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PRED TRGATVIJO 2018
Vinogradniško pridelovalno leto 2018 dokazuje, da smo globoko v pridelovalnih razmerah podnebnih
sprememb, kjer se hitro menjujejo ekstremni in še posebej škodni dogodki( nalivi, toča, viharji), ob tem pa
je tudi več težav zaradi rastlinskih bolezni, v tem letu še posebno peronospore.
V maju 2018 smo napovedali :
-zgodnjo trgatev,
-dobro kakovost, zato ker je trta zacvetela in odcvetela že v mesecu maju,
-obilno letino grozdja, zato ker je trta odcvetela v kratkem obdobju nekaj dni in se je oplodilo do 50 % več
socvetij kot v običajnem letu,
-nepredvidljivo in vse bolj rizično pridelovalno leto.
Do konca meseca avgusta smo že obrali zgodnje sorte, prav tako grozdje sort namenjenih za peneča
vina. Pred nami je glavna trgatev srednje poznih in kmalu tudi poznih sort, ki bo končana že v
septembru.
Dosedanje ugotovitve pred glavno trgatvijo letnika 2018:
-Pred nami je izjemen tako količinski kot kakovostni letnik, toda ne za vse vinograde in tudi ne za vse
vinogradnike (mnogi bodo imeli rekordno letino tako po količini kot kakovosti, mnogi so brez pridelka in
mnogi bodo imeli količinsko zmanjšan pridelek in zaradi čiščenja grozdja zelo oteženo trgatev)
-pred nami je zelo zgodnja trgatev. V povprečju smo po sladkorju vsaj 16 dni pred dolgoletno običajnimi
letniki. Skupne kisline so nižje, tako bo pri določenih sortah potreben ukrep dokisanja v skladu z
zakonodajo. Ph ali kislost je nadpovprečno visoka in bo resnim tržnim vinarjem v tem letu praviloma
določila rok trgatve njihovemu grozdju in ne več toliko sladkorna stopnja. Vsebnost asimilacijskega
dušika po sortah in legah izredno niha in je praviloma nižja kot običajno. Po opozorilu dr.prof.Tatjane
Košmerlj pri 140 mg/l izmerjenega asimilacijskega dušika v moštu obstaja še 60% verjetnost nastanka
bekserja, pri 210mg/l 10-15% , ko pa je več kot 250mg/l pa ta nevarnost praviloma preneha.
-v kratkem času nekaj dni bo potrebno zaradi zelo hitrega dozorevanja in povečevanja sladkorjev opraviti
glavnino trgatve na velikih površinah. Minili so časi ko se je trg prilagajal pridelovalcem, sicer vinski letniki
imajo svoje dovoljene posebnosti, toda na vinskem trgu praviloma velika odstopanja (povišanje kislin
sladkorjev in še posebno alkoholov) od pivsko sprejetih povprečij niso zaželjena in še manj priporočljiva.
-na sam potek trgatve bo v tem letu ob vseh naštetih dejavnikih še posebno vplivalo vreme.
V primeru lepega sončnega in suhega vremena lahko pričakujemo dnevno rast sladkorjev več kot 1 Oe
ali okrog 10 Oe na teden.V primeru če ste vinogradnik , ki stekleničite in prodajate pretežno litrsko
kakovost vina, ki naj bo pitno sveže nekoliko kiselkasto s sadno izraženimi aromami in kar je najbolj
pomembno z alkoholi, ki so nižji od 12 vol % alkohola, tedaj morate poskrbeti , da boste trgatev opravili
pravočasno. To pomeni, da boste ob rednem spremljanju strokovnih napotkov dozorevanja pristojnih
služb, vi sami določili stopnjo dozorelosti vašemu grozdju in čas vaše trgatve, ne glede na opazke vaših
sosedov. Samo tako boste za svojo obliko prodajnega vina dosegli optimalno kakovost in ekonomično

pridelavo. Tudi pri trgatvi grozdja za litrsko kakovost odbirajte zdravo grozdje od delno gnilega ali
poškodovanega s sladkornimi stopnjami od najmanj 80 do največ 88 Oe.
V primeru deževnega vremena pa predvsem poskrbimo za dosledno ločevanje grozdja tako po
zdravstvenem stanju kot kakovosti.
-ne pozabimo na pridelavo vrhunskih vin in vin posebnih kakovosti, kljub težavam zaradi toče in
rastlinskih bolezni. V vinogradih, brez težav so v tem letniku izpolnjeni vsi pogoji za pridelavo vrhunsko
dozorelega grozdja iz katerega lahko donegujemo tudi vrhunsko kakovostno vino.. Zavedati se moramo
,da samo vrhunska vina v buteljkah s svojo dodano vrednostjo lahko zagotovijo obstoj in razvoj
slovenskemu vinogradništvu in ohranijo slovenske vinogradnike in vinarje. Prav količina buteljčnega vina
je v Sloveniji merilo uspešnosti vinogradništva, tako je v Podravju 10 % vsega stekleničenega vina v
buteljkah , v vinorodni deželi Primorska pa več kot 30 %.In prav buteljčni program vrhunsko kakovostnih
vin je tisti, ki ločuje vinarje med seboj tako po uspešnosti kot razpoznavnosti in je poglaviten vzrok, da so
primorski vinarji daleč pred ostalimi, ker imajo več buteljčnega programa, posledično višje prihodke in
več lahko investirajo v tehnološko opremljenost predvsem pa v vinski trg in uspešno trženje.
Tik pred samo trgatvijo priporočamo, da:
-v vinogradih, ki so vinogradnikovo ogledalo, pred trgatvijo uredimo vinograde tako, da vsaj pokosimo
travo in površičkamo trte.
- pred trgatvijo pregledate svoj vinograd in označite vse trte z vidnimi znaki rumenic, virusov in esce.
- trte okužene z esco izolirajte, odstranite vse grozdje pred trgatvijo( nevarnost širjenja tudi s škarjami ob
trgatvi!), po možnosti izruvajte celotne trte in jih odstranite iz vinograda. Glede zdravljenja esce pa so
pred nami že določena sredstva in postopki , ki vlivajo optimizem za uspešno varovanje trte pred to
nevarno boleznijo.
- redno ugotavljamo zrelost grozdja z ročnimi refraktometri, ob tem pa nam bodo v veliko pomoč
strokovne ugotovitve dozorevanja, ki jih izvajajo strokovne službe KGZS in so vsem dosegljive tako na
spletu, kot v ostalih oblikah javnega obveščanja. Opozarjamo, da je določanje sladkorja v grozdju zgolj
osnovni pokazatelj kakovosti, tržni vinogradniki pa potrebujejo tudi ugotovitve stanja skupnih kislin,
razmerja vinske in jabolčne kisline, kakšen je Ph ali kislosti grozdnega soka in kako je s asimilacijskim
dušikom v grozdju in moštu pred vrenjem.
- z občutljivimi sortami za gnilobo opravimo popolno defoliacijo ob grozdju, toda ne za vse sorte in vse
lege enako. Še posebno naj bodo pri tem ukrepu pazljivi tržni vinarji, ki stekleničijo svoja sortna vina v
buteljke, zaradi izgube primarnih cvetic in svežine vina.
-kjer so se trte izredno dobro oplodile imamo sedaj pred trgatvijo tako nabito grozdje z jagodami , da so
te zaradi medsebojnega stiskanja vse bolj podobne obliki koruznega zrnja. V takem stanju lahko krajše
deževno obdobje, delovna nepazljivost , insekti in priči, povzročijo poškodbe jagodne kožice. Posledica
teh poškodb je oksidacija, vrenje in nastanek cika, s tem pa je zgubljen del pridelka in kakovost vina.

Pri letošnji trgatvi priporočamo,da:
-kjer bo letos odlični letnik (vinogradi brez toče,brez peronospore in zdravo grozdje izenačene
kakovosti!!) praviloma selektivna trgatev ali odbira ne bo potrebna.
-kjer je bila toča, peronospora, začetki pojava cika, rumenic , ali esce priporočamo podbiranje z
odstranjevanjem neuporabnega grozdja, v nadaljevanju pa lahko večkratno selektivno trgatev, ali pa
trgatev ko ima vsak trgač več posod za različno kakovostno grozdje.
- trgatev naj bo hitra brez zastojev in izvedena v hladnem obdobju dneva. Obrano grozdje naj se čim
hitreje odpelje v predelavo, v primeru zastojev naj grozdje počaka na hladnem in v senci, gajbice naj
bodo po vsaki uporabi vedno čiste in sproti oprane, grozdje pa naj bo pobrano skrbno in spoštljivo.
Vinogradniki izkoristimo naravne danosti in uresničimo svoje pridelovalne cilje z dobro opravljeno
trgatvijo zdravega in kakovostnega grozdja letnika 2018.
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