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KAKO V VINOGRADIH  PREPREČITI ŠKODO PO ZMRZALI? 

 

 
 

Trta je v vsej rastni sezoni zelo  dovzetna za zmrzal. Pomlad je za trto še posebej občutljivo 

obdobje, saj spomladanska pozeba pogosto poškoduje brste in mlade poganjke in  ogroža 

pridelek. Dovzetnost na  zmrzal je v veliki meri odvisna tako od sorte kot tudi od faz razvoja 

brstov  trte. Za preprečitev škode v mrazu v vinogradu lahko uporabimo več pasivnih in 

aktivnih metod, v veliko pomoč pa so nam lahko tudi vremenske postaje v  vinogradih, ki nas 

opozarjajo tako na ekstremne vremenske razmere in nam zagotavljajo  zanesljivo vremensko 

napoved. 

Kritične temperature za vinsko trto 

Za vinsko trto se kritične temperature razlikujejo glede na stopnjo rasti, medtem ko lahko  v 

zimskem času mirujoča očesa prenesejo  temperature pod -10 ° C in celo do -20 ° C, ali več, 

so lahko odganjajoča očesa in poganjki prizadeti že pri  -1,1 ° C. V spodnji tabeli so za vinsko 

trto v različnih stopnjah rasti predstavljene kritične temperaturne vrednosti (v ° F in ° C.) 

 

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


 
Preglednica  (povzeto po FAO): Kritične temperature za različne faze razvoja vinske trte 

V prvi koloni preglednice ,so prikazani razvojni stadiji trte ki se prične z odpornimi  zimskimi 

očesi, nato z odganjanjem v  fazi volne, nadaljuje se z brstenjem , nato z nastavkom prvega , 

drugega tretjega in četrtega lista. V drugi koloni je  predstavitev temperatur začetnih škod in v 

tretji  temperature, kjer so  popolne škode po zmrzali. 

 

Pri zmrzali nastopata dva različna tipa vremenskih dogajanj, ki lahko škodujejo vinski trti – 

radiacijska  in   konvekcijska. 

Konvekcijska pozeba  se pojavi, kadar pride do vdora velikih hladnih polarnih zračnih  mas, 

ki jo spremljajo ostri severni vetrovi in izrivajo topel zrak. Temperature se pogosto spustijo 

pod 0 ° C in ostanejo v tem območju lahko tudi daljše obdobje več dni. Ta  pozeba lahko 

povzroči velike škode na velikem območju , aktivni zaščitni ukrepi, razen oroševanja, proti 

njej,  pa praviloma niso učinkoviti. 

Radiacijska ali sevalna  pozeba pa se pojavlja v jasnih nočeh z malo ali brez vetra, in je  

povezana s toplotnim sevanjem. Ko se več toplote iz zemeljske površine  izgubi ,kot jo ta  

sprejema, se temperature pri tleh znižajo, hladen zrak se zgosti in  sesede k tlom. Sevalno 

zmrzal omogočajo jasne noči z inverzijo temperature , nizko temperaturo rosišča, z nočnimi 

temperaturami pod 0 ° C in dnevnimi  nad 0 ° C.  

V naravi lahko  pride do kombinacije konvekcijske in radiacijske pozebe, kot je to bilo v 

omejenem obsegu v začetku aprila 2020 in pri pri zmrzali v letu 2016, ko je najprej masa 

hladnega polarnega zraka povzročila zmrzal, nato pa so nekaj  dni sledili pogoji za klasično 

radiacijsko zmrzal. 

Kako lahko vinogradniki preprečijo škodo po zmrzali? 

Vinogradniki lahko trto ščitijo pred zmrzaljo z  pasivnimi in aktivnimi načini zaščite. Te  

metode lahko preprečijo ali omejijo škodo le po  radiacijskii, proti  konvekcijski pozebi, pa je 

žal zelo malo  uspešnih načinov . 

Pasivni načini zaščite pred zmrzaljo vključujejo biološke in ekološke načine zaščite, ki so 

pogosto cenejše od aktivnih in lahko aktivne načine celo nadomestijo. Zato je priporočljivo, 

da se vinogradniki osredotočijo na pasivne ali preventivne načine  zaščite pred zmrzaljo. 

Izbor lokacije in sort 

Najpomembnejši element zaščite pred zmrzaljo je seveda izbira rastišča in izbira sort. Na 

višjih vinogradniških legah in pobočjih, ki so praviloma toplejša, naj ne bo pod vinogradi 

drevesnih pregrad in  ostalih ovir, da  lahko  hladen zrak spolzi  v dolino, kjer se seseda. 

Različne sorte grozdja se razlikujejo glede na čas odganjanja, zato je za zgodnje sorte, ki hitro 

odganjajo priporočljivo izbrati višje bolj tople lege, kjer je tudi manj nevarnosti za  zmrzal. 



 
Slika (E. B. Poling, 2008): Hladni zrak odteče navzdol in se v času sevalnega ohlajanja seseda 

na nižjih predelih. In če hočemo imeti  vinograd v "toplotnem pasu" je potrebno, da 

omogočimo hladnemu zraku neoviran prehod v dolino (odstranitev ovir!) 

Vzdrževanje  tal 

Ugoden vpliv proti pozebi imajo gola, vlažna in zbita tla, ki imajo največjo zmožnost 

zadrževanja toplote. Z povišano vsebnostjo vode ali namakanjem 2-3 dni pred zmrzaljo lahko 

v veliki meri vplivamo na manjše škode.  Ob tem pa je lahko  povečana nevarnost erozije, 

izgube organske snovi, uničenja strukture tal itd..  

Nega zatravljene površine 

Zatravitev  je v vinogradu zelo pomembna in ima številne prednosti, pri zmrzali pa vedno ni 

tako.  Ugotovljeno je, da gosti sklop nizkih  pokrovnih rastlin preprečuje, da bi zemlja 

absorbirala in zadrževala toploto, tako da je  lahko temperatura obdelane zemlje  v primerjavi 

s tlemi s 5 cm visoko podrastjo tudi do 2 ° C višja.  Pred zmrzaljo lahko vinogradniki travo 

pokosijo, ali celo obdelajo tla,(priporoča se predhodno mulčenje s kladivarji »v živo«!) 

seveda pod pogojem, da  ne pride do erozije.  

Vzgoja in načini rezi vinske trte 

Z načini rezi, lahko vinogradniki časovno vplivajo na  odganjanje zimskih očes in tako 

zmanjšajo tveganje  poškodb po zmrzali. To se  doseže  z zapoznelim obrezovanjem v mesecu 

marcu , ali pa z  dvojnim obrezovanjem, prvič v zimskem času in drugič v času vegetacije. Ko 

se izvaja dvojno obrezovanje,  se na trtah s  kordonsko vzgojo pri  zgodnji zimski rezi pusti na 

rodnih enotah 5-8 očes dolge rozge, pri šparonski vzgojni obliki pa od 10-15 očes dolge 

šparone (odvisno od moči trte!). To  bo  zaviralo rast bazalnih brstov in ko bo nevarnost 

zmrzali minila, se opravi končno obrezovanje (v mesecu maju). Dvojna rez v primerjavi z 

klasično rezjo ne pomeni tudi  bistveno večjih stroškov dela, saj se v tržnih vinogradih lahko 

zgodnja zimska rez  opravi  strojno z pred rezači, zaključna  rez  v času vegetacije, pa poteka 

zelo hitro in ne zahteva toliko energije in časa kot pri zimski rezi. To obliko rezi  priporočamo 

v vseh vinogradih ki so izpod 300 m.n.v. , prav tako  v vseh bujno rastočih vinogradih ( > 1kg 

enoletnega lesa /trto!). Na ta način se lahko tudi učinkovito umiri rastna moč  in se v veliki 

meri zmanjša tudi  nevarnost okužb lesa trte z esco. 



 
Slika : prikrajšane trte v načinu dvojne rezi (kordonska vzgoja oblika) v pričakovanju  

vegetacije, pozebe in končne rezi, kot preprost in  učinkovit  način zaščite pred zmrzaljo. 

 

 
 

Slika: modificirana eno šparonska vzgojna oblika, vključena v sistem dvojnega odganjana in 

korekcije rezi v času vegetacije  

Aktivni načini zaščite pred zmrzaljo 

Aktivni načini zaščite pred zmrzaljo v vinogradih vključujejo uporabo različnih tehničnih 

izvedb grelnikov, vetrnic in oroševanja,  s katerimi dosežemo zvišanje temperatur  in 

preprečevanje nastanka škod po  pozebi. 

Ventiliranje-mešanje zraka 

Izvajamo s stroji , ki s svojimi mešali v obliki vetrnic  učinkovito rešujejo poškodbe pred 

radiacijsko-ali sevalno zmrzaljo do - 2,5 °C . V času inverzije se z vetrnicami  meša hladnejši 

zrak ob trti, s toplejšim zrakom, ki je  nad inverzijsko plastjo,  običajno med 15–50 m nad 

tlemi. Po izkušnjah iz tujine se z ventiliranjem  prične pri  0-1 ° C ( 32-34 ° F), ko  

temperatura na višini 1,5 m preseže kritično temperaturo za nastanek poškodb ali preden ko 

temperatura na višini 5 m pade pod temperaturo, ki je na 33 m višine.  



 
 

Slika (FAO, 2005): Vpliv vetrnic na temperaturni profil med radiacijsko pozebo. 

Vetrnice in stroji z mešali so  dragi in ekonomsko upravičeni samo tam, kjer  obstaja velika 

verjetnost poškodb po spomladanski  pozebi ( npr: enkrat  na vsakih 5 let). Zato danes 

vinogradniki raje  uporabljajo helikopterje, ki je sicer  dražja metoda, vendar je 

vinogradnikom  na območjih z malo verjetnostjo zmrzali zelo dobrodošla rešitev. 

Gretje in ogrevanje 

Ogrevanje je eden najstarejših postopkov za zaščito trte pred spomladansko pozebo. Nekateri 

vinogradniki še vedno kurijo fosilna goriva (drva, dračje in listje, bale slame ali sena ,sedaj pa 

parafinske sveče), da ogrevajo zrak. Ta način se vedno bolj opušča, zaradi velikih stroškov 

goriva, delovne sile,  velike izgube energije in obremenitve okolja. Sodobni mobilni grelniki  

so najbolj učinkoviti pri toplotni inverziji, v primeru če inverzije ni, ali če piha veter, tedaj  

grelniki ne nudijo več ustrezne zaščite. Za pravilno zaščito vinske trte je potrebno grelnike 

enakomerno porazdeliti po vinogradu in vključiti, preden se doseže kritična temperatura. Po 

izkušnjah na tujem, danes  predvsem zaradi znižanja stroškov, grelnike  uporabljajo  v 

kombinaciji z oroševanjem in vetrnicami. Tako lahko z ogrevanjem v kombinaciji z 

vetrnicami  temperaturo pri tleh dvignemo za 3 do 4 stopinje. 

 

 



Slika : uporaba parafinskih sveč pred pozebo v vinogradih (učinkovito in  drago!)    

Oroševanje  trte 

Trto je mogoče zaščititi pred zmrzaljo tudi s pomočjo oroševanja.  Ko se voda razprši in 

zamrzne okoli zelenih tkiv, tedaj ledeni oklep ohranja  toploto rastline  in tako ščiti trto pred 

pozebo. Za to metodo je potrebno  veliko stalno tekoče vode, ki dovaja toploto in dviguje 

temperaturo tako dolgo, dokler se ledena prevleka okoli brstov  in poganjkov vinske trte  

povsem ne raztopi. To je edini način, ki lahko zagotovi  učinkovito zaščito tudi pred 

konvekcijsko zmrzaljo , pod pogojem, če se pravilno uporablja. 

 

 
Foto (vreme): Oroševanje  vinske trte, z nastankom ledenega oklepa okoli zelenih tkiv  

 

Oroševanje  se na tujem uporablja  le v velikih vinogradniških sistemih in je povezano z zelo 

velikimi vlaganji in stroški. Običajno se prične pri 1 ° C in konča ko se na  trti ledeni oklep 

povsem  stali. Pri tem sistemu je  odločilni čas  vklopa in izklopa  oroševanja, kar  se 

zagotavlja z  uporabo potrebnih naprav (psihrometrov) in  meritev s senzorji za merjenje 

kritičnih temperatur zmrzali. 

Zaključek 

Pasivne metode so preventivne in jih je potrebno  upoštevati pred obnovo novega  vinograda 

s tem ko se odločimo za: 

pravo lego- tip  tal, ekspozicija, nadmorska višina,  izpostavljenost  vetru, reliefne posebnosti, 

bližina gozdnih sestojev in velikih vodnih površin, izkustvena  tradicionalna meja pojavnosti 

spomladanskih pozeb. Zaradi vedno večjih težav s pozebami bo v bodoče pri določanju  

pravih vinogradniških leg spet potrebno upoštevati t.im absolutne lege in absolutna 

vinogradniška območja. Dosedanji odločilni zahtevi po ekonomični uporabi strojev v 

vinogradih  se v novih razmerah povsem enakopravno pridružuje  tudi prava lega za vinograd, 

ki je v naših pridelovalnih  razmerah visoka in strma, kjer  je pridelava otežena in zelo draga. 

Tudi to bo v bodoče dodaten razlog,  da se bodo nekje  vinogradi opuščali, spet drugje pa bo 

to vzpodbudilo nov razvoj ekskluzivnih in butičnih vinogradnikov, ki bodo iz teh izjemnih leg 

ustvarili uspešno prodajno zgodbo z izjemnimi vini  priznanega slovenskega porekla.     

prava sorta – sorte z zgodnjim odganjanjem  sadimo na najvišje in na ekspozicijsko manj 

vredne lege, sorte, ki pozno odganjajo pa na nižje za pozebo bolj nevarne lege (laški rizling). 

Prav tako lahko na nižje lege sadimo tudi  sorte, ki zgodaj izraščajo imajo pa izrazito razvita 

sekundarna očesa, ki  v primeru pozebe poženejo in lahko v veliki meri nadoknadijo  izgube 

po predhodni pozebi. 



vzgojna oblika z puščanjem dolgega rodnega lesa in z dvakratno rezjo in vzpodbujanja 

dvojnega odganjanja trte je po našem mnenju in izkušnjah iz tujine tudi najbolj ekonomičen,  

preprost  in vsem vinogradnikom dosegljiv način, kako  učinkovito preprečiti poškodbe trte 

po pozebi. Težava pri izvajanju je v tradicionalni miselnosti  vinogradnikov, saj to zahteva 

spremembe tako v miselnosti, kot  v spremenjenih načinih  pridelave. Prepričani smo, da se 

bo v bodoče, zaradi vse bolj nestabilnih podnebnih in vremenskih razmer in vedno bolj 

zgodnje vegetacije in večje nevarnosti  spomladanskih pozeb,  potrebno prilagoditi z  

razvijanjem novih  vzgojnih oblik, ki bodo zagotavljale  ob dvojnem odganjanju tudi  

ekonomičnost  vinogradniške pridelave.  

Pasivne metode so tehnološko sprejemljive za vse vinogradnike in so najbolj preprost in 

najcenejši način s katerimi v veliki meri lahko nadomestimo  potrebo po aktivnih metodah 

varovanja pred pozebo. 

Aktivni načini zaščite so tehnično zahtevni in finačno dragi, zato jih je  potrebno izvajati  

selektivno s poudarkom na posebnostih vinogradov  kot  tudi finančnih zmožnostih 

vinogradnikov. Pri aktivnih načinih vinogradniki  na tujem, pogosto zaradi stroškov kot 

uspešnosti zaščite,  kombinirajo različne aktivne metode med seboj. 

 V najbolj kritičnih trenutkih danes  vinogradniki pred zmrzaljo vse bolj posegajo po snoveh s 

katerimi trte poškropijo. To je najcenejša in tudi zdaleč  najbolj  ekonomična alternativa vsem 

ostalim aktivnim načinom zaščite pred zmrzaljo. Cilj teh sredstev je v zniževanju temperature 

zmrzovanja. Uporaba teh sredstev danes v praksi še ne daje pričakovanih učinkov, še posebno 

ne pri temperaturah, ki so nižje od -4 ° C.  Razlogi trenutnega nezadovoljstva so lahko različni 

in jih bo potrebno  še bolj intenzivno raziskovati, vsekakor pa bo v bodoče potrebno ta 

sredstva še dopolniti, prav tako pa tudi   izpopolniti  laboratorijske poskuse, da bodo  s  

svojimi priporočili in rezultati povsem  primerljivi  s stanjem v naravi  ob pozebi.  

Po naših dosedanjih  izkušnjah menimo, da   večina v ta namen deklariranih sredstev deluje 

pozitivno na preprečevanje pozebe tja do – 2,5 ° C, (ob določenih pogojih  tudi več!). Po 

našem mnenju od  teh sredstev  ne smemo pričakovati »čudežnega« delovanja, temveč zgolj  

stimulacijo  presnovnih procesov ,  povečanje energetsko pretočnosti in pospešenega 

zgoščevanja rastlinskih sokov  in s tem vplivanje na  zniževanje temperature zmrzovanja 

rastlinskih sokov v trti. 

Dosedanji rezultati pa  vsekakor dajejo veliko optimizma, zato bodimo  pozorni na nove 

raziskave in ponudbo novih vedno bolj uspešnih preparatov pri zaščiti pred zmrzaljo vinske 

trte. 
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