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CVETENJE TRTE IN JUNIJSKA POLETNA ZELENA DELA V VINOGRADU
Po cvetenju trte vinogradniki, vso pozornost usmerimo redni zaščiti in zelenim
opravilom s katerimi zagotovimo zdravo, dobro osončeno in zračno, v rasti bolj
umirjeno trto, z bolj razvitim in zdravim kakovostnim pridelkom grozdja.
Ves poletni čas vse tja do trgatve bomo s slikami in besedo opisovali različna zelena
dela, ob tem pa svetovali, priporočali in tudi opozarjali na težave in vas v našem
skupnem cilju: » kako pridelati zmerne količine po vrhunski kakovosti izenačenega in
zdravega grozdja, ki bo zaradi našega povečanega znanja pridelano v bolj zdravem in
čistem okolju z manj dela in nižjimi stroški«, spremljali vse tja do trgatve.
CVETENJE TRTE
V tem letu se potrjuje pravilo, da zgodnje cvetenje v maju naznanja visoko kakovost,
hitro končano in v vročem obdobju nekaj dni opravljeno cvetenje pa pomeni
količinsko bogati letnik. In tak letnik je pred nami, saj ima trta, izjemen nastavek,
cvetenje se je začelo zgodaj v vročem sončnem vremenu že ob godu sv. Urbana
vinskega patrona v Maju. Prav tako se potrjuje dejstvo,da je trta rastlina sonca in
zaradi podnebnih sprememb, ko imamo vedno več sončnega obsevanja, nam trta
vedno bolj zgodaj in tudi bolj obilno rodi. Ob cvetenju trte tradicionalno svetujemo,da
trto z zelenimi deli pustite »čimbolj pri miru«, opravičljivo je zgolj minimalno
odstranjevanje prebujnega listja ob cvetovih (modra frankinja in sauvignon), da
zagotovimo bolj učinkovito zaščito. Vsako bolj močno odstranjevanje listja ob
cvetovih lahko posledično povzroči delno osipanje in s tem bolj redek grozd, kar je v
določenih letih in določenih sortah (pinoji) lahko tudi dobro, saj tako deloma osipano
grozdje kasneje ne gnije.
Trta je v tem letu zacvetela v zadnji dekadi meseca maja in je v praviloma v prvih dneh
junija tudi povsem odcvetela, zato upravičeno lahko pričakujemo zgoden vrhunsko
kakovosten in po količini obilen vinski letnik.
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JUNIJSKA ZELENA POLETNA DELA
V letni pridelavi grozdja je mesec Junij prelomen mesec,saj je odločilen za razvoj
vinske trte. V tem času sovpada intenzivni razvoj trte, v tem času trta ob cvetenju tudi
najbolj hitro prirašča, z optimalnimi pogoji za nastanek rastlinskih bolezni.
V tem času je pred vinogradniki ob redni zaščiti tudi aktivno spremljanje in pravilno
usmerjanje intenzivnega razvoja trte,ki je v doslednem izvajanju vseh zelenih del do
in tudi po cvetenju. Pozabiti in podcenjevati tudi ne smemo tehnološka opravila s
katerimi lahko vplivamo na odgovorno gospodarjenje z vinogradniškimi tlemi, na
preprečitev erozije in pojav prehranskih stresov v trti.
V JUNIJU PO CVETENJU TRTE BOMO:
•
nadaljevali z redno zaščito trte , ki je v tem letu izredno zahtevna, še posebno je
v tem času nevarna peronospora, ki lahko v zelo kratkem času na hitro razvijajočih
grozdičih povzroči veliko gospodarsko škodo. V tem letu je veliko vinogradnikov
presenetila zgodnja primarna okužba s peronosporo že v začetku meseca maja. V teh
vinogradih je sedaj izredno velika nevarnost okužbe grozdičev, zato naj bodo
škropljenja bolj pogosta, uporabljajte pa najbolj učinkovita, praviloma sistemična
zaščitna sredstva
•
v vinogradih z bujno rastjo bomo opravili prvo prikrajšanje mladic, kar je
odvisno od rasti in se od vinograda do vinograda razlikuje. Pri tem ne smemo
pozabiti, da vsako ostro prikrajševanje lahko vpliva na še bolj bujno rast zalistnikov
in s tem posledično na povečano nevarnost pojava peronospore na grozdičih, ki jo
povzročijo letni trosi iz okuženih zalistnikov. Ob tem pa ne smemo pozabiti tudi na
veliko nevarnost poletnih neviht in toč.
•
Na mladih trtah bomo odstranjevali pretiran nastavek grozdja. Pri mladih trtah,
ki smo jih že v drugem letu starosti pustili na višino bomo ohranili samo en grozdič
na rodni mladici.
•
ob grozdičih v coni grozdja bomo povsem odstranili zalistnike, višje nad
grozdiči pa jih bomo pincirali na največ dva lista. Pri mladih trtah, ki jih vzgajamo na
višino, odstranimo zalistnike do 60 cm višine bodočega debla, višje vse zalistnike
pustimo in jih samo pinciramo.
•
ob grozdičih lahko že kmalu po cvetenju odstranimo del listja in sicer na
vzhodni strani več in manj na zahodni. Pri sorti rumeni muškat ne odstranjujemo
zunanjega listja ob grozdju zaradi nevarnosti opeklin, pri vseh trtah in sortah, še
posebno pri sorti sauvignon pa naj bo ta ukrep selektiven. Ob tem pa upoštevajmo
nevarnost poškodb po poletnih točah in pojava opeklin na grozdju.
V vinogradih , kjer imamo že nameščene protitočne bočne mreže, lahko brez
nevarnosti pred točo in opeklinami opravimo delno defoliacijo in tako v veliki meri
lahko zmanjšamo nevarnost nastanka gnilobe v času zorenja grozdja.
Specialistična služba za vinogradništvo KGZS
Štabuc Roman
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