
 
 

PODSAJANJE MLADIH TRT V STAREJŠIH VINOGRADIH 
 

 

Sadike vinske trte večinoma sadimo v spomladanskem času. Delo mora biti opravljeno v pravem 

času in ustreznih razmerah, predvsem glede temperature in vlažnosti zemlje. Optimalni čas za 

podsajanje spomladi je med 10. aprilom in 1. majem. Pri tem moramo upoštevati, da tla niso ne 

premokra in ne presuha. Žal se v letošnji sadilni sezoni po zimi brez snežnih padavin srečujemo s 

pomanjkanjem le-teh tudi v spomladanskem času, zato je v primeru podsajanja za začetek brstenja 

in nadaljnjo rast zalivanje skoraj nujno. Še posebej je to potrebno, če je bila tudi v zadnjem mesecu 

količina padavin minimalna, stalni vetrovi pa tla dodatno izsušujejo. 
 

Primerno obdobje za sajenje in dosajanje trt je do sredine maja, v primeru praznih mest v nasadih 

pa je podsajanje še možno. V teh sušnih majskih talnih razmerah moramo mladi trs obvezno zaliti, 

da bo uspeh podsajanja zadovoljiv. Pred sajenjem priporočamo tudi namakanje cepljenk v vodi 24 

ur. 
 

Kako pripraviti sadilno jamo? V starejših nasadih damo v jamo kompost v primernih količinah. To 

bogato zemljo zmešamo z dobro strukturirano zemljo iz sadilne jame in v tako pripravljeno zemljo 

postavimo prvorazredno kakovostno cepljenko, enakomerno obraščeno s koreninami, na katere 

rahlo potlačimo zemljo. Cepljenko potem zasujemo do take višine, da je cepljeno mesto najmanj 5 

cm nad površino tal. Pomembno je tudi, da mladi trti omogočimo ugodne rastne razmere, saj je v 

prvem letu po sajenju najbolj izpostavljena in občutljiva tudi na bolezni ter predvsem na 

pomanjkanje osvetlitve zaradi konkurence starejših trt. To občutljivo obdobje se nadaljuje vse do 

začetka rodnosti. V ta namen okolico trte prerahljamo tudi večkrat med rastno dobo. Tako 

pripravljena in oskrbovana tla bodo lahko zadržala več vode in taka zračna tla so tudi najugodnejše 

rastišče za mlade trte. 
 

V oddelku Selekcijsko trsničarsko središče Ivanjkovci, kjer smo pooblaščeni za zagotavljanje 

izhodiščnega sadilnega materiala trsnih cepljenk slovenskih klonov, so še na razpolago cepljenke 

spodaj navedenih sort: 
 

Laški rizling - kloni SI-11, SI-12 in SI-13 
 

Šipon - klon SI-17 
 

Chardonnay - klona SI-21 in SI-40 
 

Beli pinot - klon SI-20 
 

Renski rizling - klon SI-22 
 

Dišeči traminec - klona SI-8 in SI-9 
 

Radgonska ranina - klona SI-4 in SI-5 
 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonskih številkah: 
 

02/713 80 94 ali 041 784 770 
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                                                                                                        vodja STS Ivanjkovci 


