
Kap vinske trte 

Generalna skupščina Združenih narodov, v okviru katerih deluje tudi Mednarodna konvencija 
za varstvo rastlin (IPPC), je razglasila leto 2020 za mednarodno leto zdravja rastlin. Zaradi 
vseh COVID-19 omejitev, se je mednarodno leto zdravja rastlin podaljšalo vse do konca 
junija 2021. Največji poudarek je na preprečevanju širjenja rastlinskih bolezni in škodljivcev.  

 
V tem prispevku posvečenem Mednarodnemu letu zdravja rastlin si bomo ogledali nekaj 
dejstev o kapi vinske trte imenovani tudi ESCA, ki v zadnjih 15 letih povzroča veliko 
gospodarsko škodo v vinogradih SV Slovenije. Bolezni lesa v svetu povzročijo za 1,132 
milijarde evrov škode (Hofstetter in sod., 2012). ESCA zaradi propadanja rastlin povzroči 
izgubo pridelka in dodatne stroške ob sajenju novih trt. Povzroča jo več vrst gliv, ki zamašijo 
prevodni sistem vinske trte. Sam pomen in medsebojno delovanje vseh gliv, ki so jih izolirali 
iz okuženih trsov še nista popolnoma raziskana.  

V največjem obsegu se bolezen izrazi v letih, ko po deževni pomladi in zgodnjem poletju 
nastopi suša. Pogostost bolezni pa je odvisna tudi od sorte; na bujnih sortah je bolezen 
pogostejša ('šipon', 'sauvignon', 'laški rizling'). Pri ESCI poznamo dve obliki. Pri kronični 
obliki, ki je tudi najpogostejša, trta hira in propada več let. Pri belih sortah se pojavijo 
rumenorjave, pri rdečih sortah pa rdečkaste pege na listnih robovih. Te pege se nato med 
seboj združujejo, posušijo in na koncu so zelene samo še glavne listne žile. Na jagodah se po 
zmehčanju pojavijo drobne črne pege. Pri akutni obliki pa trta propade že v istem letu ali po 
dveh letih od okužbe. V nekaj dneh ovenijo vsi listi, se zvijejo in ostanejo na rozgah do pozne 
jeseni. Posušijo se tudi mladike in grozdje, suhe jagode obvisijo na trsu čez zimo. Pri obeh 
oblikah lahko simptome opazimo tudi na deblu in starejšem lesu. Če na oboleli trti prečno 
prerežemo deblo, opazimo trhel,  temneje obarvan okužen les, ki se širi iz zunanjega roba trsa  
proti središču debla ali pa se okužba v lesu širi iz notranjosti debla proti zunanjemu robu. 

  
Slika 1: Simptomi na listih in lesu (foto: J. Miklavc). 



 

Ukrepi s katerimi lahko zmanjšamo pojav kapi vinske trte so različni. Najpomembneje je, da 
za določen teren izberemo pravo podlago in sorto ter zdrave trsne cepljenke. Skrbeti je 
potrebno za ravnotežje med rastjo in rodnostjo trte. Paziti je potrebno na bujnost trsov (bolj 
bujni trsi so bolj dovzetni na kap vinske trte). Poskrbeti moramo da ob rezi in drugih 
ampelotehničnih delih (košnja, …) nastaja čim manj ran. Obolele trse lahko odrežemo malo 
nad cepljenim mestom in jih tako pomladimo. Obolele trse, ki jih v času simptomov 
označimo, režemo posebej, po glavni rezi vinograda, da ne pride do prenosa bolezni na zdrave 
trse. Rane nato premažemo s cepilno smolo. V kolikor se simptomi pojavljajo še naprej, je 
najbolje takšne trse odstraniti iz vinograda.  

Po svetu in tudi pri nas potekajo poskusi, kako bi zmanjšali razširjenost ESCE; različni 
pristopi pri rezi, različno varstvo ran po rezi, … Zaradi želje po obvladovanju bolezni, se 
razvijajo novi inovativni in manj običajni ukrepi zdravljenja obolelih trt. Eden izmed manj 
običajnih ukrepov je vbrizgavanje vodikovega peroksida v zdrav del debla vinske trte. 
Trenutno najpopularnejši ukrep pa je mehansko odstranjevanje nekrotičnega in trhlega dela 
debla (dendrokirurgija).  

 
Slika 2: Trta po izvedeni »dendrokirurgiji« (foto: J. Miklavc). 
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