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Vinogradniško obvestilo 6: 
                                                           POLETNA DELA V VINOGRADU DO ZORENJA 
 
Vsako vinogradniško pridelovalno leto je specifično in edinstveno in vedno je  nekaj novega in drugačnega, zato je 
vsak novi vinski letnik po svoje edinstven enkraten in neponovljiv. 
V daljšem dvajset letnem pridelovalnem obdobju ugotavljamo, da bo bodoča pridelava potekala v vedno bolj  
ekstremnih pridelovalnih obdobjih in posledično bodo bodoči letniki  samo še  povprečje ciklično hitro menjajočih  
naravnih vremenskih sprememb  in temperaturnih  ekstremov. 
 
Posebnosti  vinogradniške pridelave letnika 2019 do 20 julija. 
 
V tem pridelovalnem letu smo po izredno mili zimi, doživeli zgodnjo in hitro pomlad, ki pa ji je sledil majski ekstrem, ko 
je vegetacija  trte v mesecu dni dobesedno obstala. Z zadnjim dnevom maja  se je pričelo poletje, in trta je pričela s 
svojim meteorskim vzponom razvoja, ki traja vse do sedaj.  
 
V aprilu smo ugotavljali, da vegetacija prehiteva vsaj za dva do tri tedne , konec maja smo govorili, da vegetacija 
zamuja do tri tedne, ob času cvetenja (v prvi polovici junija) smo trdili, da je s trto tako kot v običajnem povprečnem 
pridelovalnem letu, danes v sredini julija pa ugotavljamo, da je grozdje, ki je povečini že tesno sklenjeno in s 
poprhom,  v svojem razvoju že tik za  lanski letnikom 2018. Ob predpostavki, da je pred nami vroč in za razvoj 
grozdja ugoden avgust  lahko pričakujemo spet zelo zgodnji pojav zoritvenih procesov in zgodnje trgatve, ki bo po 
naših napovedih za zgodnje  sorte že konec avgusta , za ostalo večino pa v septembru. 
 
V obdobju od 31. maja do 15 junija je trta razvila več kot meter dolge poganjke, med 10 in 15 junijem  je trta zacvetela 
in v dveh do treh dnevih tudi odcvetela. Posledica hitre in dobre oplodnje je nadpovprečen razvoj grozdja, kar spet 
napoveduje količinsko bogato letino. Ves  junij se je nadaljeval izjemen razvoj rasti poganjkov s povprečnim  dnevnim 
prirastom do 8 cm.  
Ob nasplošno uspešnem cvetenju in  oplodnji pa je v nekaterih vinogradih pričakovati občutno manj pridelka zaradi : 
- hitre rasti poganjkov v mladih in bujnih vinogradih, pojav močnejšega osipanja socvetij  
- prekomernega  pridelka  v preteklem letu predvsem v starejših slabše negovanih (prehrana in zbitost tal!!) 
vinogradih, ki v Podravju  žal vedno bolj prevladujejo.  
 
Na kaj moramo vinogradniki biti v tem času pozorni! 
 
Zaradi bujnega razvoja smo ob pletvi prekomerno zgoščenega listja in mladik morali opraviti prva prikrajševanja. 
Posledica zgodnjega prikrajševanja je intenzivna rast zalistnikov in s tem veliko večja nevarnost pojava peronospore, 
ki pa v tem letu ni tako nevarna kot bila v prejšnjem letu.  
 
Ob redni  in temeljiti zaščiti so danes vinogradi zelo zdravi, opažamo pa tudi, da ekstremna obdobja tudi razvoju 
peronospore in oidija ne ugajata. Sam razvoj peronospore smo zasledili sorazmerno pozno v začetku julija, kot 
posledica močnejših padavin in nepozornosti vinogradnikov. Že dolgo opažamo, da se vinogradniki v juliju že utrudijo 
in delovna vnema upade, ob tem pa nas vroča poletna obdobja  zapeljejo, da nismo več toliko pozorni za nastanek 
peronospore in predvsem oidija. To pridelovalno leto do sedaj uvrščamo med bolj zdrava in za bolezni manj dovzetna 
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pridelovalna leta. Po izkušnjah vemo, da ko v vinogradu do sedaj ni peronospore tudi kasneje ta ne more več veliko 
vplivati na pridelek. Seveda pa še vedno obstaja velika nevarnost oidija, ki lahko v zadnji dekadi julija in vse tja do 
mehčanja  grozdja lahko zelo prizadene trto, posledično pa tudi povzroči  močan napad grozdne gnilobe pred 
trgatvijo. Opozarjamo vas, da je po naših predvidevanjih pred nami samo še kratek čas intenzivnega varovanja nekje 
tja do  začetka avgusta. Zato  se sedaj skoncentrirajte na dosledno zaščito pred oidijem tudi z bolj pogostim vmesnim 
škropljenjem po grozdju in to s sistemičnimi pripravki, ki so v ta namen tudi najbolj učinkoviti. V ekološki pridelavi pa 
priporočamo kalijev hidrogen karbonat (Vitisan- pecilni prašek), klasično žveplo in kot zanimivo posebnost tudi kalijev 
bikarbonat ali običajen bukov pepel. 
Ob pojavu oidija na grozdju odsvetujemo močnejšo odstranjevanje listja ob grozdju  zaradi velike nevarnosti nastanka 
sončnih ožigov na grozdju. Veliko bolje Odstranjevanje listja ob grozdju odsvetujemo dokler grozdje ni mehko. Do 
mehčanja grozdja lahko izvajamo le delno razlistanje, izključno na vzhodni strani trt, kjer sončno obsevanje ni 
nevarno za nastanek ožigov.  
Sončni ožigi grozdja postajajo v času podnebnih sprememb vedno večja nevarnost v pridelavi grozdja, ki ga danes 
veliki in tržni vinogradniki rešujejo vzporedno z preprečevanjem toče z napravo protitočnih bočnih mrež.  
 
Pojav toče je stalnica naše pridelave in kasneje ko toča pada večje in hujše posledice so na trti. Tako po toči pred 
cvetenjem praviloma še vedno lahko pričakujemo skoraj povsem  običajen pridelek. Do meseca avgusta, dokler je 
grozdje na trti še vedno trdo in je  grozdje v fazi pred zorenjem, toča običajno še vedno »pusti« del pridelka. Ko pa je 
grozdje mehko, praviloma meseca avgusta, tedaj pa je lahko vsaka toča katastrofalna tako za pridelek kot za sam 
obstoj trte. Ob zavarovanju in napravi protitočnih bočnih mrež priporočamo vinogradnikom da lahko omilijo nevarnost 
posledic nastanka poznih toč tudi z bolj preudarno  izvedbo nekaterih oblik zelenih del, še posebno tako , da : 

- naj bo listna stena vinske trte  višja in prikrajševanje vrhov naj bo manj ostro, zato vršičkanje raje opravimo 
večkrat   

- odstranjevanje listja ob grozdju odsvetujemo tam, kjer je običajna smer padanja toče, vse tja do trgatve 
V bodoče pa smo prepričani, vsaj tako nas učijo dobre prakse iz bližnje soseščine, da bo kmalu zaradi lastnega 
trajnega obstoja,  za vse tržne vinogradnike obvezna naprava protitočnih bočnih mrež.                                                              
    
V  poletnem času intenzivne rasti in razvoja grozdja je potrebno da smo vinogradniki nenehno ob trti. Ko pa se razvoj 
in rast mladik, listja in grozdja upočasni in so že vidni prvi znaki zoritvenih procesov, tedaj je čas ko se lahko 
vinogradniki prvič zares sprostijo in  razmišljajo o dopustu. In če bo v nadaljevanju poletja vroče in suho daljše 
obdobje in se bodo zoritveni procesi odvijali hitro, bomo vinogradniki iz pridnih delavcev lahko  hitro postali zgolj 
zadovoljni opazovalci in preudarni določevalci pridelanih oblik kakovosti  kot časa in oblike  same trgatve. 
 
Pred nami je samo še kratek čas poletnih pridelovalnih skrbi!  
Vinogradniki, se zavedamo, da se zelo hitro približujejo zoritveni procesi in tudi zgodnja trgatev?  
 
 
 
Maribor: 20 .07.2019 

                                                                                                                                                                                           
                                                                                          KGZS , Zavod Maribor     
                                                                                          Specialistična služba za vinogradništvo   
                                                                                          Štabuc Roman,  
                                                                  

 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 

  


