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TRŽNIM VINOGRADNIKOM- O GNOJENJU  VINOGRADOV  

 

Vinska trta je izjemna rastlina in v polnem razumevanju njene veličine je na prvem mestu 

njena  skromnost v prehranskih zahtevah, saj v primerjavi z danes pri nas  najbolj razširjeno 

kmetijsko kulturo koruzo potrebuje do 12 krat manj hranil. Vinska trta je tudi  monokultura in  

ima v svojem desetletja trajajočem naravnem razvoju  izjemno površinsko in globinsko razvit 

koreninski sistem (do 1 milj m2/ha) in lahko z njo  ekonomično gospodarimo tudi tam , kjer 

nobena druga kmetijska kultura ne daje paritetnega dohodka. 

Vinska trta ima med vsemi kmetijskimi kulturami izjemen status, saj je edina , ki ima  zaradi 

kakovosti zakonsko omejen pridelek in na trgu edino vinu kakovost določa ceno in ne 

količina kot pri vseh ostalih kmetijskih kulturah.  Vsekakor je trta rastlina  skromnih 

pridelovalnih razmer in ne potrebuje veliko hranil ,vseeno pa je  kot krava , ki pri gobcu 

molze. To pa zahteva od vinogradnika, ki želi redno pridelati veliko in  kakovostno, da ima  o 

gnojenju in celostni prehrani trte najprej več  znanja in nato pravi odnos do trte, okolja in 

kakovosti vina.  

Gnojenje v vinogradih ostaja  agrotehnični postopek, s katerim želimo trajno zagotoviti 

obilne, redne in kakovostne pridelke. Cilj gnojenja je izboljšano  trajno učinkovita in 

usklajena prehrana trte s katero vplivamo tudi na bolj  odporno in bolj zdravo trto.    

Zaradi intenzivnosti in vse večjih tržnih  zahtev po ekonomski učinkovitosti pridelave , 

morajo vsi   resni tržni in na trgu delujoči vinogradniki svoje vinograde tudi redno in 

strokovno pravilno gnojiti.  

 

Preglednica 1: Potrebe trte po hranilih trte  

10 t grozdja                                                    28 kg N,   8 kg P205 ,       28 kg K20 

10t grozdja + 3 t rožja                                  48 kg N     15 kg P205      53 kg K20 

10t grozdja + 3 t rožja + 8 t listja                82 kg N     22 kg  P205     82 kg K20 

 

Danes  med pridelovalci , med katerimi je žal še vedno veliko tržnih vinogradnikov ,še vedno 

obstaja  prepričanje , ki pa vsekakor ni gospodarno opravičljivo , da vinogradov ni potrebno 

gnojiti. Dejansko smo v preteklosti gnojili veliko preveč in praviloma na pamet , toda ti časi 

so že dolgo za nami. Danes pa še posebno tržni vinogradniki  morajo  v svojih vinogradih 

redno gnojenje  usmeriti v  točno  ciljno usmerjeno in optimalno omogočeno prehrano trti ,s 

tem  lahko dosegamo stabilne količinsko in kakovostne pridelke ter dosegamo  veliko boljše 

rezultate ne samo v primerjavi z preteklostjo temveč tudi v smislu prilagajanja podnebnim 

spremembam ,na  način  ko vlagam  manj  in dobim  več.  

Osnovno izhodišče za prav vsako gnojenje v vinogradih je gnojenje, ki izhaja iz informacij o 

celostnem stanju pridelovalnih tal.  V vinogradniških tleh  obstajajo fizikalne , kemične in 

biološke lastnosti tal ,  ki trti zagotavljajo trajno rodovitnost in rodnost. 

 Gnojenje vinogradov  naj vedno izhaja iz  celostnega pojmovanja talnega kompleksa. Osnova 

za gnojenje pa je vsekakor dobro opravljena kemična analiza tal , ob tem pa je  potrebna 

določitev tudi fizikalnih lastnosti vpojnosti, zračnosti in odcednosti  tal v obliki določanja  

teksture tal , kot tudi biološke presoje in živosti tal, ki ga preprosto  lahko opravimo z 

lopatnim preizkusom kar sami v vinogradu. Danes  v svetu obstaja veliko postopkov in 
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tehničnih naprav, ki izmerijo fizikalne, kemične in biološke parametre zelo točno,  so 

primerjalni  in praktično  uporabni, so pa praviloma zelo dragi.  

Vsekakor se zavedamo resnosti stanja v katerem se sedaj nahaja vinogradništvo , ko v času 

epidemije nastaja kriza, ko ni prihodkov, zaloge vina ostajajo v kleteh, narava pa že kliče v 

izdatno investiranje v nov vinski  letnik. Kljub vsem težavam in vse bolj racionalnem 

delovanju in  ostremu varčevanju , vam iz dolgoletnih izkušenj svetujemo, da redno 

spremljanje prehranskega stanja v tleh z vzorčenjem tal za kemično analizo v skupnih stroških 

vinogradniške pridelave  zagotovi, da manj lahko postane več! Pravilno in strokovno 

usmerjeno gnojenje tržnih vinogradov, ko na  podlagi pravih informacij o stanju, vsebnosti 

hranil in odnosih v tleh  v primerjavi s stroški analiz, predstavljajo tudi več desetkratnikov 

prihrankov. Z pravim gnojenjem lahko pridelamo veliko in dobro. In če verjamete ali pa tudi 

ne, je  kruta  resnica v tem, da nizki pridelki v vinogradih ne zagotavljajo vedno dobre 

kakovosti, kajti če je trta v prehranskem pomanjkanju in posledično v prehranskem stresu, bo 

kljub  zmanjšanem  pridelku  kakovost takega vina slaba.  

Pri gnojenju naj bo  vedno na prvem mestu vinograd in nikoli trta. Dovolimo trti naj sama 

poskrbi za svojo prehrano, mi pa ji zgolj omogočimo ugodne pogoje. Seveda je ob tem izjema 

listna prehrana kot pomembno dopolnilo in hitra pomoč za vinogradnikovo samo pomoč. V 

naravi velikokrat vidne fiziološke motnje v prehrani trte  ne pomenijo vedno pomanjkanje 

hranil, temveč  lahko zaradi različnih vzrokov oviranja , preprečevanja ali onemogočanja 

pride v tleh do nedostopnosti hranil . Prav v takih vzrokih lahko velikokrat najdemo tudi 

prave odgovore  za slabo prehrano, nizke pridelke in slabo kakovost, še posebno v težkih 

pridelovalnih tleh, ko  običajno in velikokrat na pamet opravljeno gnojenje , namesto, da bi  s 

preprostimi mehanskimi  načini  prezračevanja tal in povečanjem raznolikosti rastlinskih 

združb pri zatravitvi ,  dolgoročno  z nižjimi stroški zagotovili optimalno  prehrano trte.  Ob 

vrednotenju  potencialov vinogradniških tal  vedno bolj tudi ugotavljamo, da postaja pravilno 

razumevanje pomena zraka in mikrobioloških procesov in humusa v tleh  odločilno za 

nadaljnji razvoj trte in vinogradništva. Kjer so  tla zračna, je  praviloma v tleh razvit   za trto 

ugoden mikrobiološki svet , ki ob  dobro razvitem koreninskem sitemu trte zagotavlja trajno 

vitalnost. Ob rednem minimalnem gnojenju  so  tako omogočeni redni količinsko bogati in  

kakovostni pridelki, trta je  bolj odporna in manj dovzetna na bolezni in škodljivce, še 

posebno na danes vse bolj nevarne glive razkrojevalke lesa (esca). Po naši oceni je v  

Sloveniji vsaj polovico vinogradov z podobnimi pogoji  in izjemnimi  potenciali (terroir), 

racionalnosti in prihranki so ob tem izključna domena vinogradnika, ki zna, ve in tudi naredi, 

kar je potrebno. 

Vsako gnojenje naj se izvede na osnovi informacij. Prva je vsekakor kemična analiza tal, ki 

naj vsebuje   koliko je humusa, na kakšni globini je bil vzet reprezentančni vzorec, Ph, fosfor, 

kalij in magnezij. Kemična analiza tal brez določitve teksture tal je v veliki meri brez 

vrednosti, saj je gnojenje v težkih ali lahkih tleh povsem drugačno. Ob kemični analizi tal je 

nujno potrebno narediti lopatni preizkus, ki vas nič ne stane pove pa več, saj vam pove koliko 

imate na eni strani življenja v tleh v obliki števila deževnikov in različnega koreninskega 

spleta, po drugi strani pa vam zbita ali grudičasta struktura tal povesta kako je v tleh z zrakom 

, zadrževanjem vlage posledično stanjem in  delovanjem koreninskega sistema vinske trte. 

Večina rastnih problemov trte ni posledica pomanjkanja hranil v tleh temveč nedelovanja ali 

propadanja koreninskega  sistema trte. Po našem mnenju je več kot 80% težav z razvojem trte 

povezano s težavami koreninskega sistema in glavnino vseh stroškov gnojenja bi lahko 

učinkovito zamenjali z aktivacijo življenja v tleh z vzpostavitvijo pravilnega razmerja med 

zrakom in vodo v tleh. 

Pravilno usmerjeno in ciljno naravnano gnojenje  na osnovi  pravih podatkov o stanju razmer 

v tleh in nasvetov  za  usklajeno prehrano je pravi prihranek  in pravilno vinogradnikovo 

dolgoročno naravnano  investiranje v manj , ki daje več pridelka in tudi  boljše grozdje in 

vino.    
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