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юбилеи

На 07.02.2018 година един от стожерите на 
българското винопроизводство и енологичното 
образование у нас, проф. Трифон Първулов 
Иванов, навършва 100 години. Тази възраст 
е рядкост за повечето хора, а за българския 
винарски бранш и за Университета по 
хранителни технологии е без аналог. Проф. 
Иванов е ярък пример за дългогодишна 
отдаденост на призванието преподавател и 
учен. В продължение на 73 години той неуморно 
работи в областта на винопроизводството, като 
от една страна, изследва редица важни научни 
и приложни проблеми в бранша, а от друга, 
подготвя студенти в специалност „Технология 
на виното и високоалкохолните напитки” .

Професор Трифон Иванов е роден на 
07.02.1918 г. в с. Раброво, Видинско. Средно 

образование завършва в гр. Видин, а висше – в 
Агрономическия факултет на Софийския уни
верситет през 1943 г. В периода 1944 – 1945 г. 
участва във Втората световна война и е удостоен 
с „Орден за храброст” и два медала.

През 1945 г. е назначен за асистент във Ви
нарския отдел на Централния земеделски из
сле дователски институт – гр. София, а през 
1950 г. става ръководител на отдела. През съ
щата година е избран по съвместителство за хо
норуван преподавател към катедра „Винарска 
тех нология” при Факултета по хранителна и 
вкусова промишленост на ВСИ – Пловдив, 
където преминава на постоянна работа през 
следващата година. През 1952 г. е хабилитиран 
за доцент по „Технология на виното” и е 
избран за зам.декан на същия факултет. През 
това време работи активно за прерастването 
на факултета в самостоятелен институт, което 
става реалност през 1953 г.

Той е първият зам.ректор по учебната дей
ност на новосъздадения ВИХВП – гр. Плов див 
и като такъв допринася съществено за фор
мирането както на структурата на ВИХВП, 
така и на отделните катедри и специалности. В 
периода 1965 – 1984 г. е ръководител на катедра 
„Технология на виното и пивото” и „Технология 
на виното и високоалкохолните напитки”. През 
1967 г. е хабилитиран за професор по „Техноло
гия на виното”. Създаването на модерни за 
времето си материалнотехническа база и учеб
ни планове на катедрата, включително разра
ботването и усъвършенстването на учебните 
програми по дисциплините „Технология на 
виното” и „Енология”, са заслуга изключително 
на проф. Трифон Иванов. Той е член на ВАК 
от 1967 до 1972 г., на СНС по „Технология на 
хранителните и вкусови продукти” към ВАК – 
от неговото основаване до 1987 г., на Научно
техническия съвет на ИВП – София и на 
Научнотехническия съвет на ИЛВ – Плевен.

В продължение на 40 години изследователска 
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и 35 години преподавателска дейност проф. 
Трифон Иванов е публикувал над 75 научни 
труда в наши и чужди списания. Негови изоб
ретения са защитени с 6 авторски свидетелства. 
Автор е на една монография и един учебник  
„Технология на виното”, претърпял четири изда
ния. Съавтор е на ръководството „Практикум 
по винарска технология”, преминало през три 
последователни издания. Впечатляващ е фактът, 
че проф. Иванов не престава да из вършва 
научна и педагогическа дейност и досега: в 
периода 2003 – 2008 г. той е автор на 3 публи
кации в Научните трудове на УХТ, а през 2011 
година, когато е на възраст  93 години, издава 2 
учебника – „Обща технология на виното – том 
1” и „Технология на специалните вина – том 2”, 
изда телство „Дионис”.

Под ръководството на проф. Трифон Ива нов 
са разработени и защитени успешно 9 дисер
тации от български и чужди граждани. Петима 
от неговите докторанти са хабилитирани по
късно, както следва: един професор, един до
цент и трима старши научни сътрудници ІІ сте
пен.

Дълъг е списъкът на приносите на проф. 
Три фон Иванов с оригинален научен и научно
при ложен характер, утвърдени сред научната 
общност и внедрени във винарската индустрия 
в България и чужбина. В това отношение следва 
да се посочат:

райониране на лозарството и винар•	
ството в българия – въз основа на проучване 
на технологичните характеристики (физична, 
физикохимична, химична, биохимична и орга 
нолептична) на гроздето и виното от ре дица 
промишлени сортове лози е съставена сор ти
ментната структура на лозята и са опре деле ни 
направленията на винификация в Под балкан
ския лозаровинарски район на България и в 
частност на Сунгурларската долина. Резулта
тите от тези изследвания са публикувани в 
мо но графията на проф. Трифон Иванов и 
в редица статии в наши и чужди списания, 
вклю чително и в авторитетното “Annales de 

Technologie Agricole”. За приносния характер 
на тези проучвания проф. Трифон Иванов е 
удос тоен с награда от бившата Академия на 
селско стопанските науки;

проучване, моделиране и управление на •	
непрекъсната алкохолна ферментация под 
налягане от въглероден диоксид. В това направ
ление са защитени две изобретения („метод за 
получаване на бели вина с остатъчна захар” 
и „универсална инсталация за непрекъсната 
ферментация и производство на бели вина”), 
въз основа на които е построено предприятие в 
рамките на „ЛВК Винпром” – гр. Търговище с 
годишен капацитет 5 000 000 литра;

производство на шумящи вина•	 , в което 
направление проф. Трифон Иванов е един от 
пионерите в България. Въз основа на две изоб
ретения („метод за получаване на естестве но 
пенливи вина” и „метод за получаване на нис
ко алкохолно естествено пенливо билково вино 
“Биляна”) е построено предприятие в рам ките 
на „ЛВК Винпром” – гр. Търговище с годишен 
капацитет 1 200 000 бутилки. Поради широ
ката популярност и търсене на нашия и меж
дународния пазар производителността на пред
приятието е удвоена през 80те години на 20и 
век;

производство на червени вина•	  – метод, 
защитен с авторско свидетелство („Способ про
изводства красных столовых вин”) и внед рен в 
района на гр. Краснодар;

безотпадни технологии и инсталации•	  
за преработване на отпадъците от вино про
изводството (джибри, утайки, винен камък 
и др.) в ценни вторични продукти (спирт, ви
нена киселина и др.). В това направление за
служава да се отбележат защитените с автор
ски свидетелства „метод и инсталация за не
прекъсната дестилация на ферментирали джиб
ри и други алкохолсъдържащи материали”, 
които са внедрени масово в предприятията на 
винарската промишленост в България през 
80те години на миналия век, както и „ме
тод и инсталация за производство на дъбов 

екстракт”.
Заслугите и приносите от научноизследова

телската и преподавателската дейност на проф. 
Трифон Иванов са оценени изключително ви
соко както в страната, така и в чужбина. Той 
е удостоен с редица държавни отличия: два 
ордена („Народна Република България” – ІІІ 
ст. и „Народен орден на труда” – златен), 8 
медала и редица златни и сребърни значки на 
министерства и други ведомства. В тритомното 
издание на „Энциклопедия виноградарства 
СССР” на стр. 439 са дадени кратки био гра
фични бележки за проф. Трифон Иванов и са 
изброени неговите основни постижения във 
винарската наука и практика.

Цялостната дейност на проф. Трифон Пър
вулов Иванов като учен и университетски 
пре по давател в областта на енологията и като 
иноватор във винарската индустрия заслужено 
и естествено довежда до още повисоко приз
нание – на 01.11.2008 година УХТ – Плов
див присъжда на проф. Иванов почетното 

звание „Доктор хонорис кауза”. Това звание 
е апогей на дейността му като преподавател, 
учен, оставил ярка диря в аналите на УХТ 
и катедра „Технология на виното и пивото”, 
поставил основите и формирал многобройна 
школа от български енолози, които в годините 
са създали, поддържали и разширявали българ
ското винопроизводство. И днес много студенти 
се подготвят по учебниците на проф. Трифон 
Иванов, което доказва актуалността на неговата 
наука. Като дългогодишен ръководител на 
катедрата проф. Иванов способства за създаване 
на традиции на професионализъм, отговорност, 
чест, критичност и колегиалност, които се 
отстояват от неговите наследници и сега.

Проф. иванов, 
бъдете жив и здрав и за много години!

От катедра 
„Технология на виното и пивото”

Националната лозаровинарска камара и 

списание “лозарство и винарство”, на което той 

е абонат и в момента, поздравяват  проф. Трифон 

иванов с този знаменит юбилей и му пожелават здраве 

и все така активно дълголетие! 

Честито!

юбилеиюбилеи
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РАСТиТелНА ЗАщиТА

Въпреки че през последните няколко години 
брашнестата мана (Uncinula necator) в лозята става 
все посериозен проблем и дори в някои райони на 
България се превръща в основния патоген, с кой
то производителите се справят доста потрудно, не 
трябва да подценяваме и обикновената мана (Plas
mopara viticola), която може да предизвика огромни 
загуби на добив и невъзвратими последствия върху 
качеството на готовата продукция. Поради това в 
тази статия ще се опитаме да отговорим на няколко 
въпроса, които доста често се задават от произво
дителите: Какво толкова, ако изпуснем „малко“ ма
ната? Какво толкова ще му стане на виното, което 
ще произведем от заразено грозде? Какви са точно 
пораженията върху лозите и колко са важни те за 
цялостното им развитие? И не на последно място, 
ще отговорим на въпроса на кои фунгициди може 
да разчитаме, дори и при благоприятни за патоге
ните условия.

При заразените лози се наблюдава слабо изразен 
метаболизъм, което неминуемо води до сериозно 
редуциране на добива. Вследствие на забавения 
метаболизъм растенията натрупват много помал
ко асимилати, което води до цялостно изоставане в 
развитието им. 

ЗАГУбиТе ОТ МАНА ПО лОЗАТА 
МОГАТ ДА НАДМиНАТ 70%

Ампексио е трансламинарен фунгицид, 
който представлява комбинация от две активни 
вещества. Различното при него е, че и двете активни 
вещества са локално системни и във формулацията 
няма на ли чие на контактен фунгицид, както при 
повечето останали продукти на пазара. Друго 
предимство на Ампексио е, че двете субстанции 

Всеки знае, че един от най важните процеси при 
растенията е фотосинтезата, чийто интензитет се 
влияе силно от разпространението на патогена вър
ху зелените части на лозата. Всяко „мазно петно“ 
и впоследствие некротирането на тъканите на съ
ответното място води до намаляване на фотосин
тезиращата „зелена“ повърхност, което директно 
рефлектира върху самия процес на фотосинтеза. 
Също така е много важно да се знае, че инфекти
раните тъкани влияят и върху здравата тъкан около 
тях, която започва да функционира послабо.

Освен листата маната напада също така дръжки
те, ресите и впоследствие самите гроздове. Инфекти
рането на тези органи води до деформации на ресата, 
полошо опрашване, разреждане на гроздовете, по
ниска относителна маса на здравите зърна. Като кра
ен резултат по отношение на количествените и ка
чествените параметри се образуват помалко на брой 
гроздове, което  води до редуциране на добива и вло
шаване на неговото качеството. Ниското качество на 
реколтата се предизвиква от пониското съдържание 
на захари, а оттам и повисоките нива на киселини. 
Освен това вследствие на инфекцията от гъбния па
тоген в продукцията се наблюдава наличие на гъбен 
мицел и натрупване на микотоксини.

НОВияТ ФУНГиЦиД 
СРещУ МАНА ПО лОЗАТА

са с доказан в практиката синергичен ефект. 
Двете активни вещества взаимно се допълват, 
като едното подтиска образуването на клетъчна 
стена, а другото инхибира клетъчния синтез на 
гъбата. При Ампексио за първи път се споменава 

Продължава на стр. 10

КАлеНДАР НА СЪбиТияТА

Нова формулация с меден оксихлорид

Синджента България ЕООД

1784 София, бул. Цариградско шосе № 115 М
Хермес парк, сграда Д, ет. 6

тел.: 02 8004011, факс: 02 8004099
bulgaria.office@syngenta.com, www.syngenta.bg

Лозята си 
  искат

Мед...
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РАСТиТелНА ЗАщиТА

Продължава от стр. 8

НОВияТ ФУНГиЦиД СРещУ МАНА ПО лОЗАТА

за „хоризонтална и вертикална“ защита поради 
факта, че едната активна субстанция се разполага в 
близост до кутикулата и осигурява така наречената 
„хоризонтална“  протекция, а вто ра та субстанция 
прониква дълбоко в тъканите и осигурява така 
наречената „вертикална“ протекция. Ампексио 
притежава бързо разтворима гранули ра на „Pep

ite” формулация, която създава силна защита на 
отмиване от дъжд. Допълнително предимство на 
новата формулация е, че нейната разтворимост 
не се влияе от твърдостта и качеството на водата. 
Поради гъвкавото си приложение – преди, по време 
и след цъфтеж, няма ограничения при реализацията 
на продукцията.

Допълнителна информация за 
продукта може да откриете 

на 
www.syngenta.bg

юбилеи

Някак неусетно за  всички,  които познават 
Еленка Кирилова Гунева – Матеева, може 
би и за самата нея, на 12.02.2018 година тя 
навърши 70 години.

Събрала се с подходящия човек,  избрала 
точната професия, тя се превръща в пер
фектния професионалист в областта на ви
нар ството.

Родена e на 12 февруари 1948 г. в гр. Гор
на Оряховица.

Завършва средното си образование в 

иНЖеНеР ТеХНОлОГ елеНКА МАТееВА 
НА 70 ГОДиНи

Техникума по индустриална химия в гр. 
Русе през 1967 г.

Висше образование завършва във  
ВИХВП – гр. Пловдив, специалност „Техно
логия на вино, пиво и високоалкохолни 
напитки” през 1973 г.

През целия си трудов стаж тя е заемала 
раз лични отговорни позиции: главен шам
панист в ЛВП „Магура”, с. Рабиша; тех
нолог, главен шампанист, началник цех, 
производствен директор в „ЛВКВин пром” 
АД,  гр. Търговище; член на Цент рална 
дегустационна комисия; член на дегус
тационната комисия на конкурса „Винен 
индекс”.

Под нейното технологично ръководство 
вината на „ЛВКВинпром” АД, гр. Търго
вище са спечелили и печелят множество 
награди, златни ритони, златни и сребърни 
медали, дипломи от международни и 
национални винени конкурси.

От голямата си любов и съвместен живот 
с инж. П. Матеев създават две деца,  които 
ги даряват с четири внуци.

С пожелание за дълъг живот и профе
сионални успехи я поздравяват колегите 
от Институт по лозарство и винарство, 
Плевен.

екипът на Националната 
ло заровинарска камара и сп. 
"лозарство и винарство" по
же лават на госпожа Матеева 
много здраве и творческо 
дълголетие.
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НОВи ТеХНиКи и ТеХНОлОГии
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НОВи ТеХНиКи и ТеХНОлОГии

Испанската фирма ARTEIN Group е основана 
от група експерти с дългогодишен опит в разра
ботката и реализацията на инже нерингови про
екти и свързаните с тях услуги в областта на 
еко ло гията, енергетиката, металните структури 
и детайли, системите за складиране, и др. Про
дуктите и услугите на фирмата се предлагат в 
Испа ния и на външните пазари и обхващат както 
частния, така и обществения сектор, в рамките на 
отраслови, местни или общонационални програми 
за развитие. 

Продуктовата стратегия на ARTEIN Group 
е насочена към осигуряването на иновативни, 
ефективни и интегрални решения, адаптирани 
към конкретните потребности и изисквания на 
клиента и неговия проект. За реализацията й 
компанията си  сътрудничи с редици партньори – 
водещи производители на съответното обо рудване 
от различни страни: Испания, Вели ко британия, 
Португалия, САЩ, Чехия, Израел и др.

Разширяването на пазарите в Централна и Из
точна Европа е основно направление в разви тието 
на фирмата с цел понататъшната интер наци
о на лизация на нейния бизнеса. В този процес 
ARTEIN Group активно се опира на съдействието 
на местните си партньори, с които поддържа 
постоянна връзка и ефективно сътрудничество на 
всички етапи от разработката и реализацията на 
инженеринговите проекти.

Успешно са реализирани в страни от различни 
континенти 11 проекта за пречистване на отпадъчни 
води, 6 системи за складиране на питейна вода, 6 
биологични реактора, складове за инфилтрати и за 
свинска тор, 2 завода за обработка и усвояване на 
биологични отпадъци, завод за обработка на отпа
дъци от винарска изба, пречиствателна стан ция за 
винарския бранш и др.

ОСНОВНи НАПРАВлеНия В ДеЙНОСТТА 
НА ARTEIN Group:

I. Водни проекти: комплексни системи със 
затворен цикъл за обработка и използване на 
отпадъчни води, заводи за събиране и скла диране на 
питейна вода, заводи за обезсо ляване на морска вода. 

При третирането на отпадъчните води се гаран
тира ефективност на процесите и опти мизи ране при 
сезонни колебания, ста бил на и лесна за ползване 
функционалност на при ло жените технологични ре
ше ния, както и пов торна употреба и реинженеринг 
на вече съ ществуващи структури с цел намаляване 
на об щите разходи по реализацията на проекта. 

II. Проекти за обработка на индустриални 
отпадъци: разработка на основна и детайлна тех
нология за инсталации за обработка на био маса и на 
тази база – за производството на био газ, обхващащи 
всички етапи на процеса (проекти „под ключ”): 

 проектиране, доставка, монтаж, пускане в екс
плоатация, поддръжка и модификация на котли 
и фабрики за биомаса и отпадъци с тех но логия, 
която генерира добавена стойност за клиента и 
подобрява производителността и ефективността на 
фабриката.

 изпълнение и управление на проекта.
 текуща експлоатация и поддръжка.
 одит и преглед на вече съществуващи фаб ики 

за анализ на ефективността им.
Посочената комплексна технология обхваща 

също така сепарирането на отпадъците, лабора
то рен анализ на техния състав, подготовка и 
сушене на органичната суровина, използване 
на остатъчната термична енергия от процесите, 
и т.н. Полученият биогаз може да се използва 
освен за пряко генериране на електрическа и 
топлинна енергия, също и за захранване на 
автономни водородни акумулатори за произ
водство на ток (вж. по-долу в раздела за енер-
гийна ефективност), а сухите органични ве
щества – за производството на естествен тор и 
почвени подобрители. 

Отраслите, в които найуспешно се внед
ря ват посочените в т. I и т. II технологии, са: 
селско стопанство, дървопреработване, мас ло
добив, месодобив и месопреработване, ви но
производство, млекопреработване, фар ма цев
тика, химическа, добив и преработка на нефт, 
минодобив, както и третирането и прера ботката 
на битови отпадъчни води и битови отпадъци.

ARTEIN GROUP 
ВАшияТ НАДеЖДеН ПАРТНьОР
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III. Системи за складиране – силози, резер
воари, хранилища 

За реализацията на посочените погоре ком
плексни проекти, както и за автономното им из
ползване ARTEIN Group разработва и про из
вежда в собствената си база редица систе ми за 
скла диране – силози, различни видове резер воари 
и друга складова инфраструктура. За определени 
про дукти, съдържащи патентовани тех но логични 
решения, си сътрудничи с водещи фирми от дру
ги страни. Изборът на един или друг вид сис тема 
зависи основно от материала, който ще се съх
ранява, неговата киселинност, токсичност и други 
характеристики. 

Спектърът на материалите за складиране, е из
клю чително широк: ■ вода (питейна, обезсолена, 
пожарна, отпадъчна) ■ зърнени храни ■ вино и други 
алкохолни напитки ■ мляко ■ олио, зехтин и други 
масла ■ варовик, цимент, чакъл и пясъци ■ летлива 
пепел ■ саламура, сол ■ дървесни отпадъци ■ гра
нули, PVC ■ферментатори ■ резервоари за WTP    
■ суров петрол ■ резервоари за газ ■ суспензия 
от животинска тор ■ течни торове ■ продукти на 
минодобива и металургията, и др.

IV. Системи за енергийна ефективност
Освен производството на биогаз като суро вина 

за производството на електро и топлинна енергия, 
фирмата предлага следните продукти: ВЕИсисте
ми: ветрени, соларни и хибридни генератори; топ
лин ни водородни елементи (системи от верижно 
свързани акумулатори).

ARTEIN Group предлага проекти „под ключ” за 
вятърна енергия с вятърни турбини от 700 W, 1kw, 
3kw, 4,5kw. Вятърните турбини се произвеждат 
по желание на клиента и при необходимост се 
проектира турбина, която найдобре отговаря на 
неговите конкретни нужди. ARTEIN Group избра 
за свой партньор фирма TECHNOWIND, способна 
да адаптира вятърните турбини към специфичните 
потребности на клиентите на разумна цена. 
Инженерният ни отдел анализира изискванията на 
клиента от гледна точка както на околната среда, 
така и на функциите и приложенията, които трябва 
да се разработят. Това прави възможно постигането 
на максимална ефективност при работа. „TECH
NOWIND” е вятърна турбина с вертикална ос, про
из веждана от компанията FICOSA. 

Верижносвързаните акумулатори (верига от 
топ линни водородни елементи) използват водорода 

като суровина за производството на електроенер
гия на база на химическа реакция, при която се 
полу чават топлина, електричество и незначително 
количество СО2. Могат да бъдат с нисък капацитет за 
индивидуални потребители (15 кВт), както и такива 
с голяма мощност (до 100 кВт) за промишлени 
обекти. Поради бедната на кислород среда, която се 
създава, могат да се използват за противопожарни 
цели в складове, магазини, и т.н. 

Основните техни потребители са болници, хо
те ли, индустриални и изолирани съоръжения 
(хра ни лища на бази данни, военни обекти, и т.н.). 
В сравнение със стандартните турбини предла га
ните системи се отличават със своята висока еко ло
гичност, максимална автономност, иконо мич ност, 
безопасност при работа, лесни при използване и за 
поддръжка.

V. инжинеринг на структури и детайли
Предлага се широка гама от метални структури 

и детайли, основни и спомагателни, за реализация 
на собствените проекти и за автономно използване: 
кули и стълбове, конструкции, стелажи, фундаменти, 
съединения, стълби, палуби, тръбопроводи, възли, 
детайли, отделни структурни елементи и аксесоари, 
модулно строителство («шелтери») и др. 

Много са и отраслите – потребители, в които 
посочените изделия намират успешно приложение 
(освен посочените по горе в тт. IIII): енергетика 
(производство и дистрибуция на енергия), теле ко
муникации, авиокосмическа и навигация, строи
телство и обществена инфраструктура, специфични 
индустрии (селско стопанство, химическа, металур
гична, минодобив, транспорт), и т.н. 

Услугите, които предлага ARTEIN Group, об
хва щат: консултации, дизайн, проектиране и разра
ботка, техникоикономически изчисления, монтаж, 
мениджмънт на проекта, мониторинг, поддръжка 
(ако системата го изисква). 

ARTEIN Group разработва и внедрява софт
уерното осигуряване на предлаганите продукти и 
системи. 

Бихме се радвали да установим и развием ус
пешно бизнес сътрудничество с българските фирми 
от различни браншове, предлагайки им найдоброто 
от продуктите и услугите на нашата компания.

Хосе Луис Исидро Гомес 
Изпълнителен Директор

НОВи ТеХНиКи и ТеХНОлОГии еНОлОГияеНОлОГ НА ГОДиНАТА 2016 ТРиФОН ЗАРеЗАНЧеСТиТА НОВА ГОДиНА

1225 София, ПК 29, кв „Орландовци“, ул. „Одеса“ №34
Тел.: 02/936 7348, 936 7019; факс: 02/936 7532

GSM 0887 84 03 93, 0887 96 68 69; 
email: technoplast1993@yahoo.com; techno_plast@mail.bg
www.econ.bg; www.technoplast.net; www.technoplast.big.bg

“ТеХНО – ПлАСТ” ООД – София e дру
жест во, специализирано в производството на ед
ро габаритни, безшевни полиетиленови съдове 
по метода на ротационното леене на полимери, 
както и в проектирането и изграждането на техно
логични линии за производството им. Фирмата е 
сертифицирана по ISO 9001:2000.

Изделията се изработват от висококачествените 
полиетилени на фирмите “dOw ChEMICAL” и 
“RESIMEX”. Те успешно се използват за оборуд
ване на малки, средни и големи изби, както и за 

ПОлиеТилеНОВи СЪДОВе 
ЗА ФеРМеНТАЦия, СЪХРАНеНие 

и ТРАНСПОРТ НА ВиНА и СПиРТНи НАПиТКи

индивидуални винопроизводители. Подходящи 
са за ферментация, съхранение и транспорт на 
вина, спиртни напитки и други продукти за храни
телновкусовата промишленост. Съдовете са при
дружени със „Сертификат за съхранение на хра
нителни продукти”, издаден от Министерство на 
здравеопазването.

Основните им предимства са:
 съхраняваните продукти не променят своите 

вкусови и биологични качества;

 изключително здрави, безшевни и високоустой
чиви към всякакви киселинни реагенти;

 превъзхождат многократно подложените на 
корозионни процеси тежки и скъпи метални съдове;

 универсални, годни за многократна употреба;
 гарантирана устойчивост на температурен 

градиент от минус 300С до плюс 900С;
 лесни за измиване и почистване с пара;
 леки по тегло и леснопреносими;
 изключително дълъг експлоатационен живот 

–  30 години гаранция.

За да посрещне специфичните нужди на 
винарската индустрия,  от 2003 г. “Техно  Пласт” 
ООД  предлага и следните нови разработки: 

 съдове с обем до 6000 л;
 допълнително монтиране на метални люкове 

от неръждаема стомана към ферментационните 
съдове за почистване и измиване;

 ефективен и икономичен начин за изолация 
на приемащи съдове.
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лОЗАРСТВО лОЗАРСТВО

Опазването от болести, плевели и неприятели е 
съществена част от технологията при отглеждане 
на лозя. В следващите няколко броя ще Ви запознаем 
с тънкостите в тази област, за което потърсихме и 
съдействието на специалистите от БАСФ – лидер в 
сферата на растителната защита.

Отглеждането на лозя в България е традиция, про
славила държавата ни по целия свят. През векове на неу
мо рен труд и усъвършенстване на методите за отглеж
дането им днес България зае мястото си в топ 10 на вине
ните дестинации. 

И както в повечето сфери на живота, така и при лозя
та колкото повече знания и опит трупаме, толкова повече 
си даваме сметка, че индивидуалният подход към всяка 
конкретна година е неизбежен.

В началото на 2018 г. може да обобщим, че преми
наваме през една топла, мека и приятна зима, която мо
же да ни донесе много неприятни последствия, ако не 
подходим конкретно. Липсата на „здрава“ зима спо мага 
за оцеляването на гъбните патогени, които при възоб
новяване на вегетацията със сигурност ще заработят сре
щу Вас. Найефикасният начин за решаването на един 
проблем е да не се допусне той да се оформи като такъв. 
Превантивната борба с икономически важните болести 
при лозата е гарант за здрава, качествена и богата ре
колта.

Опасна болест, която съпътства цялата вегетация, е 
екскориозата (Phomopsis viticola)  особено вредоносна 
за младите леторасти. Тя води до загиване на основните 
пъпки, изтегляне на рамената и тяхното отмиране.

Обикновена мана по лозата (Plasmopara viticola) е 
друга болест, която също се развива през цялата вегетация. 
Найкритични са фазите, когато може да има директно 
попадение върху чепката и от там загуба на реколтата. 
Това са фазите от поява на реса, цъфтеж, до големина на 
зърната „грахово зърно”. Превантивната борба с маната 
е найефикасният начин за нейния контрол.

брашнестата мана или оидиум (Uncinula necator) 
по лозата е масово разпространена във всички райони на 
страната и има постоянно нарастваща вредоносност. Пре
зимува главно като надебелен мицел между кожестите 
люспи на пъпките. Брашнестата мана по лозата се развива 
силно при умерена температура и при влажен въздух. 
Ранното заразяване през критичната за развитието на 
болестта фаза преди и по време на цъфтежа, способността 
на конидиоспорите да покълват без наличието на вода, 
подходящата температура и относителна влажност на 
въздуха допълнително допринасят за натрупване на го
лям инфекциозен фон. 

бАСФ е лидер в областта на растителната защита. 
Компанията разполага с продукти от 6 различни химични 

групи и 12 активни вещества. Завидното портфолио е 
достатъчно, за да може да се изведе цялостна растителна 
защита в лозя, като се редуват различните групи активни 
вещества.

Компанията разполага с добре познати решения за 
справяне с болести, плевели и неприятели в тази култура, 
които от миналата година бяха допълнени с още един 
нов, иновативен и ефективен продукт – Делан Про.

Делан Про е системен фунгицид за борба срещу 
обикновена мана, екскориоза и черно гниене при лозя. 
Продуктът представлява комбинация от две активни 
вещества  добре познатият дитианон и ново системно 
вещество  КНР. То се придвижва в новите леторасти и 
гарантира отлична защита. Продуктът се движи както 
по възходящата, така и по низходящата проводяща 
система на растенията. Благодарение на уникалната 
комбинация на активните вещества Делан Про действа 
както върху повърхността, така и в тъканта на листата. 
Дитианон се поема от восъчния слой на листа, за да 
образува силна преградна бариера. KHP е със системно 
фунгицидно действие и инхибира ключови ензими, с 
което предотвратява развитието на гъбните патогени и 
усилва превантивната дейност на дитианон чрез пряко 
ограничаване на активността на патогените. Продуктът 
проявява лечебно действие при употреба до 48 часа 
след заразата. Регистрираната дозата у нас от 300 мл/дка 
гарантира спокойствие срещу икономически важните 
болести. Делан Про може да се прилага при температура 
от 6 °С до 25 °C. Дъжд, паднал 1 час след употребата, не 
намалява ефикасността на продукта.

Серкадис е име, на което може да разчитате в бор
бата с брашнестата мана. В състава на продукта е ново 
ак тивно вещество Ксемиум, което е регистрирано 
срещу оидиум по лоза. Дозата на приложение в лозя е 
15 мл/дка. Това е найниската доза на приложение сред 
SDHI продукти, което обуславя и ефективността на 
разходите при използването му. Силата на Серкадис 
се крие в това, че преминава както през липофилните 
бариери на клетката, тоест през восъчните, така и през 
хидрофилните бариери (на водна основа). Проявява 
изключително дълготраен контрол върху болестите, 
като защитава растенията между 5 и 10 дни подълго в 
сравнение с други препарати. При брашнестата мана при 
благоприятни климатични условия осигурява контрол до 
21 дни. Серкадис е лесен за употреба, тъй като е течен.

На финала, единственото, което остана да се отбележи, 
е, че когато фактите говорят, място за коментари няма. 
Всички родни иноватори, които заложиха на новото през 
изминалата 2017 година, представено от компания с 
традиции в бранша, изведоха успеха до нови висоти!

НеВиДиМА ЗАПлАХА ДебНе В лОЗяТА

бАСФ, отдел “Растителна защита”
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НАУЧНи иЗСлеДВАНия НАУЧНи иЗСлеДВАНия

МОДеРНияТ ДОСТЪП ДО лАбОРАТОРНи 
УСлУГи ЗА ВиНАРСКи бРАНш

В обновената си сграда в гр. София на ул. 
“20и април” № 13 Националният институт за 
изследване на вино и спиртни напитки (НИ
ИВСН) предлага на своите клиенти научни ла
бораторни изследвания на найвисоко ниво. В 
модерната акредитирана лаборатория, оборуд
вана според найновите световни стандарти, се  
извършват близо 120 вида анализи на вино, етилов 
алкохол, дестилат, спиртни напитки, оцет, кисел 
продукт, джибри и др. Специални предложения 
има за обучение на лабораторни екипи, експертни 
оценки и анализи и т.н. От началото на годината 
се разкри 

НАЦиОНАлеН КлиеНТСКи 
ТелеФОНеН НОМеР

0700 13 844

достъпен на цената на един градски раз
говор за стационарни номера, а за мобил ни 
 според използваният тарифен план.

Акредитираната лаборатория изследва вино 
и продукти от грозде и вино на всякакъв вид 
производители и търговци на вино и спиртни 
напитки. За производителите на домашно вино 
за собствена консумация тя е верен помощник 

при взимането на правилните решения.
 

иНОВАТиВНОТО РешеНие

Найновият проект на НИИВСН е специ
ализираната онлайн платформа VinoLab за 
работа с изпитвателната лаборатория. Воде
ни от желанието да бъдат близо до клиентите, 
експертите на института създадоха интерак
тив на възможност за достъп при избора и пода
ването на заявки за изпитване. 

Платформата e достъпна тестово на адрес: 
www.vinolab.bg

ОСНОВНи ПРеДиМСТВА НА ОНлАЙН 
ПлАТФОРМАТА

Неограничен достъп по всяко време на •	
денонощието. 

Лесна и бърза навигация. •	
Електронно подаване на заявка за из•	

питване (без излишни административни про
цедури).

Създаване на потребителски профил, •	
съ хра няващ хронологията на заявките и резул
татите от изпитване.

КАК РАбОТи ПлАТФОРМАТА?

Употребата на платформата е изключително 
бърза и лесна и преминава през следните 
стъпки: Вход/Регистрация  Потребителски 
панел  Подаване на заявка  Резултати от из
питване   База данни. 

След регистрация в платформата потреби
телят има достъп до всички категории на сис
те мата и може да управлява и следи цялата ин
формация, касаеща: нова заявка; всички за явки; 
резултати от изпитване; база данни и филт
риране на заявки. Можете да регистрирате нео
граничен брой заявки, отговарящи на броя на 
продуктите, които изпращате за анализ. Други 
допълнителни опции предоставят възможност 
за: 

• формат на протоколa; 

• начин на изпращане на пробите и получаване 
на заверен протокол от изпитване; 

• начин на плащане: с дебитна/кредитна карта 
• по банков път • при получаване на протокол 
от изпитване (с наложен платеж) • от приемна 
на лабораторията (в брой). 

След финализиране на заявката задължително 
условие е разпечатването и прилагането ѝ към 
пробите за изпращане.

РеЗУлТАТи ОТ иЗПиТВАНеТО
 
Веднага, щом са готови, резултатите се 

публикуват и запаметяват в потребителския 
панел, откъдето може да се прегледат директно. 
Всеки потребител получава на посочения от 
него имейл информация, че резултатите са 
налични. Протоколът от анализа на хартиен 
носител се доставя от куриер на посочения 
адрес.

КлиеНТСКА бАЗА ДАННи

Системата създава и съхранява история на 
подадените заявки и получените резултати. 
Чрез използването на специален филтър потре
бителят има възможност да разглежда пред
ходни резултати. По този начин може да прави 
сравнения и анализи на резултатите си, като 
добавя собствени коментари и бележки.

ЗАщО СЪЗДАДОХМе  Vinolab

Един от основните мотиви за създаването 
на Vinolab е желанието да се улесни процесът 
по приемане на заявки, извършване на из
следвания и издаване на свидетелства. Чрез 
използването на Vinolab потребителите полу
чават постоянен достъп до своите анализи и 
във всеки един момент могат да поискат и да 
получат консултации за подобряване на своята 
продукция. Експертите ни са готови по всяко 
време да ви дадат професионално становище 
на vinolab.bg, както и на националния телефон 
за контакт: 0700 13 844.
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C M Y K

81 1

ЮБИЛЕИ

Професор Трифон Иванов на 
100 години 

Инженер технолог Еленка 
Матеева на 70 години

ЛОЗАРСТВО

Математически методи за 
сравнителна биометрична 
оценка на ампелографски 
показатели при безсеменни 
хибридни форми лози

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
КЛИМАТ И ЛОЗАРСТВО

VinoLab. Модерният достъп 
до лабораторни услуги за 
винарски бранш

ЕНОЛОГ НА ГОДИНАТА

Костадинка Рахова
ВИ "Вила Юстина"

МЛАД ЕНОЛОГ               
НА ГОДИНАТА

Венета Бакърджиева                 
ВИ “Фоур Френдс”

C M Y K

НАЦИОНАЛНА 
ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА

ЦЕНТЪР 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

СПЕЦИАЛНОСТИ

ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

КАЧЕСТВО НА ХРАНИ И НАПИТКИ

ЛОЗАРО-ВИНАРСТВО

РЕСТОРАНТЬОРСТВО

СЕРВИТЬОР-БАРМАН

ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ

АНИМАТОР В ТУРИЗМА

Контакти:
1000 София

ул. “Леге” 10
Национална лозаро-винарска камара

02 981 08 49; 02 988 47 97
office@bulgarianwines.org


