ХАСКОВСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
гр. Хасково 6300, ул Цар Освободител № 4, ет.. 1

Проект:: DIONYSOS с № 1952

ПРОГРАМА
Обучение на лозари и винари за подобряване качеството на виното
на тема: Правилните техники за обработване на местните сортове, организирано по проект:
„Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона“, с акроним: DIONYSOS
(ДИОНИСОС) с № 1952
Дата: 02.04.2019 г. /вторник/
Място: Конферентната зала на Културен център гр. Харманли, бул.“България“№13Б
Час
09:30 – 10:00
10:00 – 10:15

Тема
Регистрация на участниците
Откриване на срещата и кратко представяне
на проект ДИОНИСОС.

10:10 - 11:15

 Насоки в развитието на лозарството и
винарството в областите Хасково и
Кърджали - почвено-климатична
характеристика и сортов потенциал
на тези райони.
 Създаване на нови лозови насаждения
– етапи, правила и насоки при
изграждането им.
 Винарството в областите Хасково и
Кърджали – състояние, тенденции и
проблеми при производството на
вина.
 Резултати от идентифицирането на
местни сортове лози в обследваните
по Проект Дионисос насаждения
лозови
насаждения
чрез
молекулярни (ДНК) методи.
Кафе-пауза
 Лозов
посадъчен
материал.
Законодателство,
изисквания
и
препоръки.
 Опазване на лозята от икономически
важни болести и неприятели в
областите Хасково и Кърджали.
 Мониторинг на здравния статус в
обследваните по Проект Дионисос

11:15 - 11:30
11:30 - 12:30

Лектор
Янчо Янев–
Председател на
Хасковска ТПП
доц.
д-р
Илиян
Симеонов – Институт
по
лозарство
и
винарство – гр. Плевен

доц. д-р Николай Генов
–
Институт
по
лозарство и винарство –
гр. Плевен

Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните
фондове на страните участващи в Програмата за сътрудничество Гърция-България 2014-2020 ИНТЕРРЕГ
V-A http://www.greece-bulgaria.eu
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12:30 – 12:45
12:45 – 13:30

Проект:: DIONYSOS с № 1952

насаждения.
 Програми за подпомагане на лозаровинарския сектор.
Дискусия по представените теми. Въпроси
и отговори.
Обяд - кетъринг
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