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реколта 2021 г. в българия

Пролетта на 2021 г. бе хладна и развитието 
на лозите се забави с около 3 седмици. В някои 
райони имаше повратни мразове по време на 
сокодвижението (плача), които предизвикаха 
значителни повреди. 

Имаше чести краткотрайни превалявания по 
време на цъфтежа, които причиниха при всички 
сортове милерандаж.

През лятото и в Северна, и в Южна България 
паднаха интензивни валежи, придружени с ветрове 
и градушки, които нанесоха поражения по лози
те – разкъсване на листата, удари по леторастите 

реколта 2021 година 

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

и прекършването им, намаляване на добива и 
качеството, понякога и загиване на части от лозите.

През втората половина на лятото и началото 
на есента започна засушаване, съчетано с висока 
температура на въздуха и силно слънцегреене, 
което на места предизвика слънчев пригор по 

Градушка
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The International Mavrud Day is an 
initiative of the Bulgarian 
Association of Wine Professionals 
and will be held under the 
patronage of:

The Mayor of Sofia 
Municipality

The Mayor of 
Plovdiv Municipality

The Minister of 
Tourism

CELEBRATION OF BULGARIAN WINE

Event Details

www.mavrudday.com
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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

През последните 20 години работя с много малки 
винарски изби, които първоначално проектирам, а 
след това съм технолог консултант. от натрупания 
опит съм напълно убеден, че технологията на белите 
и червените вина в малките изби се различава от 
известната ни технология, прилагана в големите 
изби и описана в книгите за винарство.

Една от съществените разлики е в брането и 
транспортирането на гроздето. Брането в малките 
изби е ръчно и гроздето с недобро качество не се 
бере. Транспортира се в касетки, при което зърната 
не се смачкват и се запазват напълно здрави. В 
големите винарски изби, които произвеждат над 
250 000 л вино и преработват над половин милион 
килограма грозде брането в касетки не е възможно 
и се използва само в ограничено количество за 
качествени вина. В тези предприятия транспортът 
на гроздето е в големи корита, събиращи по 34 тона 
грозде, което още при брането и транспортирането 
се смачква и започва да ферментира. 

Това дава нови възможности за настойването 
на гроздето в малките изби, които произвеждат до      
50 000 л или наймного до 100 000 л вино.

В големите предприятия гроздовата каша се 
охлажда и пресова веднага след смачкването, 
сокътсамоток веднага изтича от пресата и частично 
настойване има само на джибрите, докато пресата се 
пълни, и това може да стане в пресата за не повече 
от 3 до 3,5 часа, което и при наличие на ензими е 
недостатъчно.

В малките изби не се използва пресова техника, 
защото е твърде скъпа за тях и това дава добра 
възможност за интензивно настойване на гроздовата 
мъст.

настойването е екстракционен процес и той за
виси право пропорционално от продължител ност та 
на настойване и от температурата на настойване. 
При бялото грозде, транспортирано в касетки, 
опасността от започване на дори много слаба 
ферментация при настойване от 10 до 17 часа при 
температура 19 до 210С не съм наблюдавал. След 

винарСтво За Практиката Събития
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