СПРАВКА ЗА ПРИНОСИ
На гл. ас. д-р инж. Димитър Робертов Димитров,
Отдел „Селекция, винарство и химия”, Институт по лозарство и винарство, гр. Плевен,
Р. България,
кандидат за академична длъжност „Доцент” по научна област 5. Технически науки,
професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност
„Технология на алкохолните и безалкохолни напитки” по конкурс, обявен в ДВ, бр. 29
от 09 април 2021 г.
I. НАУЧНИ ПРИНОСИ
1. Извършено е обширно газ-хроматографско (GC-FID) проучване за дефиниране на
летливия състав на червени вина, получени от пет селекционирани в ИЛВ-Плевен
червени винени сортове – Сторгозия, Кайлъшки рубин, Трапезица, Рубин, Букет.
Данните са сравнени с вино от контролен сорт от предела на Vitis vinifera L. – Пино
ноар. Проучени са три последователни реколти – 2016, 2017 и 2018. При вината на
реколта 2016 е доказано най-високо общо летливо съдържание при Трапезица (503.75
mg/dm3), при реколти 2017 и 2018 то е най-високо при Кайлъшки рубин (693.97 mg/dm3
и 1202.55 mg/dm3, съответно). От групата на висшите алкохоли при трите реколти е
доказана доминация в съдържанието на 3-метил-1-бутанол и 2-метил-1-бутанол. От
естерите е утвърдено основно присъствие на етилацетат (в концентрации, оказващи
положително влияние върху плодовата сензорика на вината). Алдехидите са
представени основно от ацеталдехид. Доказан е разнообразен терпенов профил на
изследваните вина, състоящ се от терпеновите алкохоли α-терпинеол, β-цитронелол,
нерол и гераниол. Доминира гераниола. Той е потвърден като основен терпен.
Обширните газ-хроматографски проучвания доказват, че червени вина,
получени от хибридни сортове отглеждани в района на централна северна България, се
характеризират със сложен ароматичен състав, дължащ се на баланс и изява в
количественото присъствие на естери, висши алкохоли, алдехиди и терпени.
Наблюдавана е сравнимост между хибридите и контролния сорт Пино ноар от Vitis
vinifera, а сортът Кайлъшки рубин показва по-висок потенциал от контролния в
натрупването на летливи ароматични компоненти и висока летлива химическа
сложност.
2. Установено е влиянието на атаката на два патогена – причинители на „сиво” и
„черно” гниене (Botrytis cinerea и Phyllosticta ampelicida – безполов стадий на
Guignardia bidwelii) срещу лози от сорт Каберне совиньон върху съдържанието на
фитоалексина транс-ресвератрол във вино.
Доказано е, че при атака на Botrytis cinerea с висока степен (93%) и индекс
(50.33) на нападение, във виното се установяват по-ниски нива на транс-ресвератрол
(3.23 mg/dm3), в сравнение с контролния, неатакуван от патогена вариант (3.74 mg/dm3).
Phyllosticta ampelicida – безполов стадий на Guignardia bidwelii при слаба атака, с ниска
степен (10%) и индекс (2.5) на нападение също води до по-ниски нива на транс1

ресвератрол във виното (2.34 mg/dm3), в сравнение с неатакувания вариант (2.56
mg/dm3).
3. Получени са гроздови дестилати (от сорт Мелник-55) с добавени 50% и 70%
етанолни екстракти от три растителни източника (известни, като „медицински
растения”, притежаващи висок биологичен потенциал) – магарешки бодил (Onopordum
acanthium L.), жълт кантарион (Hipericum perforatym L.) и мащерка (Thymus callieri).
Значителна част от получените дестилати показват по-високо съдържание на
компоненти с биологична активност (терпенови съединения), редуцирани нива на
метилов алкохол (вследствие процеса на заместване на части дестилат с части екстракт)
и подобрен ароматичен профил. Това характеризира новите дестилати с добавени
екстракти от растителни източници в три направления: подобрено ароматично
качество, повишено съдържание на компоненти с биологични ползи, подобрена
токсикологична безвредност.
4. Доказано е присъствието на транс-ресвератрол в обширни проучвания, касаещи три
реколти, при хибридни сортове създадени в ИЛВ – Плевен (Сторгозия, Кайлъшки
рубин, Рубин, Трапезица и Букет). Резултатите са съпоставени с контролен сорт от
предела на Vitis vinifera L. – Пино ноар (по литературни данни с най-висока генетична
способност да синтезира транс-ресвератрол в гроздето).
Извършен е статистически анализ, отчитащ съдържанието на транс-ресвератрол
в изследваните сортове. Статистическата обработка доказано разделя сортовете в две
групи (по количественото съдържание на транс-ресвератрол): първата (с по-високи
нива на стилбена) е съставена от Кайлъшки рубин (3.52±0.59 mg/dm3), Букет (3.18±0.15
mg/dm3) и контролата Пино ноар (3.46±0.40 mg/dm3); втората група (с ниски нива на
стилбена) се състои от Рубин (2.40±0.09 mg/dm3), Трапезица (2.30±0.80 mg/dm3) и
Сторгозия (1.78±0.17 mg/dm3). Изследванията допринасят за статистически потвърдено
и анализирано достатъчно количествено присъствие на фитоалексина трансресвератрол в гроздето на хибридни сортове, създадени в ИЛВ – Плевен и отглеждани в
условията на централна северна България.
5. Създаден и предложен е нов индикатор – киселинно-ацетатен индекс (КАИ) за
определяне нивото и степента на вкисване и киселинна стабилност на вина. КАИ
представлява отношението между количеството летливи киселини (g/dm3) и
количеството на етилацетата (mg/dm3) във виното (формула 1).
Количество етилацетат

(1)

Изготвена и предложена е скала за определяне степента на вкисване и киселинната
стабилност на виното, базирана на стойности на новия индекс КАИ. Скалата е
съставена от четири диапазона:
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1. КАИ ≤ 0.0002 – Лоша киселинна стабилност, висока вероятност за проявено
вкисване;
2. 0.0002 < КАИ ≤ 0.002 – Сравнително добра киселинна стабилност, но с възможна
проява на вкисване;
3. 0.002 < КАИ ≤ 0.02 – Много добра киселинна стабилност;
4. 0.02 ≤ КАИ – Отлична киселинна стабилност;
Новият индекс КАИ и неговата скала могат да се приложат като допълнителен
индикатор за характеризиране на процеса „вкисване” при вината. Той може да намери
приложение в научните изследвания и като контролен показател във винарската
практика.
II. НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
1. Характеризирани са технологично новоселекционираните червени винени сортове
Памид клон 5/76, Гъмза клон 52-9-4 и Кайлъшки рубин. Проучено е влиянието на
аромат-освобождаващ ензим върху техни вина. Доказано е положително влияние на
ензима върху завишаване в общото съдържание на естери, но не и върху съдържанието
на алдехиди и висши алкохоли.
2. Ароматично са характеризирани червени вина (чрез газ хроматография – мас
спектрометрия GC-MS) от македонския автохтонен сорт Станушина. Доказано е високо
количествено присъствие на ароматния алкохол - фенилетанол. Установени са 11
естера, с доминация на диетил сукцинат, един терпен, един фуран и една мастна
киселина. Доказан е разнообразен и сложен ароматичен профил на вината от
Станушина.
3. Доказано е, че прилагането на енологичните практики - настойване (12 h) и
настойване (12 h) с добавка на аромат-освобождаващ ензим влияят положително върху
ароматичния състав на бели вина, получени от сортове грозде (Димят, Врачански
мискет, Алиготе, Мискет отонел и новоселекционирания хибрид Плевенска роса),
отглеждани в условията на централна северна България. Енологичните практики водят
до подобряване на общия ароматичен състав (по-високи нива на висши алкохоли,
естери и терпени) на белите вина с повишаване на тяхната летлива химическа
сложност.
4. Доказано е положителното влияние от прилагането на натурални растителни
екстракти (гроздови джибри, розмарин, червена боровинка), прилагани като частичен
или пълен заместите на серния диоксид, върху подобряване в ароматичните
характеристики на червени вина от сорта Каберне совиньон, отглеждан в региона на
Измир, Р. Турция.
5. Проучено е прилагането на винената култура в ресторантьорската индустрия, чрез
клиентско анкетно проучване. Проследен е „Пътят на тракийското вино”, включващ
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територията „Тракийска низина”. Тази „винена област” е проучена като дестинация за
развитие на винен туризъм. На базата на собствени проучвания и посещения на
винарските изби - Винарско имение „Драгомир”, „Стара изба” в с. Първенец, Винарско
имение „Тодорофф”, Вила „Винифера” и Вила „Юстина” е планиран и разработен
маршрут за винен туризъм с богата програма и дегустации.
6. Установено е влиянието на зелени резитбени операции в условията на град Плевен
(кършене през месец юни, нормиране на гроздовете, кършене през месец юли,
просветляване на гроздовете) върху летливия състав и ароматичен профил на бели вина
от сорт Мискет кайлъшки, две реколти – 2016 и 2017. При реколта 2017 е приложено
допълнително филизене на лозите при всички варианти. Установено е завишено общо
количество на висши алкохоли при всички експериментални вина на реколта 2017.
Доминират 2-метил-1-бутанол и 3-метил-1-бутанол. Кършенето през юни + филизене и
просветляването на гроздовете + филизене (реколта 2017) водят до формация на повече
естери във виното, в сравнение със същите варианти, но без филизене (реколта 2016).
Доказва се, че вариантът на кършене през юли + филизене (реколта 2017) генерира
значително по-високо количество терпени в сравнение с всички останали варианти.
Изследването допринася за получаване на данни по отношение конкретното
влияние на различни резитбени операции върху индикатора за качество на вината –
ароматичен и летлив състав.
7. Изследван и установен е летливия и ароматичен профил на български гроздови и
плодови (сливови) ракии посредством GC-FID. В сливовата ракия са идентифицирани
по-висок брой летливи съединения (15), в сравнение с гроздовата (13).
Доказана е автентичността на ракиите, чрез определяне присъствието на метилов
алкохол в тях. Потвърдено е концентрационно присъствие на метанол (гроздова 453.00 mg/dm3, плодова - 973.00 mg/dm3), което отговаря на регламентираните критерии
за безопасност на напитките. Изследването доказва по-високо съдържание на естери в
сливовата (плодова) ракия, докато гроздовата се характеризира с по-високи нива на
висши алкохоли и терпени.
Изследването допринася за обогатяване на наличната научна информация за
летливия състав на дестилирани ВАН с различен географски произход.
8. Проведено е газ-хроматографско изследване (GC-FID) за определяне влиянието на
настойване и добавка на аромат-освобождаващ ензим върху ароматичния профил на
червени вина, получени от подбрани клонове (Гъмза 52-9-4, Гъмза 52-9-5 и Памид 5/76)
и хибридни сортове (Кайлъшки рубин, Трапезица) лози. Най-висока обща
концентрация на летливи съединения е установена в контролния вариант (без добавка
на ензим) на Гъмза клон 52-9-5. Установява се, че добавката на аромат-освобождаващ
ензим води до нарастване в съдържанието на висши алкохоли и естери при вината на
клон Гъмза 52-9-4, сорт Кайлъшки рубин и сорт Трапезица. При Гъмза 52-9-5 и Памид
5/76 не се отчита такова влияние.
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