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честита нова година!

на прага на 2022 лозарска година

ИЗДАНИЕ НА С ДРУЖ ЕНИ
Е " ЛОЗА
И В ИНО"
Уважаеми
читатели,
Измина още една напрегната, тревожна и
пандемична година. Вече живеем в други вре
мена - на изолация и нови правила на поведение
в обществото.
За лозаро-винарския бранш това беше бур
на година. Създаде се нова лозарска органи
зация - НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА
БЪЛГАРСКИТЕ ЛОЗАРИ. Обединиха се хо
рата, които са пряко свързани с лозята и от
които зависи развитието на бранша в България.
Политическите промени в страната дадоха
тласък на много събития - от отявлени протести
и блокиране на пътища, до срещи на най-високо
ниво, свързани със стратегията за развитите на
бранша.
От друга страна, природата направи своята
заявка за "новото нормално", проявяващо се
чрез все по-ярко открояващите се климатични
промени.

9 - 13 март
2022 г.

2

.

БРОЙ 4/2021

всички сортове. Сушата завладя страната ни
през втората половина на лятото и предизвика
драстично покачване на температурите.
Въпреки всичко имаме една много качест
вена реколта 2021, която даде отлични вина,
които вече са на пазара и радват почитателите
си.
На 14 февруари официално ще дадем старт на
новата 2022 лозарска година. Нека си пожелаем
много здраве, по-благосклонна природа, подобра нормативна уредба за лозаро-винарст
вото в България. Нека сме обединени и после
дователни в запазването на традицията и
утвърждаването на българското производство
като едно от най-качествените в света.

Реколта 2021 г. в България дойде след про
менливи
клима
тични условия. Про
летта беше хладна
и развитието на
лозите се забави с
около 3 седмици. В
някои райони имаше
повратни мразове
по време на соко
движението
(плача),
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90 години от рождението
на проф. Тодор Начев
Уважаеми читатели,
След дълго издирване и с помощта на инж.
Пурчев от ИАЛВ - Плевен, редакцията на сп.
"Лоза и вино" намери копие на изключително
ценния дисертационен труд на проф. Тодор
Начев за присъждане на научна степен
"Кандидат на селскостопанските науки" на
тема "Лозарството по българските земи от
възникването му до началото на 20.век". Този
научен труд, който съдържа уникални данни
за историята на лозата по нашите земи, ни
беше предоставен от дъщерята на проф.
Начев Дениза Димитрова.
Тази година се навършват 90 години от
рождението на проф. Начев. По повод юбилея
сдружение "Лоза и вино" ще отпечата дисер
тацията в отделно самостоятелно издание.
Изказваме искрената си благодарност на
госпожа Дениза Димитрова за доверието,
което ни гласува.
Редакция на сп. "Лоза и вино"
Тодор Димитров Начев е роден на 2 април
1931 г. в София. Произхожда от бедно селско
семейство. Завършва основното си образование
в с. Градище. През 1950 г. завършва Техникума
по лозарство и винарство в Плевен, а през 1955
г. - Агрономическия факултет на ВСИ "Георги
Димитров" в София.
След завършване на висшето си образование
от 1 май 1955 г. до 28 февруари 1959 г. работи
в с. Градище последователно като участъков
агроном, главен агроном и председател на ТКСЗ
(трудово кооперативно земеделско стопанство).
След това работи като агроном в ОНС Плевен
до 1 декември 1962 г., като става научен
сътрудник в Института по захарно цвекло в с.
Горни Дъбник до 9 януари 1966 г. От януари
1966 г. до 22 април 1970 г. е агроном в ОНС и
6
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ОКС в Плевен. На 22 април 1970 г. постъпва на
работа в ИЛВ в Плевен. Там е завеждащ Бюро
за научно-техническа информация, а от 1975
г. е началник на отдел "Внедряване на научнотехнически постижения" до пенсионирането
си през 1991 г.
На 25. юни 1981 г. Тодор Начев публично
защитава своята дисертация на тема: "Лозар
ството по българските земи от възникването му
до началото на 20.век", за което му е присъдена
научна степен "Кандидат на селскостопанските
науки (ксн). Дисертационният труд представлява
260 страници, от тях 238 текст, 71 фигури, 18
таблици и 304 заглавия библиография.
Резултатите от изследването са изложени в
3 раздела:
Раздел първи. Окултуряване на дивите лози

по нашите зими
Материалът е изложен в две глави, в които
се разглеждат необходимите предпоставки
за окултуряването на местните диви лози и
еволюцията на дивата лоза на Балканския
полуостров според проучените археологически
находки от гроздови семена и зърна.
Раздел втори. Разпространение на лозарст
вото по българските земи от Античността да
началото на 20. век.
Материалът е изложен в 4 глави. Разпрост
ранение на лозарството и обособяване на
лозарските райони през Античността, Средно
вековието, Османското владичество и нацио
налното ни възраждане в географски и стопан
ски план.
Раздел трети. Възникване, развитите и
приемственост на лозарските производствените
традиции по българските земи от Античността
до началото на 20.век.
В 7 глави са проучват следните въпроси:
Средства за производство в лозарството,
размножаване на лозите, отглеждани сортове,
създаване на нови лозови насаждения,
агротехника на лозата, болести и вредители,
гроздобер и съхранение на гроздето.
Тодор Начев в продължение на 10 години
(1970 - 1980 ) издирва, проучва и анализира
множество доказателства: писмени извори,
археологически находки, фолклорно-етнограф
ски извори и собствени изследвания на пре
доставени му от археолозите гроздови семки и
зърна от Неолита и Бронзовата епоха.
Начев работи и за материализиране и попу
ляризиране на историята на лозарството и ви
нарството по нашите земи. Той разработва
сценарий на изложбата "Лозарството и винарст
вото по нашите земи", която се реализира
от Националния политехнически музей и се
експонира дълго време в Чехословакия (Прага
и Бърно) и в България (Плевен). На нейната
основа се създава единствената музейна сбирка
при Института по лозарство в Плевен, на която
Тодор Начев е методист, отговорник и един от
организаторите.

Картичка от архива на проф. Начев

Стихотворение на проф. Начев, посветено на 60годишния юбилей на проф. К. Катеров

Дениза Димитрова
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лозарство - десертни сортове

КАЛИФОРНИЙСКИ ДЕСЕРТНИ СОРТОВЕ
В БЪЛГАРИЯ
„АГРОНАРА“ ООД
Фирма „Агронара“ ООД с управител Стамен
Неделчев е дружество с основна дейност произ
водство и реализация на селскостопанска про
дукция - череши и десертно грозде. Земеделски
производител е от 2011 година.

десертен сорт. Засажда се по целия свят поради
неговата адаптивност към различни климатични
условия, изключителни вкусови качества, форма
на зърно и хрупкавост, както и много добра транс
портабилност и дълъг срок на годност. ARRA 15
е много плодороден с идеална форма на зърното и
несравнима устойчивост на валежи. Всички тези
характеристики водят до нарастващия му успех
като изключителен и популярен бял безсеменен
сорт. Препоръчителен добив - 35 тона на ха.

ARRA 30 - ARRA SUGAR DROP™

През 2019 г. „Агронара“ ООД създава 280 дка
лозя с десертните сортове АRRА 15, АRRА 30 и
АRRА 13, предоставени от фирма Grapa Varieties
Ltd., Калифорния, на която става изключителен
представител за България. Тя е ЕДИНСТВЕНАТА
фирма в България, която има сключен договор с
Grapa Varieties Ltd. за производство на определени
сортове грозде. Като страна по договора „Агронара“
ООД произвежда тези безсеменни десертни
сортове грозде, които трябва да отговарят на точно
определени качествени показатели, за което също
има ангажимент да следва определен от фирма
Grapa Varieties Ltd. протокол за отглеждане.

Ранен бял безсеменен сорт, изключително пло
дороден с много големи, естествено рехави гроз
дове. Характеризира се с привлекателни плодове
с удължена форма, които са хрупкави и сладки с
лек кремав цвят. ARRA 30 има отлични хранителни
качества както в лозята, така и охладен. Зърната
му са с размери 22 мм Х 35 мм. Кожицата е тънка,
малки и меки рудименти с 36 чепки на лоза.
Препоръчителен добив - 35 тона на ха.

Програма ARRA
Трапезните сортове грозде ARRATM са успешно
лицензирани/отглеждани в 6 континента и 29
страни по света. Тези безсеменни сортове са раз
работени чрез естествен процес на кръстосване,
оценка и строг подбор. Сортовете ARRATM се
предлагат целогодишно и са уникални със своите
отлични вкусове, атрактивен външен вид, лекота
на производство, високи добиви и дълъг срок на
годност.

ARRA 13 - ARRA PASSION STAR™
Изключително плодороден червен десертен сорт
грозде, който дава едри, месести, сочни плодове.
Много е рентабилен за отглеждане особено в сухи и
полусухи райони. Средно зреещ, сладък с размер на
зърното 22 мм х 24 мм, месеста консистенция с тънка
кожица и малки меки рудименти. Препоръчителен
добив - 30 тона на ха.

ARRA 15 - ARRA SWEETIEES™
Уникален и привлекателен бял безсеменен
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година, А. Иванов и др.
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Относно настойването на бяло грозде, прилагано в
малките изби, Н. Бакалов
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Виното без алкохол – има ли бъдеще?
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Нов инструмент разпознава замърсяване от дим във
виното

Нов инструмент разпознава замърсяване от дим във
виното

Интелигентно напояване на лозя

Производство на вино 2021. Първи оценки на OIV

Изкуствен интелект в лозарството

алкохол, маркетинг, здраве

алкохол, маркетинг, здраве

БИОЛОГИЧНО ЛОЗАРСТВО

Влияние на предупреждаващите елементи за умерена
консумация върху етикетите на виното и бирата, Ив.
Мурджева

Влияние на предупреждаващите елементи за умерена
консумация върху етикетите на виното и бирата, Ив.
Мурджева

КЛИМАТ И ЛОЗЯ

Биологичното лозарство превзема все повече площи

Голямата миграция на лозата

ВИНАРСТВО ЗА ПРАКТИКАТА

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

СЪБИТИЯ

Производство на био вино, Н. Бакалов

Проф. дсн ПЕНКА АБРАШЕВА

Проф. дсн ПЕНКА АБРАШЕВА

Международен ден на Мавруда

Дрожди и ферментация, Н. Бакалов

енология

енология

ВИНАРСКИ ТУРИЗЪМ

тъжни новини

Наложеният пелин - една позбравена традиция, Н.
Бакалов

Наложеният пелин - една позбравена традиция, Н.
Бакалов

Мозел - винената градина на Люксембург

Почина Диана Чобанова

Concours Mondial de Bruxelles

Concours Mondial de Bruxelles

Дворните лозя

1000 розета в условия на "заключване"

1000 розета в условия на "заключване"

събития

събития

Дворните лозя - национално културно-историческо
наследство, М. Христова

Международен ден на Мавруда

Международен ден на Мавруда

енолозите

енолозите

Николай Катеров - енолог на 2020 година

Николай Катеров - енолог на 2020 година
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лозарство - ампелография
Малко известни и слабо разпространени най-рано- и
много ранозреещи новосъздадени десертни сортове
лози, В. Ройчев, А. Иванов
ОСС в лозаро-винарския сектор

Малко известни и слабо разпространени късно- и
много късно- и най-къснозреещи десертни сортове
лози, В. Ройчев, А. Иванов
in memoriam
90 години от рождението на проф. Тодор Начев, Д.
Димитрова
ОСС в лозаро-винарския сектор
Оценка на мерките за провеждане на обща
селскостопанска политика в лозаро-винарския сектор
лозарство - десертни сортове
Калифорнийски десертни сортове в България

събития
Българските отличия на Spirits Selection by Concours
Mondial de Bruxelles 2021
Фестивал на ракията и спиртните напитки в София
DiVino.Taste 2021 доказа високата класа на българското
вино
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тъжни новини

събития

На 9 септември 2021 г. внезапно почина

доц. д-р Диана Чобанова

Родена e в с. Мокрен (по пътя между Пето
лъчката и Котел), обл. Сливен на 11.09.1955 г.
Основното си образование завършва в училище
„Васил Левски“ в гр. Разград през 1970 г. Средно
образование завършва в професионалната
гимназия в Карнобат. Кандидатства в УХТ в
Пловдив, (тогава ВИХВП), но не я приемат,
...както и на следващата година. На третата
година се амбицира и... е приета. Това беше
важен урок за нея, който й показа, че без упорит
труд няма успех. През тези две години работи
на две места – в счетоводството на МТС в
Сунгурларе и във „Винпром Славянци“, пак в
този отдел.
През 1980 г. се дипломира. Започва работа
същата година във „Винпром“ в с. Славянци като
технолог в избата в Сунгурларе. Междувременно
се омъжва и ражда син. В края на 1982 г.
кандидатства в конкурс за аспирант (докторант)
по „Технология на виното и високоалкохолните
напитки“ в Катедрата и го печели.
От 1983 г. започва разработване на дисертация.
Тогава реално стартира и научната й кариера.
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Защитава през 1988 г. Още от есента на същата
година вече работи като хонорован асистент по
енология, а от 1989 г. става и редовен асистент в
катедрата. Дотогава всички членове на катедрата
са мъже. Тя е първата дама. Започва изкачването
по научната стълбица:1991 г. – старши асистент,
1993 г. – главен асистент, 2006 г. - доцент. И така
до пенсионирането й. По време на работата
й в Университета е била: член и секретар на
Факултетен съвет, член и секретар на Академичен
съвет, член на Съвета на Франкофонския
филиал, член на Библиотечен съвет, член
на Научно-техническия съюз, член и зам.председател на Съюза на енолозите в България,
активен участник в Националните дегустации в
рамките на ежегодната международна изложба
за лозарство и винарство в Пловдив „Винария“.
Един достоен човек, който остави значима
следа в българската лозаро-винарската наука.
Поклон пред светлата й памет!
Сдружение "Лоза и вино"
Сп. "Лоза и вино"

Българските отличия
на Spirits Selection
Concours Mondial de Bruxelles 2021
За втора поредна година Spirits Selection на
Concours Mondial de Bruxelles се проведе в Брюксел
от 21 до 24 октомври. Тъй като пандемията
продължава и организирането на мащабни събития
остава предизвикателство, Concours Mondial
de Bruxelles отново избра да бъде домакин на
събитието „у дома“.
Тази година за разлика от 2020 г. , когато COVID
мерките ограничиха събитието само в рамките
на хотела, организаторите успяха да организират
богата съпътстваща програма, включваща
посещение на водещи производители на спиртни
напитки. Презентация на над 20 местни дестилерии
беше организирана в рамките на събитието. Белгия
произвежда множество стилове спиртни напитки,
вариращи от традиционния дженевър до невероятен
избор от джинове, заедно с уискита, плодови ракии,
ликьори, водка и вермути и други.
Spirits Selection на Concours Mondial de Bruxelles
е международно пътуващо състезание, на което
тази година участваха над 1800 проби от 47 страни,
като до 30% от участниците могат да получат
отличия. Състезанието е едно от водещите събития
от този вид в световен мащаб. Над 100 са членовете
на журито. Тази година България беше представена
от 5 дегустатори.
Отличия
за българските спиртни напитки
Златен медал
1. Сунгурларска гроздова ракия - Специална
"Винекс Славянци"
Сребърен медал
2. Сунгурларска гроздова ракия - Отлежала
"Винекс Славянци"
3. Ликьор от хинап -„ДД“ ООД
4. Мастика „Занаятчийска“ 47% - Дестилерия
„Испепих“
5. Стара Троянска сливова – „Винпром Троян"
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събития

събития

Фестивал на ракията
и спиртните напитки
в София

На 4 и 5 декември 2021 в София се проведе
Rakia and Spirits Fest Sofia. Посетителите имаха
възможността да видят събрани на едно място
и отворени за дегустация различни видове
гроздови, плодови и анасонови ракии, както и
най-популярната китайска напитка байджиу,
колекционерски напитки като албански ракии,
швейцарска мастика, гръцки сакъз, хърватска
траварица, италианска грапа и много други.
В рамките на фестивала се проведе и конкурс
за ракии и спиртни напитки. Отличия бяха
раздадени в категориите: „Винена и гроздова
ракия“, „Плодова ракия“, „Водка“, „Бренди“,
„Други спиртни напити“.

Лоза & Вино

ВОДКА
СРЕБЪРЕН МЕДАЛ
1. Rosie Произведена
за
THE
BEST
COMPANY
БРЕНДИ
ГОЛЯМ ЗЛАТЕН МЕДАЛ
1. Велики Преслав 50 години - Винекс Преслав
2. Golden Age № 1 XO 17 години - Винекс
Преслав
ЗЛАТЕН МЕДАЛ
St.Femme Rare Brendy 33 години - Винекс
Преслав
Бренди Преслав 1966 - Винекс Преслав
Плиска, реколта 1969 - Винекс Преслав

Специално за събитието в
България пристигна и директорът
на конкурса за спиртни наптики на
Concours Mondial de Bruxelles. Той
връчи официално наградите на
двама представители на бългърски
производители, чиито продукти
спечелиха сребърни медали фирма "ДД" ООД за натурален
ликьор от хинап "НINAПSKA",
и "Винпром" - Троян за Стара
сливова ракия.

ДРУГИ СПИРТНИ НАПИТКИ
СРЕБЪРЕН МЕДАЛ
1. Орехов ликьор - ВИ "Едоардо Миролио"
2. PINK GIN KENSINGTON - PROFTRADE

Винени и гроздови ракии
ГОЛЯМ ЗЛАТЕН МЕДАЛ
1. Бургас 63, специална, 12 години
"Черноморско злато" АД
ЗЛАТЕН МЕДАЛ
2. Бургас 63, барел - "Черноморско злато" АД
3. Сливенска перла, "Вини" Сливен V
4. Плиска 7 години Винекс Преслав
5. Ракията – 25 години - Винпром Свищов
СРЕБЪРЕН МЕДАЛ
1. Пиринска
ВИ "Логодаж"
1. Ябълкова ракия - Шато Копса
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Фотограф: Божидар Марков
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DiVino.Taste 2021 доказа високата класа
на българското вино
Event Details

DiVino.Taste 2021 отпразнува своя 10-годишен
юбилей с едно силно и успешно издание, въпреки
всички трудности. На най-мащабния форум на
българското вино участваха 64 български изби,
които представиха около 450 от най-интересните
и добри български вина. За трите дни, от 19 до 21
ноември, изложението-дегустация беше посетено от
над 3500 любители на виното и професионалисти.
Отдавна българските специалисти и любителите
на виното имаха нужда от такова събитие.
Онлайн проявите станаха модерни, но колкото и
ентусиазирано да звучат, те не могат да заместят
живия контакт, споделената дегустация и прекия
контакт с производителите.
Освен ярко доказателство, че българското вино
наистина е по-добро отвсякога, каквото е и посла
нието на тазгодишното събитие, трите дни на
DiVino.Taste 2021 показаха и друго: никога досега
винарите в България не са били толкова добре
подготвени, вдъхновени и амбицирани да създават
интересни и разнообразни вина от световна класа;
никога досега мястото, откъдето произхожда виното,
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не е намирало толкова ярък израз в бутилката… И
още нещо много съществено: винопроизводителите
в България са общност – имат нужда да обменят
мнения, идеи и вино, да „сверяват часовници“
помежду си, да търсят заедно общите си интереси.
Въпреки цялата непредвидимост в трудната
пандемична обстановка и именно благодарение
на позитивния заряд на винарите и качеството
на техните вина, DiVino.Taste 2021 премина като
истински винен празник. Голямото изложение се
проведе при стриктно спазване на VTR протокола
за ковид – всеки един от присъстващите в зала 4 на
Интер Експо Център София беше проверен и всеки
беше или ваксиниран, или тестван, или преболедувал.
Това изискване, гарантиращо безопасността на
хората на изложението, по никакъв начин не
попречи най-големият форум на българското вино
да бъде едно ценно и щастливо събитие, каквото е
всяко издание вече цяло десетилетие.
През 2022 DiVino.Taste отново ще се проведе
през ноември, надяваме се при по-благоприятна и
сигурна обстановка!

www.mavrudday.com
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
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