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растителна защита

Всички работят при слънце,
а той работи и при дъжд
Системно, предпазно, лечебно и
контактно действие
Абсорбиране и разпределение в тъканите
до 30 минути след третиране
Отлична ефикасност и при тежки
климатични условия
Защита и на новия прираст между две
пръскания
Нова качествена подобрена ВГ формулация

6

Синджента България ЕООД
София, бул. Цариградско Шосе 115 М, сграда Д, етаж 6, тел.: 02 800 4000

www.syngenta.bg
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растителна защита

Най-накрая
да овладеем оидиума!
Нов системен фунгицид, силно ефикасен срещу
брашнеста мана/оидиум.
Двойно действие на две активни вещества
с различен механизъм на действие - липса на
устойчивост на патогените.
Широк спектър срещу други икономически важни
болести - черно гниене и бренер.
Нов инструмент в схемата за борба с болестите
при лозата.

Синджента България ЕООД
8

1784 София, бул. Цариградско шосе № 115 М, Хермес парк, сграда Д, ет. 6
тел.: + 359 884 23 70 17
www.syngenta.bg
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наука за практиката

Национален институт
за изследване на вино, спиртни
напитки и етерични масла в София
Ценови каталог

на услугите на Акредитирана изпитвателна лаборатория към НИИВСНЕМ ЕООД
ВИНО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Алкохол
Относително тегло
Захари
Обща киселинност
Летлива киселинност
Постоянна киселинност
Екстракт
Серен диоксид
рН
Цианидни производни
Желязо, (ААС)
Мед, (ААС)
Олово, (ААС)
Цинк, (ААС)
Арсен, (ААС)
Калций, (ААС)
Натрий, (ААС)
Органични киселини, HPLC /винена киселина, лимонена киселина, млечна
киселина, ябълчна киселина и други/
Захароза, Глюкоза, Фруктоза,Глицерин, HPLC
Изкуствени подсладители, HPLC /Ацесулфам K, Захарин, Аспартам/
Сорбинова киселина /спектрофотометрично/
Фенолни вещества, HPLC /галова киселина, кафеена киселина, катехин, епикатехин
и други/
Метилов алкохол, (GH)
Естери, като етил ацетат (GH)
Алдехиди, като ацеталдехид (GH, спектрофотометрично)
Висши алкохоли, (GH)
Глицерин, (GH)
Пепел
Алкалност на пепел
Доказване на синтетични багрила

12.00 лв.
8.00 лв.
15.00 лв.
8.00 лв.
12.00 лв.
4.00 лв.
4.00 лв.
12.00 лв.
4.00 лв.
35.00 лв.
23.00 лв.
23.00 лв.
23.00 лв.
23.00 лв.
30.00 лв.
35.00 лв.
35.00 лв.

31 Диглюкозид на малвидола
32 Стабилност при ниска температура
33 Стабилност при висока температура
34 Излишък на бистрител
35 Берлинско синило
36 Оксидазна стабилност
37 Индекс на Фолин-Чикалто
38 Сулфати
39 Цветни характеристики /интензитет и нюанс на цвета/
40 Фенолни вещества /спектрофотометрично/
41 Антоциани /спектрофотометрично/
42 Проверка на селеронов апарат
43 Органолептична оценка
44 Наляганe на въглероден двуокис
45 Разтворен въглероден двуокис
46 Микроскопиране
47 Микроскопиране след центрофугиране
48 Посявка на твърда хранителна среда за дрожди и плесени
49 Посявка на твърда хранителна среда за млечнокисели бактерии
50 Посявка на твърда хранителна среда за оцетнокисели бактерии
51 Определяне броя на живи микроорганизми след мембранно филтриране
52 Транс-ресвератрол (от 1 до 3 проби)
53 Транс-ресвератрол (при 4 и повече проби)
54 Хлориди
55 Бор
*Посочените цени са за една проба и са без начислен 20% ДДС.

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ, ДЕСТИЛАТ, СПИРТНИ НАПИТКИ

28.00 лв.
34.00 лв.
34.00 лв.
25.00 лв.
28.00 лв.
15.00 лв.
15.00 лв.
15.00 лв.
20.00 лв.
27.00 лв.
29.00 лв.
28.00 лв.
40.00 лв.

50.00 лв.
7.00 лв.
7.00 лв.
5.00 лв.
5.00 лв.
7.00 лв.
12.00 лв.
12.00 лв.
19.00 лв.
19.00 лв.
19.00 лв.
50.00 лв.
50.00 лв.
5.00 лв.
5.00 лв.
8.00 лв.
10.00 лв.
49.00 лв.
49.00 лв.
49.00 лв.
55.00 лв.
150.00 лв.
30.00 лв.
19.00 лв.
35.00 лв.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Алкохол
Относителна плътност
Захари
Обща киселинност
Летлива киселинност
Метилов алкохол, (GH)
Естери, като етилацетат, (GH)
Алдехиди, като ацеталдехид, (GH)
Висши алкохоли, (GH)
Денатуриращ агент, (GH)
Глицерин, (GH)
Пропилен гликол, (GH)
Етилкарбамат

12.00 лв.
8.00 лв.
15.00 лв.
8.00 лв.
12.00 лв.
15.00 лв.
15.00 лв.
15.00 лв.
20.00 лв.
30.00 лв.
27.00 лв.
27.00 лв.
100.00 лв.
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14

Серен диоксид

12.00 лв.

15

рН

4.00 лв.

16

Фурфурал

35.00 лв.

17
18
19
20
21
22

Цианидни производни
Сух екстракт
Желязо, (ААС)
Мед, (ААС)
Олово, (ААС)
Цинк, (ААС)

35.00 лв.
28.00 лв.
23.00 лв.
23.00 лв.
23.00 лв.
23.00 лв.

23

Натрий, (ААС)

35.00 лв.

24

Калций, (ААС)

35.00 лв.

25

Интензитет на цвета /спектрофотометрично/

19.00 лв.

26

Фенолни вещества, HPLC /галова киселина, ванилинова киселина кафеена
киселина, катехин, епикатехин, сирингалдехид, хидроксиметил фурфурал и други/

28.00 лв.

27

Пепел

29.00 лв.

28

Летливи азотни вещества

30.00 лв.

29
30
31
32
33

Танин /дъбилни вещества/
Време за обезцветяване на разтвор на KMnO4
Чистота /Савал/
Тест за абсорбиране на ултравиолетова светлина /спектрофотометрично/
Идентичност

15.00 лв.
12.00 лв.
15.00 лв.
19.00 лв.
10.00 лв.

34

Бистрота,

3.00 лв.

35

Органолептична оценка

50.00 лв.

36
Външен вид, цвят и мирис на спирт
*Посочените цени са за една проба и са без начислен 20% ДДС.

10.00 лв.

ОЦЕТ
1
Алкохол
2
Относителна плътност
3
Летлива киселинност
4
Обща киселинност
5
Общ екстракт
6
Желязо, (ААС)
7
Мед, (ААС)
8
Серен диоксид
9
Органолептична оценка
*Посочените цени са за една проба и са без начислен 20% ДДС.
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12.00 лв.
8.00 лв.
12.00 лв.
8.00 лв.
28.00 лв.
23.00 лв.
23.00 лв.
12.00 лв.
10.00 лв.

ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ
1
Алкохол на джибри
2
Захар на джибри
3
Алкохол във винени утайки
*Посочените цени са за една проба и са без начислен 20% ДДС.

50.00 лв.
50.00 лв.
50.00 лв.

ДРУГИ
1

Определяне на енергийна стойност /въз основа на алкохолното съдържание и/или
захарно съдържание/

10.00 лв.

2

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТИЗА/ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ

100.00 лв.

3

ОБУЧЕНИЕ по показатели (от 1 до 5 показателя) (на ден)

125.00 лв.

4

ОБУЧЕНИЕ за работа с апаратура (на ден)

125.00 лв.

5

ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

4.00 лв.

6

ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ или
РУСКИ ЕЗИК

5.00 лв.

*Посочените цени са за една проба и са без начислен 20% ДДС.
* Изпращане на документи по куриер – 4.00 лв. (За изследвания под 100.00 лв.)

ЗАБЕЛЕЖКИ
Клиентът следва да заплати дължимото възна
граждение за извършената услуга преди получава
нето й.
По желание на клиента може да бъде извършено
експресно изпитване, като цената за извършената
услуга се увеличава с 50 %.
За извършваните от Изпитвателната лаборатория
анализи за целите на контрола на спиртните напит
ки по чл. 121, ал. 3 от Закона за виното и спиртните
напитки, на основание чл. 180, ал. 2, т. 2 и чл. 180, ал.
4, т. 2 от ЗВСН се събират такси в размер, определен
съгласно Тарифата за таксите, които се събират в
системата на Министерство на икономиката, енер
гетиката и туризма по Закона за държавните такси,
Приложение към чл. 1 на ПМС № 118 от 08.06.1995
г., обн., ДВ, бр. 55 от 16.06.1995 г., посл. изм. и доп.
ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г.
Ценоразписът на услугите, извършвани от Изпит
вателната лаборатория към „Национален институт

за изследване на вино, спиртни напитки и етерични
масла” ЕООД, гр. София е утвърден със Заповед № РД10-13 от 01.03.2018 г. на управителя на дружеството и
влиза в сила, считано от 02.03.2018 г.
„Национален институт за изследване на вино,
спиртни напитки и етерични масла” ЕООД си запазва
правото да актуализира настоящия ценоразпис при
промяна на пазарните условия.

НАЦИОНАЛЕН КЛИЕНТСКИ
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР

0700 13 844

https://niivsn.bg/
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Инж. Марко Георгиев
“А Профи Груп”
представя новости от ЕАTON

Не само бистра, но и чиста!
От източника до бутилката: Значение и влияние
на технологичната вода

Д-р Илона Шнайдер,
дипл. енолог, ръководител
на екип „Изследователска
и развойна дейност и
мениджмънт на продукти
за третиране на напитки”
Team Leader Product
Management Beverage
Treatment and R&D, Eaton
Technologies GmbH, Langenlonsheim, Germany
IlonaSchneider@eaton.com

В промишлените инсталации и за производ
ството на продукти е необходима технологична
вода. Изискванията за качеството на водата и
следователно и за пречистването на водата са
много високи. Но какво ще стане, ако качеството
на водата в процеса не е добро?
Ако филтриращите средства блокират прежде

14

временно или не постигат производителността,
заради която са подбрани, ще помогне един анализ
на процеса, за да се стигне до дъното на проблема.
В много случаи се оказва, че проблемът не е, както
може да се очаква, в неефективната комбинация от
филтриращи средства или в лошата филтруемост
на продукта, а една много различна причина –
технологичната вода. Като почистваща, измиваща
или изплакваща вода тя влиза в контакт с всички
материали и оборудване и ако не е филтрирана, носи
своите частици през целия процес, чак до бутилката.
Тъй като някои частици могат да окажат отрицателно
въздействие върху процеса или продукта, който ще
се филтрира, струва си да се разгледа по-отблизо
технологичната вода и нейният състав.
Източници на технологична вода
В питейната индустрия най-често се използва
питейна (водопроводна) вода и вода от собствени
източници, сондажна вода. Тя служи за захранване

15
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Невидима заплаха дебне в лозята
Уважаеми читатели,
В миналия брой, съвместно със специалистите
от БАСФ стартирахме рубрика, посветена на за
щитата от болести, плевели и неприятели в лозя.
Днес ще се спрем на непосредствените заплахи към
този момент и начините за реакция.
Условията през тази година карат производи
телите отново да са нащрек. Съществуват реални
предпоставки за силен инфекциозен фон поради
характера на отминалата зима и обилните прева
лявания, редувани от топли периоди през пролетта.
Необходимо е да се вземат незабавни мерки за трети
ране преди болестта да е проникнала в културите.
Опасна болест в този момент, която съпътства
цялата вегетация, е екскориозата (Phomopsis viti
cola). Тя води до загиване на основните пъпки,
изтегляне на рамената и тяхното отмиране и е осо
бено вредоносна за младите леторасти.
Обикновена мана по лозата (Plasmopara viti
cola) е друга актуална за момента болест, която
също се развива през цялата вегетация. Най-кри
тични са фазите, през които може да се случи ди
ректно попадение върху чепката и оттам загуба на
реколтата. Това са фазите от поява на реса, цъф
теж, до големина на зърната „грахово зърно”. Пре
вантивната борба с маната е най-ефикасният начин

за нейния контрол.
Брашнестата мана (оидиум) по лозата е името
на третата опасност за периода. Това е болест, която
у нас има постоянно нарастваща вредоносност.
Презимува 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 кри
тичната 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 голям
инфекциозен фон.
След като очертахме трите големи заплахи, идва
време да Ви запознаем и с начините за тяхното
решение. За справяне с трите проблема заложете на
два иновативни продукта (Делан Про и Серкадис)

Брашнестата мана (оидиум)
във фаза 20-25 см на леторастите.
Иновацията в борбата с обикновената мана
и екскориозата в лозя се нарича Делан Про.
Той представлява комбинация от две активни
вещества - добре познатият дитианон и ново
системно вещество - КНР. То се придвижва в

Екскориоза
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Продължава на стр. 30
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енолог
на годината
2016
Честита
нова година
енология

трифон зарезан

ПОЛИЕТИЛЕНОВИ СЪДОВЕ
ЗА ФЕРМЕНТАЦИЯ, СЪХРАНЕНИЕ
И ТРАНСПОРТ НА ВИНА И СПИРТНИ НАПИТКИ
“ТЕХНО – ПЛАСТ” ООД – София e дру
жество, специализирано в производството на ед
рогабаритни, 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

- 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.

Национална
лозаро-винарска камара
Център
за професионално обучение
специалности
Хранителни технологии
Качество на храни и напитки
Лозаро-винарство

индивидуални винопроизводители. Подходящи
са за ферментация, съхранение и транспорт на
вина, спиртни напитки и други продукти за храни
телно-вкусовата 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;
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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.

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;
e-mail: technoplast1993@yahoo.com; techno_plast@mail.bg
www.econ.bg; www.techno-plast.net; www.techno-plast.big.bg

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
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