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11. Vinogradniško obvestilo 

 

PRIPOROČILA IN OPOZORILA PRED  ZIMSKO  REZJO  VINSKE 

TRTE V LETU 2017 

 

 Za vinogradnike Podravja se končuje težavno pridelovalno leto, ki nam bo 

ostalo trajno v spominu. Tako smo preživeli tudi katastrofalno  spomladansko 

pozebo, ki nas po statistiki prizadene vsakih štirideset let. Po napovedi 

klimatologov lahko vremenska dogajanja v tem letu  razumemo  kot  obliko 

vzorca naše bodoče pridelave, zato bo prihodnja pridelava vedno bolj  težavna in 

predvsem nepredvidljiva in bolj draga. 

Zato bo v bodoči kmetijski pridelavi, še posebno pa v trajnih nasadih in s tem 

tudi v vinogradih potrebno strokovno pravilno preventivno usmerjeno ter 

pravočasno in uspešno opravljeno delo. Pred zimsko rezjo s katero bomo pričeli 

nov vinogradniški letnik želimo opozoriti na določene posebnosti in vse  bolj 

omejujoče dejavnike v ekonomični pridelavi kakovostnega grozdja. 

 

Z zgodnjo ali Božično rezjo vinske trte lahko pričnemo tedaj , ko v jeseni s trt 

odpade vso listje in ko  les trte povsem dozori, ob tem pa upoštevamo sorto, lego 

in predvsem starost ter vitalnost trt. Zgodnjo rez lahko brez predvidenih posledic 

opravimo pri starejših trtah sort z malimi grozdi (npr: laški in renski rizling) na 

dobrih vinogradniških  višjih legah. 

Zgodnje rezi pa se izogibamo pri mlajših trtah in pri sortah z velikimi grozdi( 

npr: muškati, šipon,rdeče sorte..). Za zgodnjo rez  so problematične bujne in 

zelo rodne  trte na nižjih legah, vse  nadpovprečno prizadete trte po  peronospori 

in oidiju, vse podhranjene negnojene in podhranjene enostransko preobilno 

gnojene in posledično pretirano bujne trte. 

 

  

http://www.kmetzav-mb.si/


                                                                                   

POSEBNOSTI REZI VINSKE TRTE V LETU 2017 

 

 

Rez v vinogradih prizadetih po spomladanski pozebi 

 

V vinogradih prizadetih s spomladansko pozebo najprej ugotovimo ali je trpel 

ves vinograd , ali samo del, nato pa ugotavljamo vpliv pozebe na razvoj rodnega 

lesa trte. Če ugotovite, da je bila posledica izpada pridelka nadpovprečno število 

prebujnih rozg potem morate pri teh trtah z rezjo dosegati najprej umirjanje rasti 

nato pa zagotoviti pravo razmerje med rastjo, rodnostjo in vitalnostjo. Pri takih 

trtah bomo pustili do 50 % več zimskih očes kot običajno, kar pa bo v času 

vegetacije zahtevalo povečan obseg pletve in zelenih del. V tem primeru velja 

pravilo , da bujnim trtam pustimo tudi večje število očes (večja obremenitev), 

kar posledično pomeni več dela v poletnem času.   

V primeru pozeblih trt , kjer je posledično izrastlo manjše število prekomerno 

debelih in bujnih rozg, pa je potrebno z rezjo počakati do zgodnjih 

spomladanskih mesecev, zato ker je vprašljiva tako dozorelost lesa in posledično 

prekomerna občutljivost na nizke zimske temperature. V vsakem primeru 

zgodnja  ali »Božična rez«v takih vinogradih predstavlja dodatni pridelovalni 

riziko, ki ga lahko deloma omilimo s tem da na trtah  pustimo več rodnega lesa 

in da jih obrezujemo kasneje kot običajno. 

Katastrofalne pozebe vplivajo na bistveno zmanjšanje količine pridelka grozdja 

v prvem in drugem letu. Kjer  je pozeba vplivala na večinski  izpad pridelka v 

tem letu in sedaj enoletne rozge izraščajo iz dvoletnega lesa, potem pa lahko v 

naslednjem letu pričakujemo izjemen nastavek  in količinsko bogato letino.  

Kjer pa enoletne rozge izraščajo iz starega lesa, tam v naslednjem letu praviloma 

pridelka ne moremo pričakovati, razen izjemoma pa še to v manjših količinah.  

Seveda se ob tem v naravi lahko zgodijo tudi primeri, kot se je zgodilo po 

zimski pozebi v letu 1980, ko je vinogradniška stroka predvidevala dvoletni 

izpad pridelka, v drugem letu (1982) pa je bil količinsko rekorden letnik stoletja. 

V naravi se lahko praktično zgodi tudi to, kar se strokovno teoretično ne 

predvideva, kar dokazuje dejstvo,da je trta rastlina ženskega spola, ki ob dobrem 

počutju( odločilna vloga vinogradnika!!) lahko daje več kot smo pričakovali in 

tudi  bolje kot smo želeli.  

 

 

Rez v vinogradih prizadetih po katastrofalni toči 

 

V vinogradih kjer po toči ni vidno prizadetega rodnega lesa trte, lahko opravite 

običajno, tudi zgodnjo  rez. V vinogradih, kjer pa je bil prizadet enoletni rodni 

les v obliki pogostih ran, ki so se na trti tudi uspešno zarasle, rez opravimo tako, 

da pustimo a trti do 50 % več dolgega rodnega lesa( šparonov)  kot običajno. Pri 

kasnejši vezi šparonov, se dejansko tudi pokaže ali je bila sanacija po toči 

uspešna ali zgolj navidezna(lomljenje).Pravvtako pa je na tako prizadetih rozgah 



                                                                                   

lahko tudi zmanjšan nastavek grozdja v zimskih očeh, zato dokončno  število 

mladic uredimo ob pletvi v mesecu maju. 

V vinogradih, kjer  je bil prizadet enoletni rodni les v obliki velikih odprtih in 

nezaceljenih ran pa z rezjo trte ne hitimo. V teh primerih bomo imeli velike 

težave z lomljenjem redkih  šparonov in  bistveno zmanjšanim nastavkom 

grozdja v zimskih očeh. Praviloma po takih točah odganjajo očesa na osnovi, ki 

so brez pridelka, ali je ta bistveno zmanjšan, zato bomo  pri rezi tudi do 100% 

večje število rodnih očes. S tem bomo omogočili revitalizacijo trte, tako da 

bomo v poletnem času  s povečanim obsegom pletve in ostalih zelenih del trti 

zagotoviti uspešno sanacijo s tem ustaljeno obliko pravilno razmerje med rastjo 

in rodnostjo. 

Dovolite, da Vas opozorimo, da katastrofalna toča prav tako kot pozeba vpliva 

na dvoleten količinski izpad pridelka. Zato je prav, da tako prizadete  trte 

obrezujemo v naslednjem letu bolj na kratko, pozno, skoraj v pomladi in 

praviloma v času odganjanja. Dober rezač bo v tistem času že znal do ločiti brste 

z grozdjem in s tem odločilno vplivati na količino pridelka.   

 

Rez trt z poškodbami po esci, in rumenici 

V vinogradih vedno bolj narašča število prizadetih trt s poškodbami lesa zaradi 

delovanja lesnih gliv razkrojevalk. Pri tem novem pojavu še zaenkrat ni 

raziskano ali  so te glive s svojim spremenjenim razvojem postale vzrok 

nastanka tega pojava, ali pa so zgolj posledica nastanka ugodnih razmer za 

njihov razvoj. Ne glede na bodoče znanstvene ugotovitve lahko že danes z 

gotovostjo trdimo, da imamo opravka z zamašitvijo in razkrojem prevodnih 

transportnih rastlinskih tkiv zaradi katerega trta propade delno ali v celoti. 

Edino kar lahko danes uradno svetujemo je, da v vinogradih okuženih z črnim 

lesom ali rumenico preprečimo razvoj prenašalcev v poletnem času, ter s tem 

onemogočimo nadaljnjo infekcijo. Pri rezi pa okužene trte najprej in povsem 

ločeno obrezujemo od zdravih, odrezan les pa odstranimo iz vinograda in ga 

zažgemo. Trte okužene z rumenico lahko obrezujemo tako, da jih pomladimo z 

odstranitvijo velikega dela starega debla in tako v večini primerov vzpodbudimo 

navidezno zdravo in kasneje povsem normalno rodno trto.  

 

V primeru esce, ki se praviloma pojavlja na starih trtah občutljivih sort(laški 

rizling,sauvignon) pa lahko svetujemo da najprej v vinogradu pri rezi povsem 

odstranite prizadete trte z koreninami vred. Vidni znaki esce po naših izkušnjah 

predstavljajo zgolj 10 % vseh okuženih trt v vinogradu,  zato  je potrebno proti 

tej bolezni delovati vztrajno in skozi več letno obdobje. Najprej pa moramo v 

vinogradu zagotoviti obliko t.im » nežne rezi«, ko na trtah ne delamo večjih ran 

( do največ 1,5cm v premeru). To  lahko brez velikih posledic dosežemo le 

tedaj, ko bomo na trti puščali štrclje( 3-7 cm nad običajnim večjim rezom 

triletnega ali starega lesa). Po naših izkušnjah se štrcelj posuši prej preden se 

rana na odrezanem  mestu v obliki globokih brazd (do 1,5cm) tudi zaceli. V tem 

primeru globinske rane, ki nastanejo že v posušen les, več ne predstavljajo 



                                                                                   

nevarnosti vdora lesnih gliv v zdravi limfni sistem trte. Priporočamo, da velike 

rane premažete z raznimi zaščitnimi premazi, v velikih vinogradih, kjer so 

odločilni samo še stroški in denar, pa se bo to izvajalo v bolj omejenem obsegu. 

Pri tej obliki rezi moramo zagotoviti rast in razvoj celostni harmoniji 

nadzemnega in podzemnega telesa trte ,tudi z pravilno rezjo s katero ohranjamo 

trto ves čas svojega dolgoletnega življenja   mladostno in  vitalno . Vsekakor pa 

se moramo pri rezi naučiti kdaj trto pomlajamo in kdaj lahko pomlajanje nevede 

zamenjamo z nevarnimi načini amputacij, ki vplivajo tako na povečano 

občutljivost za lesne glive, kot tudi hitro staranje in pospešeno propadanje trt. 

  

Nekatera pravila in praktične izkušnje, ki jih moramo upoštevati že pred 

zgodnjo zimsko  rezjo trte 2017 

• Strokovno bomo rez opravili podobno kot v prejšnjih letih, opozorili pa bi 

na določene posebnosti 

• Rez vinske trte moramo prilagoditi stanju trte v vinogradih. 

• Pri rezi rodnih trt  opozarjamo na nevarnost velikih ran  in posledično 

povečanega propadanja trt 

• Starejše trte z malimi grozdi in majhnim deležem stržena lahko 

obrezujemo že bolj zgodaj(»Božična rez«) 

• Mlade trte in trte z velikimi grozdi in večjim strženom in vse ostale trte, ki 

rastejo na bolj kritičnih nižjih legah obrezujemo pozno v februarju ali celo 

v zgodnji pomladi v marcu  

• Najbolj pozno bomo obrezali po toči prizadete vinograde(oblika rezi je v 

tem primeru manj pomembna!) 

• Pred rezjo preverimo zdravstveno stanje in dozorelost lesa trte. Vse 

poškodbe lesa trte, po esci in rumenicah pred  glavno rezjo odstranimo iz 

vinograda  

• določimo obremenitve s številom zimskih očes po trti, s pravilom 

obremenitve  narezanih očesih na m² življenjskega prostora trte v 

vinogradu(do 3 m2), ob upoštevanju  vitalnosti in življenjske moči trte, 

(terasni in kvadratni vinogradi),  

• priporočamo  obremenitev  sort z velikimi grozdi (šipon, rizvanec, rumeni 

muškat  in tudi  vse rdeče sorte ( razen modrega pinota) 4-6 očes na m², 

vse  ostale sorte  z 6-8 očesi na m²  

• starejše, slabo oskrbovane in  prizadete vinograde, ki so na lahkih tleh, 

režemo na kratko, bujne vinograde na bogatih tleh pa na dolgo. Najboljše 

razvita očesa so vedno nekje na sredini rozge. 

• trta rodi praviloma na enoletnem lesu, ki je zrasel iz dvoletnega lesa, 

• enoletni les - rozgo režemo na čepe (1 oko) , reznike (2 očesi) oz. šparone 

(7-9 oči) ali penjevce (5-7 oči). 

• pravi rezač bo na trti najprej poiskal čep, nato reznik in končno šparon.  

• pri rezi čepov, reznikov, penjevcev ali šparonov odrežemo rozgo od 1,5 

cm nad zadnjim očesom do polovice razdalje z naslednjim očesom.. Rez 

naj bo rahlo poševen od očesa, pri zgodnji rezi naj bo okrogel. 



                                                                                   

• pri rezi se izogibamo velikim ranam, v primeru nastanka pa jih razkužimo 

in ustrezno zaščitimo z raznimi premazi.  

   

 

     Odločitev za zgodnjo rez je osebna odločitev in tudi odgovornost 

vinogradnika. Zato, če ste ljubiteljski vinogradnik ne izzivajte narave in raje z 

rezjo počakajte na dolge tople dneve proti pomladi. Vsi ostali veliki in tržni 

vinogradniki, ki ste primorani rez trte opraviti sami pa boste začeli z zgodnjo 

rezjo, toda vedno ob upoštevanju naštetih dejavnikov. Prav vsi pa se pri rezi 

moramo zavedati, da je rez dokončna določitev količine rodnega lesa in vsak 

izredni dogodek, ki se zgodi tako v naravi, kot  pri tehnologiji pridelave, nam 

lahko do naslednje trgatve zmanjša planiran pridelek. Ob upoštevanju bodočih 

podnebnih sprememb, ko lahko v Podravju realno pričakujemo dvig povprečne 

letne temperature za več kot 4°C,bo trta pri nas vedno bolj zgodaj v jeseni 

končala z vegetacijo, kar posledično pomeni vedno bolj zgodno odganjanje 

spomladi. Zaradi tega  bo vedno večja nevarnost katastrofalnih spomladanskih 

pozeb podobnih tisti v letošnjem aprilu. Zato bo v  bodoče  potrebno trto   vedno 

bolj  pozno obrezovali proti pomladi, zavirati prezgodnjo odganjanje in razvijati 

tehnologijo dvojnega odganjanja trte in uvajanja  aktivnih postopkov s 

vplivanjem na zakasnitev odganjanja trte tudi do treh tednov.  

 

   

     
 

 

  
Očiščena trta po odstranitvi  starih 

suhih štrcljev. Pravilno pomlajanje 

starih trt zahteva tudi pravilno sanacijo 

večjih ran z puščanjem daljših (3-7 cm) 

štrcljev, ki jih povsem suhe v 

naslednjem letu obrežemo na običajno« 

estetsko«  dolžino 

Stara pomlajena trta s starimi 

neobrezanimi in na novo  puščenim 

štrcljem 



                                                                                   

 

   
 

 

                                                         

 

 

 

 

 

                                                        Specialistična služba za vinogradništvo 

                                                        Roman Štabuc, univ.dipl.inž.kmet. 

Med pomlajanjem ( strokovnost) in 

uničevanjem trte( amputacija)  

 

Posledica nepravilnega pomlajanja trte 

(amputacija) do 50%  zakrnel in odmrl 

prevodni sistem debla in do 15 let 

zmanjšana tako življenjska doba kot 

ekonomska izraba  

 


