
 
 

49. VINOGARDNIŠKO VINARSKI POSVET  
VINORODNE DEŽELE PODRAVJE  

 

 
 

 
V torek, 23. junija 2015 je na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni potekal že 49. 
vinogradniško-vinarski posvet vinorodne dežele Podravje. Posvet je organiziral Kmetijsko 
gozdarski zavod Maribor v sodelovanju s Pomurskim sejmom, Radgonskimi goricami in 
Občino Gornja Radgona. 
Posveta se je udeležilo večje število vinogradnikov in vinarjev iz Podravja in vinogradniško 
vinarskih strokovnjakov iz vse Slovenije. Pa si poglejmo nekaj iz bogate vsebine referatov. 
 
Glavna tema letošnjega posveta je bila ekološka pridelava. Tako je Roman Štabuc, specialist 
za vinogradništvo v svojem prispevku predstavil »Ekološko pridelavo kot izziv 
vinogradnikom Podravja« . Po njegovem je izhodišče za množično ekološko pridelavo 
grozdja povsod tam, kjer pridelovalci v polnosti povezujejo tradicionalna znanja in dolgoletne 
izkušnje, s sprejemanjem  in zaupanjem v sodobne strokovno tehnološke in znanstveno 
raziskovalne dosežke.   
 
Mag. Janez Valdhuber, predavatelj vinarstva na UM, FKBV se je v nadaljevanju dotaknil 
»Nege vina v ekološki pridelavi«  in predstavil vse potrebne postopke nege ekološkega 
vina.  Poudaril je da so za zdrava in kakovostna ekološka vina potrebni osnovni pogoji, kot 
so pridelava zdravega grozdja, strokovna raba žvepla in ustrezna higiena. 
 
Kot primer dobre prakse – uspešnega trženja vin v Sloveniji, so bile predstavljene glavne 
blagovne znamke podjetja Radgonskih goric.  Sandi Brumen, Klavdija Topolovec Špur in 
Andreja Novak so prikazali dolgoletni razvoj štirih njihovih najpomembnejših blagovnih 
znamk – Zlate radgonske penine, Srebrne radgonske penine, Janževca in Traminca »črna 
etiketa«, ki predstavljajo pomemben delež na slovenskem vinskem trgu. 
 
Vsakoletni vinogradniško vinarski posvet pa je namenjen tudi predstavitvi aktualnega 
vinskega letnika,  o katerem je spregovorila Tadeja Vodovnik Plevnik. Vremenski pogoji 
(temperature, padavine) v letu 2014 so bili za vinsko trto in kakovost grozdja manj ugodni. 
V času vegetacije so bile temperature sicer višje od dolgoletnega povprečja, vendar 
padavine znatno višje in neugodno razporejene. V mesecu septembru jih je bilo trikrat več 
kot običajno, kar je onemogočilo normalno zorenje  in povzročilo  gnitje grozdja in mnogi 
vinogradniki so bili primorani grozdje potrgati pred optimalno tehnološko dozorelostjo.  
Pa vendar so se pridelovalci potrudili in pridelali vina ustreznih barv, dišečih in sortno 
značilnih vonjev ter lahkotnega, zmerno alkoholnega okusa, z značilno svežino, kar 
poudarja izjemno pitnost vin. Tako nosi vinski letnik 2014 oceno plus dober. 
 
 
 
 



 
 
 
Kakovost vina se preverja na najrazličnejših ocenjevanjih. Od obveznega po ZOV-u do 
najrazličnejših prostovoljnih ocenjevanj, med katerimi predstavlja krono vseh ocenjevanj 
Vino Slovenija Gornja Radgona . Ocenjevanje, ki ima bogato tradicijo, saj bo letos potekalo 
že enainštiridesetič, je predstavil Andrej Slogovič iz Pomurskega sejma. 
 
Vinogradnikom-vinarjem, ki so sodelovali na 49. ocenjevanju Vinski letnik 2014, ki je 
potekalo 2. junija na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor, so bile podeljene listine o oceni. 
 
Več o referatih, podanih na posvetu in o letniku 2014 (ocenjevalni komisiji, strokovni oceni, 
pregledu ocen posameznih vzorcev, o spremljanju dozorevanja grozdja in kakovosti), lahko 
na 75. straneh najdemo v zborniku "VINSKI LETNIK 2014 vinorodne dežele Podravje",  ki 
ga je izdal Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. 
 
Zaključek letošnjega posveta je vsekakor v ugotovitvi, da je lahko tudi ekološka pridelava 
ena od priložnosti vinogradnikom za še uspešnejšo prepoznavnost in trženje vin v Podravju.  
Čeprav so bile vremenske razmere v lanskem letu vinski trti manj naklonjene pa je vinarjem 
ob »drugačni« ponudbi narave vseeno uspelo donegovati zdrava, pitna vina letnika 2014. 
 
 
 
Zapisala: Tadeja Vodovnik Plevnik, specialistka za vinarstvo, KGZS-Zavod Maribor 
 


