
                                                              Spoštovani  vinogradniki! 

Pred nami je spet nov vinski letnik, ki se pričenja v vinogradu z ekonomično pridelavo kakovostnega 

grozdja. Naša »tovarna« je pod milim nebom  in je vsako leto tudi bolj ranljiva , težavna in dražja. 

Izredni dogodki kot posledice podnebnih sprememb od vinogradnikov zahtevajo hitro in učinkovito 

prilagajanje .Običajne toče v poletnem času predstavljajo vinogradnikom običajen ponavljajoč 

naravni pojav, ki občasno močneje vpliva na pridelano količino grozdja. Praviloma vinogradniki to 

rešujejo z zavarovanjem pridelka , deloma pa tudi z večjo prostorsko razpršenostjo svojih vinogradov. 

V sodobnem času , ko ostajajo  vedno bolj  redki ,veliki in tržni pridelovalci, ki so na vinskem trgu tudi 

razpoznavni, pa do sedanja praksa  več ne zadošča. Tržni vinogradniki danes ob zgodbi kakovosti 

svojega vina  vedno bolj tudi  razvijajo  odločilno zgodbo spleta svoje osebnosti  in  svojega 

edinstvenega in neponovljivega vina. 

V takih primerih pa mora tržni vinogradnik vsako leto pridelati  LASTNO  tako kakovostno grozdje , ki 

posledično zagotavlja vino pod katerim se lahko pridelovalec tudi verodostojno podpiše. Vina , ki na 

trgu  ustvarjajo zgodbo, so vina z dokazljivim osebnim poreklom pridelanega grozdja , vse ostalo in« 

po domače, kot do sedaj?«, je nevarna igra, ki si jo resen vinogradnik na Eu vinskem trgu ne sme 

privoščiti.   

V teh primerih  mora vinogradnik svoje vinograde aktivno zaščititi pred točo, ki je po našem  mnenju  

v kombinaciji  zavarovanja in naprave bočnih protitočnih mrež. 

Na tem področju ni nobene potrebe, da smo spet dvajset let za našimi sosedi Avstrijci,  zato smo 

pričeli na Kmetijskem zavodu z tečaji  naprave protitočnih bočnih mrež. Na tečajih predstavimo 

teoretični  tehnološki del z vključitvijo možnosti sofinanciranja preko razpisov in praktično  

simbolično izvedbo v vinogradu s predstavitvijo Jacket sistema podjetja   Rossad d.o.o. Župančičeva 

ulica 9, 8270 Krško  z  Sevnice. 

Zaradi časovne omejitve trajanja razpisa (12.april 2017!) Vam ponujamo našo predstavitev 

teoretičnega tehnološkega dela protitočnih bočnih mrež  z vključitvijo in predstavitvijo različnih v 

praksi  uspešno preverjenih  sistemov.   
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