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изложения, конкурси

отново е лято и с нетърпение очакваме морето и 
фестивала на виното в Бургас, защото имаме какво 
да кажем и покажем. Традиционно фестивалът 
се провежда в края на юли от 29 до 31 юли и за 
десета поредна година се доверяваме на мястото, 
което освен прохладно е и в близост до морето - 
Експозиционен център Флора в Морската градина.

Събитието ще събере големите имена и съвсем 
новите звезди в производството на вино в България. 
Родните брандове, признати в цял свят, и тези, 
които тепърва представят на пазара колекциите си 
от розе, бели и червени вина ще внесат бохемска 
наслада в лятното ни ежедневие.

Тази година имаме 40 винарни, които ще пред-
ставят над 300-400 вина. Посетителите на Wine & 
Spirits Fest Burgas ще могат да дегустират от изло-
жените напитки, да договорят търговски условия 
за разпространение или да си закупят продукти на 
място на доставна цена. 

Лично самите производители, технолози и 
професионалисти, добре запознати с продуктите, 
ще разказват за детайлите по производството, за 

технологията и за най-новите тенденции.
Като допълнение към винената фиеста са 

традиционните меса и храни, уникални деликатеси 
и млечни продукти без аналог на пазара с 
изключително качество и вкус, познат на поколения 
българи. Деликатесите са приготвени по стари 
рецепти със 100% натурални съставки. не се влагат 
консерванти, подобрители, оцветители или други 
вредни за здравето вещества!

и тази година ще има конкурс за вино, 
организиран съвместно със Съюза на енолозите в 
България. на него ще бъдат дегустирани и обявени 
победители в категориите - бяло, розе, червено и 
шумящи вина. Резултатите от конкурсите ще бъдат 
обявени на 30.07.2022 г.

 за първи път пред гостите и жителите за Бургас ще 
се отворят колекционерски бутилки от ограничени 
и строго лимитирани серии френско шампанско. Ще 
можете да се докоснете до шампанско, произведено 
специално за руската императрица и облечено като 
„руска кукла“, спечелило множество златни медали 
и не представяно никъде в България досега. 

най-доброто от родното винопроизводство 
и 

колекционерски бутилки шампанско от франция

изложения, конкурси

награди за посетителите

Двама от посетителите на Wine and Spirits Fest 
Burgas 2022 ще имат уникалния шанс да спечелят:

- неповторима колекционерска напитка Moët 
& Chandon, PETITE LIQUORELLE, единствения 
пенлив ликьор в света!!! Пазен почти 30 години 
в колекционерска изба. Микс от пенливи и жела-
ни коняци, като рецептата се пази в тайна. Мно-
го труден за намиране, тъй като е спрян от произ-
водство през 90-те години на миналия век! Към 
бутилката има и изключителна стъклена кофа за 
лед, персонализирана от Moët & Chandon.

- Champagne Princes Tour Eiffel - Maison De Venoge 
е официален партньор на Световното изложение 
през 1899 г., когато е открита Айфеловата кула. за 
да отпразнува 130-ата годишнина на кулата, Maison 
De Venoge създава специално издание cuvée. Cuvée 
Princes Tour Eiffel от Maison De Venoge се предоставя 
в елегантната си подаръчна кутия.

Билети за сЪБитието

* Eднодневен билет - 15 лв., включва: гривна, 
билет за дегустация, сувенирна чаша подарък, вода. 
Гривната ви дава правото да влизате и излизате в 
рамките на работното време без ограничение.

* Двудневен или тридневен билет на топ цена 20 
лв. включва: гривна, билет за дегустация, сувенирна 
чаша подарък, вода. Гривната ви дава правото да 
влизате и излизате в рамките на работното време 
без ограничение.

очакваме ви на най-голямата винена дегустация 
за южното Черноморие от 29 до 31 юли в експози-
ционен център „Флора“ в Морската градина на 
Бургас от 16,00 до 22,00 часа. защото лятото е 
време за забавление и приятни емоции в споделена 
компания!

Фестивалът се провежда с подкрепата на община 
Бургас.
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растителна защита

C M Y K

растителна защита

признаци. По петурите на листата се 
появяват кафяви до охрени, закръглени или 
ъгловати петна с размери от 1-2 мм до 1-2 см. 
Петната са оградени от синьо-черна ивица и 
след няколко дни се покриват с тъмнокафяви 
до черни плодни тела - пикнидии (дребни, 
черни, сферични образувания като главички 
на топлийки, видими при преглед с лупа). 
При силно нападение листата се деформират, 
разкъсват и придобиват парцалест вид; въз мо-
жен е преждевременен листопад.

петната по дръжките и нервите на лис-
тата, по дръжките и чепките на ресите и 
гроз довете са с удължена форма, леко хлът-
нали, синьо-черни и покрити с пикнидии впо-
следствие.

При леторастите напетняването засяга 
възлите и междувъзлията. Първоначално се 
появяват тъмни до черни некротични петна, а 
впоследствие и плодни тела върху засегнатите 
тъкани. възможно е напукване на кората в 
зоната на петната, като пукнатините са повърх-
ностни. Силно засегнатите леторасти изсъх-
ват.

зърната проявяват признаците на болестта 
при започване на зреенето, като се засягат 
единични, няколко съседни или целия грозд. 
Първоначално се появява светло кафяво петно, 
което се разраства бързо и обхваща изцяло 
зърното. Петното се покрива със сивкави до 
черни, добре забележими пикнидии. засег на-
тите зърна стават синьо-черни, сбръчкват се 
(мумифицират се), изсъхват и част от тях опад-
ват.

причинител: гъбата Phoma uvicola 
(Viala et Ravaz) (син. Phyllosticta ampelicida). 

черно гниене по лозата 
(GUIGNARDIA BIDWELLII)

Съвършената форма (Guignardia Bidwellii) не е 
констатирана у нас.

в нашата страна причинителят зимува в 
на пад  натите части като пикнидии, основно 
в мумифи цираните зърна по лозите и върху 
почвата.

През пролетта при дъжд узрелите пикнидии 
осво бож дават спори, които заразяват зелените 
части само при наличие на водни капчици.

зърната се инфектират след опадването на 
калпа четата и са най-чувствителни 6 до 7 сед-
мици след цъфтежа.

контрол на болестта: извършва се основно 
чрез провеждане на мероприятия, с които се 
намалява количеството на заразата, а именно:

- събиране и унищожаване на нападнатите 
зърна и гроздове, намиращи се по лозите;

- пролетно изораване на лозята, в които е 
имало нападение от черно гниене, по възмож-
ност непосредствено преди развитието на 
пъпките с цел унищожаване на мумифицираните 
зърна, паднали върху почвата;

- санитарна резитба на нападнатите лето-
расли през периода на покой на лозите;

- отстраняване на засегнатите листа, ако са 
малко на брой.

Създаването на по-проветриви условия в 
плододаващите насаждения посредством бор-
ба с плевелите, зелени резитби и др. също огра-
ничава развитието на заболяването.

При силно нападение през предходната го-
дина и повече валежи през текущата, хи мич-
ната борба включва извършването на пред-
пазни третирания през периода от дължина 
на летораслите 10-15 см до затварянето на 
гроздовете през интервал от 10-14 дни.
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Професор Леонид Петрович Трошин, доктор 
на биологичните науки, е един от водещите учени 
в областите на лозарството, ампелографията и 
селекцията на лозата в Русия. изключително 
темпераментен като характер и подход, обладаващ 
огромна работоспособност и творческа енергия, той 
за мен е образец за истински човек на обективната 
наука. неговата научно-педагогическа биография е 
толкова богата на творчески събития, че е много 
трудно да си представя как е възможно всички те 
да се сътворят и преживеят. Характерна негова 
черта е художествената одухотвореност и святост, 
с които се отнася към научните проблеми, особено 
в ампелографската наука. Той е от хората, обладани 
от вечно търсещия дух, за които възрастта не е 
предел, и като нашите стари майстори строители, 
„вгражда“ себе си в своите творения. затова те са 
значими и важни научно-теоретични и практико-
приложни помагала на студенти, преподаватели, 
научни работници, агрономи, технолози, ценители 
и любители на лозата и виното. Професионално и 
човешко щастие е да се познава и общува с този 
човек. 

Проф. Трошин изминава дългия и труден път 
на работник в лозарска бригада в Кримската 
опитно-селекционна станция виР (град Крымск, 
Краснодарски край) – 1958–1960 г; студент и старши 
лаборант в Катедра „Лозарство“ на Кубанския 
селскостопански институт – г. Краснодар – 1960–
1966 г.; младши научен сътрудник и аспирант в 

проф. дБн леонид петрович троШин

Кафедра виноградарства Кубанского государственного аграрного 
университета

Department of Viticulture Kuban State Agrarian University

Россия, 350044 Краснодар, ул. Калинина, 13

Телефон  8-8612-215904 служебный, 8-918-3533512 мобильный

факс: 8612-215885

E-mail: lptroshin@mail.ru

website: http://www.vitis.ru http://kubsau.ru/chairs/viniculture/

национальность: русский

Nationality: Russian

день рождения / Birth date: 25.05.1941

отдела по селекция на вниивив „Магарач“, гр. 
Ялта, Република Крим –1966–1973 г.; заместник-
ръководител на отдела по селекция, старши научен 
сътрудник и ръководител на Лабораторията по 
ампелография и клонова селекция, ръководител 
на отдела по селекция, генетика и ампелография 
в института по лозарство и винарство „Магарач“ 
– 1973–1994 г.; професор в Катедра „Лозарство“ 
на Кубанския държавен аграрен университет, град 
Краснодар – 1994–1996 г.; по съвместителство е 
водещ и главен научен сътрудник в Кримската 
опитно-селекционна станция внииР им. н. и. 
вавилова – 1993–2010 г.; ръководител на Катедра 
„Лозарство“ в Кубанския държавен аграрен 
университет – 1996–2019 г. в момента е професор 
по лозарство в Кубанския държавен аграрен 
университет, град Краснодар.

в научно-педагогическата биография на 
проф. Трошин са отбелязани 783 научни труда – 
публикации, книги, учебници, ръководства за упраж-
нения, монографии, студии, методични указания, 
албуми, доклади, които са издадени в Русия и в 
други страни на Азия и Европа. в тях присъстват 
проблеми, методики и експериментални резултати 
в много научни области – лозарство, ампелография, 
ампелометрия, селекция, генетика, биохимична 
генетика, биотехнологии, биометрия, статистика, 
взаимодействие генотип-среда, хибридологичен и 
генетичен анализ, производство на лозов посадъчен 
материал, агротехника – резитби, потенциална и 

представяме ви

действителна родовитост, наследяване на коли-
чествени и качествени признаци при лозата, 
създаване на лозови сортове устойчиви на 
болести и ниски зимни температури, енология, 
молекулярна биология, ДнК анализ, молекулярни 
маркери в клоновата селекция, усъвършенстване 
на лозовия сортимент, създаване на нови сортове 
лози, усъвършенстване на класификацията на Vitis 
vinifera L., икономика, педагогика, райониране на 
лозови сортове и други. в началото на някои книги 
проф. Трошин изразява дълбоката си благодарност 
към всички свои учители и наставници, които той 
е срещнал по професионалния си път и счита, че 
достойно продължава тяхното дело!

високото експериментално ниво на творческата 
работа на проф. Трошин е удостоверено с 58 
държавно регистрирани патента в много от 
посочените области на неговите научни интереси, 
като преобладават тези за селекционни достижения. 
някои от тях са регистрирани в Украйна. 
новосъздадените от него и в съавторство винени и 
десертни сортове лози са отбелязани с 60 авторски 
свидетелства, а изследваните интродуцирани 
винени сортове – с 3 свидетелства. в момента 53 
нови лозови сорта, на които един от авторите е 
проф. Трошин, се намират при различни условия на 
сортоизпитване. в съавторство с проф. заманиди и 
други, той участва в интродукцията на 38 гръцки 
сорта лози.

Много са и академичните достижения на 
проф. Трошин. Ще отбележа само някои от тях: 
кандидат на биологичните науки – 1975 г.; старши 
научен сътрудник в област „Генетика“ – 1979; 
специализация във Федерална република Герма-
ния – Фрайбург – 1990 г.; академик на Кримската 
академия на науките – 1994; професор – 1998 г.; 
академик на Руската академия на естествените 
науки – 1999 г.; академик на Международната 
академия по лозарство и винарство – 1999 г.; 
академик на Международната академия на авторите 
на научни изобретения и открития – 1999 г.; лауреат 
и дипломант на различни конкурси, на които е 
получавал златни медали – 2001–2017 г.; носител 
е на медали за научни достижения и патриотични 
събития.

Многостранната дейност на проф. Трошин се 
изразява и в участието му в редица професионални 
организации, свързани с развитието на лозарството 
и винарството: 1984–1987 г. – научен консултант 

на „Энциклопедии виноградарства“ в 3 т. – 
Кишинев: МСЭ, 1986–1987; 1991 – референт 
на международното списание Vitis – Германия; 
1992 г. – член на редколегията на сп. „виноград 
и вино России“; 1995 г. – член на научния съвет 
на Кубанския държавен аграрен университет; 
1996 г. – член на Руския национален комитет в 
Мовв; 1998 г. – член на Комитета по лозарство и 
винарство в Департамента по селско стопанство в 
Краснодарския край; 2000 г. – член редколегията на 
сп. „виноделие и виноградарство“ (Москва); 2001 
г. – член на три дисертационни съвета в Куб ГАУ 
– овощарство и лозарство, генетика и селекция, бо-
таника и екология; 2002 г. – член международната 
група „Геном на лозата“ (САЩ); 2002 г. – член на 
редколегията електронното списание „научного 
журнала Кубанского госагроуниверситета“; 2015 
г. – Председател на съвета на Координационния 
център на селекционерите – градинари и лозари в 
Северен Кавказ; 2002 г. – заместник-председател на 
Секцията по лозарство на РАСХн; 2010 г. – член на 
международната работна група по ампелография; 
2010 г. – член на националния комитет по сът-
рудничество на МСХ РФ с Международната 
организация по лозарство и винарство (Париж).

Проф. Трошин е бил редактор на редица не-
периодични издания, някои от които са: Генетика 
количественных признаков сельскохозяйственных 
растений. – М.: наука, 1978. – 278 с.; Ампелография 
СССР. Отечественные сорта винограда. – М.: 
Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 503 с. 
[съвместно с П. Я. Голодрига и А. М. Панарина]; 
Пути совершенствования питомниководства и 
селекционного процесса в виноградарстве. – Ялта, 
1986. – Т. 24. – 140 с.; Перспективы генетики 
и селекции винограда на иммунитет. – Киев: 
наукова думка, 1988. – 202 с. [съвместно с П. 
Я. Голодрига]; Методы отбора по комплексам 
признаков в селекции растений / Ан СССР. – 
Ялта, 1989. – 138 с.; Сорта винограда юга России 
/ КГАУ. – Краснодар, 2001. – 192 с.; Технологии 
производства элитного посадочного материала 
и виноградной продукции, отбора лучших 
протоклонов. – Краснодар: Алви-Дизайн, 2005. – 
256 с.; Интерактивная ампелография и селекция 
винограда (Сборник материалов Международного 
симпозиума). – Краснодар: КубГАУ, 2012. – 264 
с.; Соколов и.Д. и др. Введение в биометрию. – 
Краснодар: КубГАУ, 2016. – 245 с. и други.
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Проф. Трошин е бил научен рецензент на 
25 книги, учебници, практикуми, методически 
указания и други със съдържание свързано със 
селекция на лозата и ампелография. водил е 
лекции по генетика, ампелография и лозарство в 
Кубанския държавен агроуниверситет – Краснодар. 
Колекционира книги по лозарство, атласи по 
ампелография, обича класическа музика и събира 
компютърни копия от различни живописци с 
изображения на лоза – грозд. 

Пълният текст на творческата биография на 
проф. Леонид Петрович Трошин е предоставен 
в редакцията на списание „Лоза и вино“. Ще 
представя накратко само някои от по-новите 

негови трудове, които могат да бъдат използвани 
от всички, работещи в областта на лозарството и 
винарството в България.

Трошин Л. П., 1999. ампелография и селекция 
винограда. Краснодар: «вольные мастера», 138 с.

Книгата съдържа информация за стопански 
ценните характеристики на гроздето, 
интерпретирани през съвременните достижения 
на микросистематиката на културния подвид Vitis 
vinifera sativa D.C., и за приложението на клоновата 
и комбинативната селекция за получаване на нови 
генотипове. особен акцент в нея са съществуващите 
проблеми при създаването на лозови сортове, 
устойчиви на болести и ниски зимни температури, 

които са в основата на производството на екологично 
чиста продукция. Представени са препоръчаните 
за производствени цели сортове от лозовите 

сортименти на 
Русия, включително 
на Кубан, и 
Украйна. описани 
са и перспективните 
( р а з р е ш е н и ) 
у с т о й ч и в и 
десертни, винени 
и универсални 
сортове лози. 
изложена е 
международната 
методика за 
кодиране на 
а м п е л о г р а ф с к и 
признаци и качества 
и резултатите от 

нейното приложение. отделено е място и на данни 
за разпространението на устойчивите сортове в 
различни страни на света. Книгата е илюстрована 
с цветни фотографии на най-добрите местни и 
чуждестранни лозови сортове. 

Трошин Л. П. 2016. ампелография с основами 
селекции винограда. – Краснодар: КубГАУ, 172 с. 

Това учебно пособие може да се разглежда като 
второ разширено и допълнено издание на Трошин 
Л. П., 1999. Ампелография и селекция винограда. 
Краснодар: «вольные мастера», 138 с.

представяме ви нови книги

"ПътуВането за СПа и уеЛнеС реЛакС 
С дъх на Вино и иСтория" е символична 
продуктова линия или идея за позициониране 
в съзнанието на потребителите на атрактивен 
ком биниран асортимент на база коопериране 
на специализирани местни обекти, предлагащи 
взаимно допълващи се преживявания и емоции 
за чужди и наши любители на запомнящите се 
туристически пътувания. Тя е аргументирана и 
изведена от маркетинговия синтез на приоритети, 
налагащи нови управленски решения за общи стъпки 
от представители на местите културни заведения, 
лозари и винари, доставчици и дистрибутори на 
СПА и уелнес туристически пакети, както и на 
други тилови малки и средни предприятия от 
т.нар. лозаро-винарски и СПА курортни региони 
на България. 

Кооперирането е форма на партниране с тради-
ции и големи пазарни перспективи в България за 
десетки обекти и фирмени структури от ту рис-
тическия, винарския и културния сектор, обеди-
няващи местни структури, готови да споделят 
рискове и успехи в обслужването на българска и 
чуждестранна взискателна и платежоспособна 
клиентела. Това словосъчетание би могло най-
малкото да вдъхнови и мотивира различни пред-
приемчиви представители на местните общности за 
поход към едно по-достойно общо бъдеще, защото 
предците ни мъдро са казали ”Съединението прави 
силата”! 

  настоящото изследване е мотивирано от широ - 
кия интерес както на предприемачи и мениджъри, 
така и на колежани, бакалаври, магистри и докторан-
ти от различни вУз-ове и представители на различ-
ни професии и специалности към проблематиката 
на комбинираното или алтернативно туристическо 
предлагане и в частност към сектори, които прив-
личат потребители с хоби интереси в техните 
съче тани форми на предлагане. Това прагматично 
ориентирано четиво, подготвено под формата 
на „идеен рецептурник”, е най-вече за пазарно 
ориен тираните и любознателни предприемачи от 

лозаро-винарските фирми или комплекси и СПА 
курортните общини в цяла България. 

изданието подсказва форми, споделя чужди и 
наши добри практики за интегриране на местния 
ресурсен потенциал и показва как чрез далновидни 
пазарни политики на общини и корпоративни 
структури по места могат да се формулират посла-
ния и наложат нови запомнящи се брандове за 
атрактивни целогодишни туристически миксове, 
про грами и маршрути. Целогодишните форми на 
ту ризъм с примерни послания като „Пътуване за 
СПА с дъх на вино и история” или „Преживейте Бълга-
рия - фонтан на енергия, здраве и дълголетие...” имат 
сво ите шансове в нови предложения на комбиниран 
асортимент от уникални, автентични и оригинални 
съчетания на продукти и услуги, предизвикващи 
трайни и запомнящи се  преживявания за гости от 
близо и далеч!  

надяваме се книгата да е полезна и за пред ста-
вителите на общинската администрация и кметовете 
на селищата и регионите с възможности за съчетано 
използване на природните, антропогенните и 
местните човешки ресурси. Темите, обект на насто-
ящото изследване, в крайна сметка дават не само 
идеи, но интерпретират реалистични подходи, 
стари и съвременни български и чуждестранни 
практики, както и маркетингови предложения и 
експертни препоръки за нова евро-пазарна ориен-
тация. изясняват се факторите за устойчиво 
развитие на местните малки и средни предприятия 
(МСП) от стопански сектори като лозарството и 
винопроизводството, както и от обектите за СПА 
и уелнес туристическото обслужване. Специално 
внимание се отделя на значението на три основни 
фактора за устойчиво или трайно пазарно присъс-
твие, а именно на наличните комплексни ресурси, 
разнообразните местни продукти и целевите групи 
от традиционните и потенциалните ни пазари. 

Предприемачите и администраторите от тези 
кра ища и зони на страната получават резултатите 
от нашия интердисциплинарен анализ и оценката 
на културно-историческата традиция като картина 

пЪтуване за Sра & Wellness
с дЪХ на вино и история

България - дестинация за четири сезона 
доц. д-р Й.Йорданов
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нови книги

на обективните условия и фактори, които могат 
да бъдат отчетени в общински и корпоративни 
планове и стратегии. Маркетинговият подход към 
индикираните възможности следва да стане ин-
стру ментът за търсената промяна чрез местни и 
регионални стопански и социални политики. 

Търсените промени, според нас, следва да бъ дат 
в мисленето и в действията за създаване на ком-
плексни предпоставки за успешно продуктиране 
и постигане на пазарен пробив с общи търговски 
марки и мрежи на кооперирани доставчици и 
търговци на конкурентни марки български вина, 
пакети със специализирания СПА и Уелнес 
асортимент услуги, съчетани с форми на културно-
познавателни развлечения или хоби атракции. 
Подсказани са характерни, но „не трансферирани” 
експертно проучени добри практики в страни, 
наши конкуренти в Европа, с оглед подпомагане 
реализацията на успешни маркетингови стратегии 
на локалните дестинации. 

Считаме, че читателите ни ще могат да на-
ме рят рационални съвети и аргументи за  осъ-
ществяване на свои бизнес идеи в споделените 
примери за успехи и грешки в усилията на 
някои български предприемачи. Главната цел 
е проникване и задържане на продуктите ни в 
центъра на взискателния интерес на по-богатата 
клиентела от традиционните и новите пазарни 
пространства. очертани са някои от „модните” 
тенденции в интересите на хоби туристи с профил 
на потребление, съчетаващ рекреационни акценти 
или търсещи сетивен комфорт в продуктовата 
симбиоза „СПА и вино”. Този 
„продуктов букет” е търсен от 
пред ставителите на различни 
пазарни сегменти, свързвани 
с платежоспособното търсене 
по отношение разнообразието 
и качеството на обслужването, 
обект на интерес от чувст-
ви телната и претенциозна 
публика. 

Кооперирането на доставчи-
ци на туристически услуги, 
винарни и музейни експозиции 
в градска и курортна среда на 
България носи реални ползи за 
участниците и ще привлече нови 
групи туристи през четирите 
сезона на годината. Добрата 

ни пазарна ориентация днес изисква да следваме 
гра мотно променящия се интерес и представата 
за запомнящо се пътуване на хоби туристите, 
любители на СПА релакс в съчетание с дегустации и 
впечатляващи беседи за автентични сортове местно 
вино. С интелигентност и елегантност можем да 
привлечем с атрактивни послания целогодишния 
интерес най-вече на „гости от застаряваща Европа” 
или богати Ай Ти номади, корпоративни, пенсионни 
и синдикални структури в ЕС, хоби туристи от 
Скандинавия, западна Европа и рускоезичната 
общност. 

Така гостите на Дестинация България от близо и 
далеч ще могат да възстановяват психо-физическия 
и емоционалния си баланс и ще съпреживяват 
богатите археологически експозиции на древната 
ни история и културни традиции на СПА курортни 
средища и лозаро-винарски райони. Ефектът за 
местните общности и страната като цяло в десет-
ките общини или СПА и винени локации ще 
бъде мултипликационен. Така с включването на 
недвижимото и движимо културно-историческо 
наследство в кооперативния туристически микс от 
запомнящи се преживявания през четирите сезона 
на годината за гости от близо и далеч.

Държавните институции, браншовите и съслов-
ни организации, музейните обекти, самодей ните 
колективи и учебните заведения могат да до при-
насят за превръщането на България в дести нация 
за четири сезона без конфликт, а в симбиоза с 
ваканционния сезонен масов туризъм с нова визия 
и нови брандове.

тЪжни новини

на 5.01.2022 г. в Пловдив почина 
доц. к.т.н. иван Желев Кантарев, 
дългогодишен преподавател по 
винарство и ампелография в катедра 
"Лозарство" при висшя селскостопански 
институт в Пловдив. Роден е в с. Питово, 
област Сливен на 24.02.1928 г. завършва 
виХвП, специалност "Ттехнологии 
на ферментационните производства 
през 1963 г. Постъпва като техник в 
катедрата по Лозарство при вСи – 
Пловдив през 1963 г., асистент в същата 
катедра – 1965 г., старши асистент 
– 1969 г., главен асистент – 1973 г. 
защитава кандидатска дисертация през 
1973 г. на тема „изследвания върху 
някои фенолни съединения (антоциани 
и танини) в някои багрилни сортове 
лози и вината, получени от тях“, доцент 
– 1983 г. Специализира във Франция два 
пъти – през 1969 г. и 1971 г. Пенсионер 
от 1988 г. заедно с проф. М. Кондарев и 
н. Матевска, той е един от създателите 
на сорта за червени вина „Кукленски 
мавруд“, утвърден от ДСК през 1985 г. 
негова любима научна тема е багрилната 
материя в гроздето, виното и листата на 
лозата, особено в багрилните сортове. 
винаги говореше с голяма охота по тази 
проблематика и беше дълбоко убеден, 
че тя е много важна за лозарството и 
винарството. Бил е научен ръководител 
на много дипломанти и ръководител 
на кръжока по лозарство. владееше 
отлично френски език и това много му 
помагаше в преподавателската работа с 

иван желев кантарев

френско говорящите чуждестранни 
студенти. Уважаваха го много всички 
колеги преподаватели, научно-
технически помощници и студенти, 
защото беше задълбочен учен, 
много добър педагог, добронамерен, 
отзивчив и откровен човек, винаги 
с едно възторжено и бохемско 
отношение към живота!

Поклон пред светлата му памет!

от катедра лозарство:

проф. дсн димитър Брайков

проф. дсн венелин ройчев

доц. д-р ангел иванов
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тЪжни новини

живот, отдаден на науката!

в края на 2021 г. ни напусна ст.н.с. д-р Тодорка Славчева, работила в направление 
физиология на лозата в инСТиТУТА По ЛозАРСТво и винАРСТво - ПЛЕвЕн.

Родена е на 26.11.1941 г. в гр. Плевен. завършва висшето си образование в СУ 
„Климент охридски“. След 
успешен конкурс е назначена на 
31.06.1969 г. в иЛв – Плевен като 
физиолог, с което се слага начало 
на професионалното и развитие. 
защитава дисертация на тема 
„влияние на някои екологични 
фактори върху фотосинтезата на 
лозата“. Следват задълбочени  
из следвания по актуалните за 
лозарството проблеми, каса ещи 
студоустойчивостта на лозата, 
включително устано вяване сту-
до ус тойчивостта на ново селек-
ционирани и интро дуцирани 
сор тове за селекционни цели и 
въз можности за райониране. на 
по-късен етап са изследванията на 
основните процеси фотосинтеза 
и дишане при размножаване и 
отглеждане на лозата in vitro. 
Резултатите от изследователската 
работа са представени на проведени 
у нас и в чужбина семинари,  
симпозиуми и отпечатани в 

наши и чужди списания, сборници и книги. Получава професионална признателност 
като дългогодишен рецензент на списание Vitis. Това, което оставя на поколенията, е 
„Кратък агробиологичен речник“ на английски, руски и български, издаден през 2009 г. 
Едновременно с изследователската работа са административните й отговорности - научен 
секретар на института 1991 – 1992 г. и завеждащ отдел „Агротехника и физиология“ 
1993 – 2006 г. Дългогодишен член и отговорник за иЛв е на Съюза на учените - клон 
Плевен. С натрупания си професионален опит изразява мнение и съветва колегите в 
отдела по въпроси на изследователската работа. задълбочен, знаещ и в същото време 
търсещ, анализиращ учен и с готовност да подаде ръка, за да изгради тези качества и у 
своите последователи.

от колеги от илв, плевен
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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


