредица от третирания. няма 
риск от развитие на резистентност и е възможна 
последователна употреба в рамките на един сезон.  за 
най-критичните фази използвайте топ комбинацията 
Делан® Про и Серкадис®.

кАквИ СА ПРЕДИМСтвАтА 
НА оРвЕГо® И вИвАНДо®? 

орвего® е комбинация от инишиум и Димето-
морф за отлична защита на гроздето и листата, 
дори при висока степен на зараза. Може да се из-
ползва през цялата вегетация, изключително ефика-
сен при оформяне на зърната, активното вещество 
инишиум има много силен афинитет към восъчния 
налеп, добре прилепва и обхваща зърното.  орвего® 
срещу обикновена мана и в комбинация с вивандо® 
или Колис® в зависимост от фазата, в която се 
третира. вивандо® съдържа Метрафенон. него во-
то най-голямо предимство е газовата фаза на раз-
пределение. Това проникване чрез газова фаза 
е ключово в трудни моменти, защото гарантира 
по-дълга защита и движението му в растението се 
под помага, действието и ефикасността са много по-
добри. 

Комбинациите Делан® Про със Серкадис® и 
орвего® с вивандо® се използват в най-критичните 
фази, когато се опазва добивът и качеството. С 
растителнозащитната технология на БаСФ си оси-
гу рявате пълна защита от всички важни болести в 
лозя, вкл. черно гниене и екскориоза.
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ЕвРоПЕйСкИ ПРоГРАМИ

в съответствие с насоките на провежданата 
европейска политика в сектор „вино” българ-
ският лозаро-винарски сектор, част от който 
е лозаровинарското производство в облас тите 
Хас ково и Кърджали, е изправен пред предиз-
ви кателствата да повишава своята конку ренто-
спо собност, съхранявайки традициите и уве ли-
ча вайки социалната и екологичната си роля в 
ас пекта на регионалното развитие. Спецификата 
на производствения процес в лозарството го опре-
деля като един от най-интензивните от гледна 
точка на вложението на трудови ресурси сектори 
на земеделието. в този смисъл, а също и предвид 
положителната динамика на международната 

търговия с вино, лозарството и винопроизводството 
могат да се определят като дейности с потенциал 
за генериране на доходи и заетост. на основата на 
спецификата на съчетаване на факторните условия 
и организационно-икономическите релации на 
регионално равнище всеки отделен район може да 
създаде устойчиви конкурентни предимства, които 
да въздействат положително върху регионалната 
икономика (Борисов и Радев, 2011, Канчев и др., 
2012, Митева, 2015, Киречев, 2012, Димитрова и 
Симеонов, 2016).

Южен централен район, където попадат обла-
стите Хасково и Кърджали, е районът с най-висок 
процентен дял на брутната продукция от грозде в 
брутната продукция от растениевъдството - 3,4% 
спрямо 3,0% в Югозападен, 2,9% в Югоизточен и 
0,4% в трите района от Северна България, съгласно 
официалната информация на нСи за 2014 г. 
(Димитрова и Димитров, 2017). Това е показателно, 
че в регионален план именно в този район традициите 
в сектора са съхранени в най-голяма степен, 
лозарството и винопроизводството имат значение 
за поминъка на местното население, както и за 
регионалното икономическо развитие. Съществува 
потенциал за подобряване на конкурентните 
позиции на местните гроздопроизводители и 
винарни, който трябва да се разгърне посредством 
подходящи икономически и маркетингови подходи 
най-вече на основата на спецификата на местното 
производство, произтичаща от голямото сортово 
разнообразие и уникалните характеристики на 
типичните местни сортове лози.  

По данни на националния статистически 

 

                   
  
  

ЗНАчЕНИЕ НА ЛоЗАРо-вИНАРСкИя СЕктоР 
ЗА РАйоНА НА оБЛАСтИтЕ ХАСково  

И кЪРДЖАЛИ 

Фигура 1. Микрорегиони за производство на 
вино в обл. Хасково   

ЕвРоПЕйСкИ ПРоГРАМИ

инс титут за 2015 г. в Южен централен район е 
съсредоточена 29,3% (17 584,6 ха) от площта на 
лозята с винени сортове в страната. в границите 
на района област Хасково се нарежда на второ 
място след област Пловдив според относителния 
дял на площта, засадена с винени лозя в общата 
площ на насажденията в Южен централен район - 
39,2% (фиг. 3). Разгледано на национално равнище 
областите Хасково и Кърджали стопанисват 11,7% 
от лозята, предназначени за производство на винено 
грозде в страната.  

През същата година в страната функционират 

204 предприятия за производство на вино, от които 
18 (8,8%) на територията на област Хасково. По 
данни на изпълнителната агенция по лозата и 
виното през 2016 г. броят на винарните в областта 
е 19, като най-много предприятия за преработка 
на грозде функционират в община Харманли 
– 9 и в община Свиленград – 5 броя (фиг. 4). на 
територията на община Любимец са регистрирани 
2 винарни, като същият е броят и на предприятията 
в община ивайловград. в община Стамболово има 
1 винарна.   

Фигура 2. Микрорегиони за производство на 
вино в област Кърджали 

Източник: НСИ  
 

Фигура 3. Структура на площта, заета с 
винени сортове лози на територията на Южен 

централен район по области през 2015 г., ха 

     

  
Фигура  4.   Брой на винарните на територията област Хасково през 2016 г.   

1   

9   

  2 

2    

5   
Стамболово/Stambolo  
Харманли/Harmanli    
Любимец/Lyubimets    
Ивайловград/Ivaylovgrad    
Свиленград/Svilengrad    

    
Източник: Изпълнителна агенция по лозата и вин ото (ИАЛВ), Регистър на лозята, 2016       Източник: Изпълнителна агенция по лозата и виото (ИАЛВ), 
Регистър на лозята, 2016

Фигура 2. Брой на винарните на територията 
област Хасково през 2016 г.

в област Кърджали функционира едно пред-
приятие за производство на вино, което е разположено 
в община Момчилград.  

Респективно на високия дял на стопанисваните 
площи в региона в цялостната картина на 
национално равнище производството на грозде 
също представлява висок процент в общото 
количество на добитата продукция през посочената 
година – 9,3% от произведеното винено грозде в 
страната и 27,9% от произведената продукция в 
Южен централен район.  

Участието на областите Хасково и Кърджали в 
производството на вино на национално и регионално 
равнище също е значително. Количеството на 
произведеното вино в двете области представлява 
27,1% от производството на вино в Южен централен 
район, респективно 4,9% от произведеното вино в 
страната.  

неблагоприятен факт е, че като цяло производство-
то на вино с географски индикации в страната има 
малък относителен дял в асортиментната структура 
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АБоНАМЕНт 2021
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

на продукцията. По данни на МзХГ (аграрен 
доклад, 2017 г.) в България са произведени 360 984 
хл вино със защитено географско указание (зГУ), 
което представлява 29,9% от общото производство 
на вино. вината със защитено наименование за 
произход са 9511 хл, което е едва 0,8% от общия обем 
на производството. Южен централен район, където 
са разположени областите Хасково и Кърджали, е 
един от водещите райони в производството на вина 
с географски означения. През 2016 г. в района са 
произведени 110 135 хл вино със зГУ и 1596 хл 
вино със знП, което представлява съответно 30,5% 
и 16,8% от общото за страната производство на 
вина със зГУ и знП. наличието и поддържането на 
насажденията с местни сортове в районите на двете 
области представлява потенциал за производството 
на вина с географски означения, който трябва да се 
проучва и развива.   

Свидетелство за наличието на предприемачески 
интерес в лозарството – основа за поддържане и 
повишаване жизнеспособността на производството 
на грозде и вино, респективно на местния район, е 
увеличението на площите с винени сортове в двете 
области, което се наблюдава през 2015 г. спрямо 
2009 г. на основата на официалната статистическа 
информация на МзХГ, отдел „агростатистика”, от 
проведените базисни изследвания – „Структура на 
лозята в България, юли 2009 г.” и „Структура на 
лозята в България, 2015 година” се наблюдава ръст 
на площта засадена с винени сортове, който е както 
следва:  

- в област Хасково – с 11 ха (+0,16%) , от 6875 
ха до 6886 ха;  

- в област Кърджали – с 12 ха (+9,7%), от 124 ха 
до 136 ха.  

Тенденцията към обновяване на лозовите 
масиви (а в двете области освен това се наблюдава 
и разширяване на площите) отразява валидната за 
цялата страна насока към увеличение на площите с 
интродуцирани сортове. в този аспект съществува 
необходимост да се изследват и популяризират 
ползите от производството на грозде и вино от 
местни сортове и да се подчертае ролята им за 
постигане на устойчиво развитие на района.  

„Тази публикация е създадена в рамките 
на проект „Разработване идентичността на 
продукцията, почвата и региона“ (DIONYSOS), 
финансиран по Програма за сътрудничество 
INTERREG V-A „Гърция-България 2014-
2020”, съгласно Договор за БФП № БФП № 
B2.6c.04/01.11.2017 г. Проектът е съфинансиран 
от Европейския фонд за регионално развитие и от 
националните фондове на страните, участващи 
в Програмата за сътрудничество Interreg V-A 
„Гърция-България 2014-2020“. Съдържанието на 
тази публикация е отговорност на Хасковската 
търговско-промишлена палата (ХТПП) и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, 
че отразява становище на Европейския съюз и 
управляващия орган на Програмата.

ЕвРоПЕйСкИ ПРоГРАМИ

2045 ГоДИНА - НовИят кРАЕН СРок 
ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА НовИ ЛоЗя

на свое заседание на 22 и 23 март Съветът на министрите на земеделието на ЕС добави към дневния 
ред дискусия относно общата организация на пазара на вино (ооП вино), включваща бъдещата обща 
селскостопанска политика (оСП), с особен акцент върху разширяването на разрешенията за засаждане на 
нови лози след 2030 г.

Както Съветът на министрите, така и Европейският парламент се споразумяха за удължаване до 2045 г. 
на действащите разпоредби относно новите лозови насаждения, ограничени до 1% от лозовите площи във 
всяка държава-членка. Това е златната среда между предложението на Съвета, който искаше да постави 
краен срок 2040 г., особено след мнението, лансирано от Франция и гласуваното от Европейския парламент, 
насочено към 2050 г.

Споразумението между законодателните клонове на тристранния диалог е накарало Европейската 
комисия да обяви своето съгласие, според източник от френското министерство на земеделието. При 
контакт с Комисията беше заявено, че няма да се коментират текущите преговори. „в момента преговорите 
са почти финализирани“, каза служител във френското министерство на земеделието, подчертавайки 
обаче, че за общата селскостопанска политика „докато не се постигне споразумение по всички въпроси, 
няма никакво споразумение“

„Това е голямо постижение за лозаро-винарската индустрия, но общият текст не е гласуван“, предупреди 
евродепутатът ирен Толере, заместник-председател на групата по вина на Европейския парламент. Тя 
посочи, че не страните-винопроизводители се противопоставят на парламентарните изменения относно 
развитието на общата организация на пазара на вино и по-специално на списъка на индустриите, 
подпомагани от управленски мерки и прилагането на санкции в случай на увеличено производство 
по време на криза. „отваря се нов етап на преговори, за да се избегне блокирането на този напредък“, 
подчерта Толере

По материали на OIV
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тЪЖНИ НовИНИ

на 6.03.2021 г., след кратко боледуване, на 
81-годишна възраст почина проф. дсн ПЕнКа 
ХРиСТова аБРаШЕва – един достоен 
човек и бележит учен, със значим принос за 
развитието на лозарската наука в България. 

Проф. дсн Пенка абрашева е родена на 
19.10.1939 г. в с. Добри дял, обл. велико 
Търново. През 1962 г. завършва висшия сел-
скостопански институт „Георги Димит ров” - София 
със специалност „обща агрономия”. Постъпва 
в институт по лозарство и винарство – Плевен 
на 23.04.1962 г. и работи там до 18.01.2005 г.

започва трудовата си кариера като агро ном - 
научно-технически помощник в секция „Био-
логия”. от 1966 г. до 1968 г. е редовен аспирант 
в секция „Растителна защита”. През периода 
1968 - 1976 г. е научен сътрудник ІІІ - І ст., 
Кандидат на селскостопанските науки (Доктор), 

IN MEMORIAM

Проф. дсн ПЕНкА АБРАШЕвА
а от 1978 г. е старши научен сътрудник II 
степен (Доцент). През 1992 г. става „Доктор на 
селскостопанските науки“, а 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 институт по 
лозарство и винарство - Плевен.

научно-изследователската и научно-при-
лож ната работа на проф. дсн П. абрашева е 
на сочена основно в проучване на вирусите, 
ви русните и вирусоподобните заболявания на 
лозата и борбата с тях, както и бактерийните и 
гъбни болести, пренасящи се с размножителния 
и лозов посадъчен материал. 

в резултат от научно-изследователската дей-
ност на проф. дсн П. абрашева са наложени 
нови направления в българската лозарска наука 
и практика:

- Установени и идентифицирани са 11 
вируса, от които 7 са нови за Р. България, а 2 
са установени за първи път в растителната 
вирусология; 

- Разработена е система и методика за 
борба с вирусните болести, чрез получаване 
на размножителен и посадъчен материал от 
категориите „изходен”, „базов” и „серти фи-
циран”;

- въведена е диференциална диагностика за 
установяване и борба с болестта „неинфекциозна 
хлороза” по лозата и повреди от хербициди;

- за целите на санитарната селекция и про-
учване 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 фото-
синтезата на лозата.

тЪЖНИ НовИНИ

Проф. дсн П. абрашева е била на спе-
ци ализации в Словакия, Франция, италия 
и англия, участвала е в много конгреси, 
конференции, работни срещи в областта 
на лозарството в почти всички европейски 
лозарски страни.

Многогодишната й научно-изследовател ска 
работа е представена в общо 177 самостоятелни 
и в колектив публикации, от които 25 бр. книги, 
брошури, дисертации, 121 бр. научни трудове, 
11 бр. популярни статии и 20 бр. извън планови 
разработки за Министерство на земеделието 
и ССа. има общо 242 цитирания. Работи 
по 29 научни проекта, като на 17 от тях е 
ръководител.

Проф. дсн П. абрашева е членувала и в 
много международни организации:

• Международна група за изследване на 
вирусите и вирусните болести по лозата;

• Средиземноморски фитопатологичен съюз - 
Председател (делегат) на Р. България (1978 – 
2005 г.);

•ню Йоркска академия на науките (1995 – 
2004 г.);

• Международно дружество за градинарска 
наука (2000 – 2005 г.);

• Кореспондент на Швейцарската академия 
на виното;

• Член на Международното жури за опре-
деляне на годишните OIV награди (от 2001 до 
2004 г.);

• официален делегат и член експерт на 
подкомисия на Международната организация 
по лозата и виното (OIV) – 2002 г. и 2005 г. в 
Париж.

Достойни са заслугите и приносът от научно-
изследователската работа на проф. дсн Пенка 
абрашева за развитие на българската лозарска 
наука и практика.

„Човек е богат със своята ЦЕЛ,

богат е със своя собствен дял

но не с това, което е взел,

богат е с това което е ДаЛ!“

ПокЛоН ПРЕД СвЕтЛАтА й ПАМЕт!

от колектива на Институт по лозарство 
и винарство – Плевен  

Проф. дсн  Д. Брайков, проф. 

дсн в. Ройчев, доц. д-р А. Иванов

Екипът на сп. "Лоза и вино" поднася искрените си съболезнования 
по повод кончината на проф. дсн ПЕНкА АБРАШЕвА. тя беше 

верен поддръжник на лозаро-винарската книжнина през целия си 
живот и остави трайна следа в българската и световната лозаро-

винарска наука.

Поклон пред светлата й памет!
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СЪБИтИя

Българската асоциация на винените професи-
оналисти (БавП) избра 26 октомври за ден на 
виното, направено от може би най-българския и 
най-популярен червен винен сорт Мавруд. Той е 
гордост в портфолиото на много български вино-
производители и трябва да заеме своето достой но 
място на международната винарска сцена. 

Едва ли има българин, който да не е опитвал вино 
от Мавруд и да не го разпознава като емблематичен 
сорт. Едва ли има чужденец – винолюбител, кой-
то пристигайки в България, да не е попадал на 
бутилка червено вино от този сорт. Едва ли има 
търговец на българско вино в чужбина, който да не 
представя с гордост вина от Мавруд на винените 
ценители. Маврудът, както и останалите местни 
сортове – и качествените вина от тях - са българско 
национално богатство и всички ние следва да сме 
техни посланици у нас и по света.

ИЗБоРЪт НА ДАтА

във винената история на България има само 
един винар, чието име е записано в книгите и 
чийто бюст-паметник напомня за неговата усърдна 
работа и славата, които вината му от „Мавруд“ 
от асеновград носят на страната ни. Това е 
аристид Чорбаджака, известен като „майсторът 
на Станимашката Малага”. основен елемент в 

неговата технология е късният гроздобер, който 
стартира по Димитровден, ден отреден за вадене на 
виното от джибрите за другите майстори на вино по 
това време. в наши дни Българската православна 
църква чества Димитровден на 26 октомври в 
памет на Свети Димитър Солунски. в народния 
календар празникът на Св. Димитър бележи 
началото на зимата, а всеобщо разбиране и култура 
на консумация в нашите ширини е маврудът да се 
пие зимно време.

По СЛЕДИтЕ НА МАвРуДА

в България има над 50 изби и винени проекти, 
които произвеждат вина от сорт „Мавруд“, а около 
30 от тях приемат туристи. Международният 
ден на мавруда ще продължава седмицата около 
26 октомври в цялата страна, с акцент върху 
Пловдив и София. Проектът предвижда да бъдат 
организирани различни събития, посветени на 
историята, традицията, културата, изкуството и 
консумацията на качествено българско вино и по-
специално на такова от сорт „Мавруд“. Предвиждат 
се промоции, дегустации, майсторски класове, 
лекции за качеството и спецификите на виното за 
специалисти и любители. Ще се предлагат и пакети 
за винен туризъм. Ресторантьорите ще могат 
да надградят образоваността на своя персонал 

МЕЖДуНАРоДЕН ДЕН НА МАвРуДА

СЪБИтИя

БАВП е експертна организация, обединява ща 
професионалисти от всички сектори свързани 
с българското вино, като им дава възможност 
да си сътрудничат, да предлагат експертен 
продукт и консултации, да развиват концепции и 
стратегии и последователно да работят заедно 
за успеха на българското вино във всички сфери.

Каузата на БАВП е популяризиране на бъл
гар ското вино, което да заеме своето достойно 
място на световната винена сцена чрез разпоз
наваемост, изразителна идентичност и поло

жи телен имидж.
Като професионалисти, ние сме убедени в 

качеството и потенциала на българското вино. 
Вярваме, че запазените традиции и експертния 
опит са предпоставки за подобряване на 
икономическите перспективи за винения бизнес, 
винените райони, винения туризъм и като 
цяло имиджа на България като винен страна. 
Нас ни обединява разбирането за прогрес чрез 
системен подход и ясна визия за сътрудничество 
и съвместни действия на целия отрасъл. 

БЪЛГАРСкА АСоцИАцИя 
НА вИНЕНИтЕ 
ПРофЕСИоНАЛИСтИ

за българските вина по време на образователни 
събития. Комбинацията на мавруд с храна и особено 
с българска традиционна кухня заслужава да бъде 
изследвана и представена на специални „вечери на 
Мавруда“. 

ЗАщо МЕЖДуНАРоДЕН ДЕН?

Това е посланието ни към любителите на виното 
по света, на които търговците на български вина 
и посланиците на бългасркото вино ще могат да 
представят този уникален сорт. Те ще го открият 
или преоткрият и ще имат възможността да 
станат част от един своеобразен Световен клуб на 
любителите на Мавруд. Тук, в България планираме 
да поканим световноизвестни винени специалисти, 
които да изнесат лекции на специално организирана 
конференция, както и да участват в инфотурове до 
български изби и винени региони.

Международният ден на Мавруда е амбициозен 
проект, който изисква сериозни средства, 
подготовка, организация и сътрудничество. 
ние, от БавП, вярваме, че с подкрепата на 
съмишленици имаме потенциала да създадем нова 
традиция и на 26 октомври 2021 г. да отбележим 
подобаващо ПЪРвиЯ МЕЖДУнаРоДЕн ДЕн 
на МавРУДа. 

нека всички българи и приятели на България 

на тази дата догодина си кажем наздраве с чаша 
Мавруд!

Ивайло катерски – член на уС на БАвП и 
координатор на РГ „винен туризъм“
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ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ

Значение на лозаро-винарския сектор за района 
на областите Хасково и Кърджали

ЛОЗАРСТВО - НОВИ СОРТОВЕ ЛОЗИ 
Новосъздадени десертни безсеменни хибридни 
форми лози

СЪБИТИЯ

Международен ден на Мавруда 

EUROPEAN PROGRAMS

Significance of the wine sector for the region of 
Haskovo and Kardzhali districts 

VITICULTURE - NEW GRAPE VARIETIES

Newly developed table seedless hybrid vine forms

EVENTS 

International Mavrud Day


