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                                        Vinogradniško obvestilo 1/2021   

                           

                                    REZ VINSKE TRTE V  LETU 2021 ! 

 

Z   rezjo vinske trte, ki je najbolj strokovno vinogradnikovo opravilo  spet začenjamo z  

novim vinskim letnikom. Vse do sedaj ugotovljene in uveljavljene zakonitosti  za rez  trte 

veljajo tudi v tem letu in si jih lahko z malo napora ogledate v mnogih vinogradniških knjigah 

in še posebno na spletu.  

Za rez trte še vedno velja, da je v svojem bistvu  nasilje nad trto, zmanjša kapaciteto rasti ob 

istočasnem povečanju  bujnosti in lahko vpliva  depresivno na pridelek, saj lahko imamo ob 

manj ostri rezi več mladik in tudi več grozdja. Z rezjo vplivamo, da se celotna energija trte 

enakomerno porazdeli med listjem, grozdjem, mladikami in koreninskim sistemom. 

 

Rez trte predstavlja izhodišče za končno zgodbo uspešnega in kakovostnega vinskega letnika 

,ki je pred nami. Ob vsem znanju in jasnih pridelovalnih ciljih pa moramo imeti z trto tudi 

pravi odnos, ki ga predstavlja ogled trte, pogovor s trto in izvedbo rezi, ki naj bo v  skladu z  

dejanskim stanjem vsake trte posebej. 

 

Veščina rezi je v znanju, točno postavljenih ciljih, v razumevanju in temelji na  spoznanju 

pravega medsebojnega odnos z trto in  zahtevami trte  in  vključuje ob pozornem opazovanju 

in  pravilni in uspešni izvedbi tudi celostno razumevanje rezi, kot načina s katerim  trajno 

zagotavljamo ob stabilni več desetletij trajajoči ekonomični  pridelavi kakovostnega grozdja 

tudi  dolgoživo in vitalno  trto. 

 

Pred rezjo  ugotovimo: 

 kako je bila  učinkovita rez v preteklem letu (število normalno razvitih rozg v 

primerjavi s številom puščenih zimskih očes(število slabo razvitih rozg  na šparonu ne 

ne šteje!!)  

 z  vzdolžnim prerezom v kakšnem stanju so rodna očesa  

 zimskih oči kako so očesa prezimila in v kakšnem stanju so  

 kako zdrav je enoletni rodni les (znaki okužb z oidijem v obliki rdeče obarvanih 

madežev, poškodbe po toči)  in stari les trte (suhi in gobasti les-poškodbe po esci in 

rumenicah)   

Pred rezjo določimo, ob  upoštevanju  rastne moči,   prav za vsako trto tudi pravilno 

obremenitev( št. narezanih očes na m2 življenjskega prostora).Število očes je zgolj 

priporočilo in izhodišče, končni cilj kakovosti in količine pa bomo do trgatve dosegli z 

zelenimi deli ,pletvijo in reguliranjem  pridelka. 

 

Na splošno še vedno veljajo priporočila, da: 

            - sorte z velikimi grozdi (šipon, rizvanec, žametna črnina..) narežemo na 4-6 očes/ m2, 

            -sorte z srednje velikimi grozdi (l.rizling, b.pinot, chardonnay, sauvignon) 6-8     

očes/m2,  

           - danes ni več sort z malimi grozdi(klonske selekcije z visokim koeficientom rodnosti), 

ki bi jih tako kot v preteklosti obremenili z 8-10 očmi /  m2, 
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TRAJNE MODROSTI IN PREVERJENE IZKUŠNJE PRI REZI TRTE 

 

-     Z rezjo prvenstveno določamo število rodnih mladik, šele nato množino grozdja.( rodno 

oko lahko ima običajno en lahko pa tudi dva ali tri poganjke in poganjek ali  mladika ima 

lahko en, dva, tri ali štiri grozdiče in grozd na mladiki lahko npr pri rumenem muškatu, iz 

povprečnih 160 g naraste do 400 g in več !) Z rezjo nastavimo izhodišča za nov vinski letnik, 

dokončno pa določimo z zelenimi deli vse tja do trgatve. 

-    Šparon iz starega šparona je bolj roden kot šparon iz lanskega reznika, kjer so običajno 

rozge zelo bujne in velikokrat zasenčene 

-     Rodni les, ki izhaja iz dvoletnega lesa, ta pa iz starine (lanski čep) je do 40% manj roden 

kot dvoleten, ki izrašča iz triletnega lesa. 

-      Če izrašča šparon nad osnovno žico nujno potrebuje ob sebi tudi reznik, v primeru, ko je 

zasnova šparona pod osnovno žico reznik lahko krajšamo na velikost čepa, ali ga v celoti za 

dobo leta ali dveh tudi opustimo. 

-      Ko hočemo starejšo trto znižati moramo v veliki meri  zmanjšati tako število šparonov 

kot reznikov in tudi skrajšati dolžino šparonov in reznikov, nato deloma z udarci ali 

zarezovanjem debla trte vzpodbuditi rast mladik iz spečih oči na deblu trte iz katerih bomo v 

naslednjem letu pustili čepe in tako trto pomladili (to pletev kasneje naj izvede izkušen 

vinogradnik ,ki zna trto tudi obrezati in ne vsak , ki ima čas!!).  

-     Na reznikih trta prej in bolj bujno odžene, zaradi tega imamo lahko škrbaste šparone in 

zakrnela očesa na šparonih(konkurenca) 

-      Pretirana “glava” na trtah deluje kot zamašek, ki ovira prosto pot rastlinskim sokovom in 

s tem povzroča zastajanje hranil in izredno bujne poganjke na reznikih in glavi, ki povzročajo 

zakrnelost oči na šparonih. Skrb vinogradnika je v nenehnem pomlajanju in obnavljanju, tudi 

starega lesa na trti (opozorilo pred velikimi ranami, kot vir nastanka esce ) 

-     Skrb za dosledno odganjanje in  normalno rast vseh rodnih oči, je pogoj za količinsko 

bogat in kakovostno nadpovprečen pridelek,  

-      Z rezjo mladih trt in tistih, ki so močno prizadeta po toči, počakajmo do konca Februarja, 

ali do prvega odganjanja zimskih oči.  

-     Na legah, ki so nevarne za spomladansko pozebo, pustite dodatne šparone, ki jih boste v 

času vegetacije ( ko bo nevarnost pozebe minila) tudi odstranili. 

-    Vse okužene trte z rumenico, trtnim rakom, ali esco označite in jih obrezujte ločeno od 

ostalih zdravih trt z razkuženim orodjem (preventiva) 

-     Ko hočemo starejšo trto pomladiti in znižati moramo skrajšati šparone in zmanjšati število 

reznikov na trti, tako bomo vzpodbudili rast mladik iz spečih oči na deblu trte iz katerih bomo 

v naslednjem letu pustili čepe in tako trto pomladili 

-   Nikoli nimamo večjega števila reznikov, kot šparonov, saj na reznikih trta prej in bolj 

bujno odžene, zaradi tega pade vitalna moč trte na rodnem lesu- »škrbasti šparoni« in 

posledično padec pridelane količine grozdja na šparonih 

-   Zaradi malih vinogradov in ljubiteljske pridelave je veliko trt v naših vinogradih prebujnih.  

Zato priporočamo, da pri zelo bujnih trtah, ki ste jih do sedaj obrezovali na 2.šparona, dodate 

še tretjega, ki pa ga kasneje ko boste povezali dva šparona, pustite nepovezanega in ga 

kasneje, z 10-15 cm dolgimi poganjki v celoti odstranite. To opravite v času, ko mine  

nevarnost spomladanske pozebe, vendar najkasneje 10 dni do cvetenja. V primeru 

spomladanske pozebe pa imate večjo verjetnost ohranitve rodnih mladic in  pridelka. 

-  Prehod iz dveh šparonov na enega naj poteka postopno. Praktično lahko izvedemo prehod iz 

dveh na en šparon na tistih trtah, kjer smo ugotovili (stehtali),da skupna masa enoletnega lesa 

v vrsti ne presega 1kg/na tekoči meter. Tam kjer je ta vrednost višja je potrebno najprej 

zmanjšati bujnost trti, šele nato opraviti rez na en šparon. 

 

 

 



 

OPOZORILA KI BI JIH MORALI PRI REZI  TRTE UPOŠTEVATI VSI 

VINOGRADNIKI 

 

 Pri obremeniti trte opažamo največ napak in nevednosti, ko vsem sortam na vseh 

legah in vseh položajih ne glede na kondicijo trte in njeno rastno moč pri rezi 

namenjamo enako obremenitev.  

 Trtam, šibke rasti že pri rezi nastavimo toliko očes, ali manj, kot narekujejo zgoraj 

omenjena pravila.  

 Bujnim trtam pri rezi nastavimo  več oči, kot je pravilo in pustimo več očes in jih torej 

manj  ostro obrezujemo, (nujno povečati obseg in zahtevnost pletve) 

 Uspeh obremenitve s predpisanim številom očes se ocenjuje tik pred trgatvijo in ne pri 

rezi! 

 Pri eno šparonskih vzgojnih oblikah, (pogoj je šibka rast z manj kot 1kg enoletnega 

lesa/ tekoči meter med trtami in z med trsno razdaljo manj kot 0,9 m, bomo  pustili pri 

rezi toliko očes kot priporočajo zgornja pravila.  

 Pri bujnih trtah z več življenjskega prostora(med trtami 1m in več), moramo pri rezi 

pustiti več očes. Vendar opozarjamo, da zaradi preobremenitve in zmanjšane 

kakovosti na takih trtah, ob času trgatve ne sme izraščati več mladik kot zahtevajo 

pravila. 

 Pri klonskih selekcijah, ki je danes standard, ne smemo trt  obremeniti z več kot 8 

očes/m2. Preobremenitev vpliva na padec kakovosti grozdja in vina in  odločilno 

skrajša življenjsko dobo trte!  

 Tehnologija pridelave kakovostnega grozdja se prične z zimsko rezjo s katero 

nastavimo idealne pridelke, nato pa to nadpovprečno količino v skladu s svojimi 

pridelovalnimi cilji tekom vegetacije vse tja do trgatve tudi reduciramo , ob tem pa 

upoštevamo vse naravne vplive, bolezni in nepredvidene izredne dogodke, ki lahko v 

veliki meri vplivajo na zmanjšanje pridelka. Pri rezi nastavimo, s pletvijo prvič 

pomembno posegamo v zmanjševanje količine pridelka , nato pa ves čas in še 

posebno pred trgatvijo z redčenjem pridelka      

 

Zaradi teh zakonitosti in ker je za obstoj vinogradništva in vinogradnikov vedno bolj   

odločilna kakovost pridelanega grozdja je potrebno, da ob zimski rezi s katero določimo zgolj 

izhodišče za kakovostno grozdje, izvajamo tudi spomladansko pletev mladic in jesensko 

redčenje pridelka. Končno določanje kakovosti in količine pridelanega grozdja omogoča le 

usklajena zimska rez, dosledna pletev mladik in redčenje prekomerne količine grozdja do 

trgatve! 

 

 

NASVETI ZA STROKOVNO PRAVILNO IN  USPEŠNO  OPRAVLJENO REZ 

VINSKE TRTE 

 

 

 Vinogradnik naj pri rezi na trti najprej poišče in obreže čep.  

-čep  ni samo izhodišče za nadomestni les in pomlajanje trte, temveč je simbol 

vinogradnikove daljnovidnosti (kaj bo s trto čez 2 leti in več in ne samo koliko bom 

letos zaslužil!) 

-čep predstavlja  edini pravilni način zagotavljanja dolgoletnega obstoja trte, kar 

vključuje nenehno skrb za  pomlajanje trte in  ohranitev vitalnosti debla . 

-razumevanje skrivnosti čepov na trti: čepov na trti je lahko več, čepi nikoli ne 

konkurirajo rodnim mladicam na šparonu in  rodnosti šparona na vinski trti, čep 

- Takoj zatem naj vinogradnik na trti poišče in obreže  reznik, saj bo s tem omogočil 

izhodišče za  rodnost na bodočih šparonih  v  naslednjem letu.  



-število šparonov ali dolgega rodnega lesa pa naj samo umevno predstavljajo 

vinogradniku  bolj posledico dobrega dela in pravega odnosa s trto, kot pa izključni 

cilj.  

-Zagotovo je dober rezač tisti, ki najprej pomisli na trto in njen dolgoročni obstoj in 

usklajeni razvoj, kot pa da pri rezi razmišlja izključno o velikem  pridelku in zaslužku, 

ki je ob rezi še zelo odaljen.   

 

 Vinogradnik naj ugotovi učinkovitost svoje dosedanje rezi, s tem ko ugotovite 

koliko normalnih razvitih rozg  večjih od 1m je izrastlo iz  lanskih zimskih očes. 

Upoštevati morate vsa ne odgnana očesa in zakrnele poganjke, prav tako tudi vsa tista 

očesa ,kjer smo pri pletvi mladike že odstranili. Kjer bo teh rozg manj kot 50%  

morate spremeniti  način svoje rezi.  

 Vinogradnik naj svojo rez opravi vedno  strokovno pravilno  
-Strokovno pravilno lahko obrežemo vinograd na več različnih načinov in vsak način 

ima za posledico več ali manj stroškov v času poletnih zelenih del, pri gnojenju, 

zaščiti in trgatvi.  

- Mali vinogradniki, ki jim vinograd predstavlja zgolj veselje, bodo obrezali trto tako, 

da bo vsaka trta imela izrazito glavo z šparoni, ki imajo vsak svoj reznik in čep in vso 

leto bodo ob trti imeli dovolj dela in veselja.  

-Tržni vinogradniki z velikimi vinogradi, ki jim trta predstavlja tudi vir preživetja 

bodo trto obrezali tako, da bo trta brez izrazite glave, šparoni bodo izraščali izpod 

osnovne žice, klasičnih reznikov na dva ali tri vidna rodna očesa bo povečini 

zamenjano na reznik z zgolj enim rodnim očesom. Posledično bo ob nezmanjšani  

količini kakovostnega pridelka bistveno zmanjšana potrebi po pletvi, gnojenju in ob 

izboljšani zaščiti bomo pridelali bolj zdravo in nadpovprečno razvito kakovost  

grozdja. 

-Vsi vinogradniki pa morajo trte obrezati tako, da ni velikih ran in vdornih mest za 

nastanek esce. V ta namen se vedno bolj prakticira nežna rez brez žagice, pri 

prikrajševanju starejšega in starega lesa se obvezno poslužujemo štrcljev ali 

prikrajševanje min 3 cm nad zadnjim nodijem. Na tem nodiju  trta v času vegetacije 

požene poganjke, od nas v času pletve  pa bo odvisno ali bomo te poganjke  pustili ali 

jih odstranili.  Če jih bomo odstranili se bo ta štrcelj v zelo kratkem času tudi posušil, 

vsekakor prej, preden  bo les na odrezanem mestu  razpokal. V tem primeru po naših 

dolgoletnih izkušnjah, razpoke v starem lesu več ne omogočajo vdornega mesta za 

spolne trose esce, ki jih je ravno v času zimske rezi v zraku največ!.Pri naslednji 

zimski rezi pa nato ta suhi štrcelj odrežemo z žagico in ob trajno zaščiteni trti pred 

vdorom esce bomo imeli tudi  estetsko lepo oblikovano trto.  

 

Rez po toči: 

 

-  zahteva več časa in veliko več dela kor običajno.  

- v vinogradih, ki so manj prizadeti po toči pustimo več šparonov, ali pa  ob šparonu 

reznikov ne odrežemo takoj ,temveč  pri vezi šparonov, ali pa ob času odganjanja. 

-  v  vinogradih bomo pustili dva šparona , kjer režemo trte na en šparon in do štiri 

šparone tam, kjer običajno režemo na dva  

 

- V katastrofalno prizadetih vinogradih (toča 2020 v Ljutomersko-Omoških goricah), pa 

opravimo rez trte tudi na kordon, tako, da pustimo stare šparone in na njih narežemo 

čepe, ki so lahko na eno vidno oko, ali na reznike na dve vidni očesi (pri večini sort) in 

tri ali več očes pri trtah, ki so ob prizadetosti tudi zelo bujne rasti. Po tej rezi,  moramo 

nujno opraviti tudi korekturno rez v času odganjanja. V tem primeru poiščemo 

mladice z nastavki grozdja, ostale pa odstranimo. Tako v veliki meri zagotovimo vsaj 

delni pridelek, obliko običajne vzgojne oblike pa bomo trti povrnili  pri naslednji 



zimski rezi. S tem načinom tudi umirjamo bujno rast trt in vplivamo na bodočo 

usklajeno rast, boljšdnost in kakovost. 

 

 

 
 

REZ TRTE V BODOČE! 

 

 Zaradi vedno večje nevarnosti spomladanskih pozeb, hitrih vremenskih obratov in 

nevarnosti okužb z lesnimi glivami bomo, po našem prepričanju, morali v bodoče rez  

trte  tudi prilagajati spremenjenim pridelovalnim razmeram. 

 

Zimska rez v bodoče več ne bo več samo enkratno dejanje kot do sedaj, temveč jo 

bomo opravili postopoma in  večkrat, zahtevala pa bo več osebnega odnosa in stika s   

trto, več pozornosti in znanja. Minili so časi ko so vinogradniki trto v času zimske rezi 

dokončno obrezali. Običajna enkratna in  dokončna rez postaja v času podnebnih 



sprememb vse bolj pridelovalna loterija. Tržna pridelava in resno delo na vinskem trgu 

zahtevata trajno in stabilno vsakoletno kakovostno pridelavo grozdja in vina. Zato je  

potrebno v tehnologiji pridelave uvesti prilagoditve tudi pri rezi trte.  

-Tako bomo morali, zaradi  vsakoletne nevarnosti spomladanske pozebe, pri rezi 

pustiti več in predvsem daljše šparone, ki jih bomo morali kasneje, ko bo nevarnost 

pozebe mimo, tudi odstraniti ali prikrajšati. 

-Zaradi nevarnosti esce bomo pri rezi triletnega in starega lesa obvezno  puščali dolge 

štrclje, ki jih bomo pri naslednji rezi tudi prikrajšali in trti naknadno zagotovili lepotno 

estetsko obliko.  

-Zaradi esce in ohranitve vitalnosti bomo uvajali mehko rez brez nastanka velikih 

ran.Z pravilnim celostnim pristopom k trti in majhnimi dopolnitvami k obstoječi rezi  

bomo, ob  pravilnem izvajanju pomladitve, vzpodbudili  novo rastno življenjsko moč 

trti in ob pomlajeni trti zagotovili podaljšanje  gospodarne rabe trte na 40 in več let.      

V bodoče se bomo z rezjo trte ukvarjali več, povečali se bodo  stroški rezi in prav tako  

čas namenjen rezi. Verjamemo, kar potrjuje dosedanji tehnični razvoj , da bomo v 

bodoče večino rezi opravili s stroji in da bo za rez potrebnih vedno manj ročnih ur 

vinogradnika.  

Po našem prepričanju bo bodoča rez trte zahtevala strokovnost, postopnost in 

večkratno izvedbo, oblikovno bo drugačna in vedno bolj prilagojena strojnemu delu.  

Rez trte bo v bodoče tudi morala, ob vseh dosedanjih zahtevah in  drugačnih pogojih 

pridelave, zagotavljati redne ekonomične in kakovostne pridelke grozdja na    

dolgoživih in produktivno mladostnih trtah. Vse povišane stroške, ki pa bodo ob tem 

nastali, bo potrebno  sprejeti in vključiti v višje prodajne cene naših kvalitetnih  vin. 

 

 Zimska rez z nastavljenim malim številom zimskih oči (manj kot 5 očes/m2) postaja v 

času  podnebnih sprememb  prevelik pridelovalni riziko in nastavek grozdja pri rezi 

nižji od 2kg /trti in manjši od 10 000 kg/ha ,lahko označimo kot tehnološko napako! 

 

Preglednica 1: Obremenitev trt sort z velikimi grozdi in pričakovanim pridelkom (idealne 

pridelovalne razmere- teoretični izračun)  

 

 

V Razpredelnici smo  želeli prikazal rodnost sort z velikimi grozdi in pravilno izhodišče za 

bodočo tehnologijo ekonomične pridelave kakovostnega grozdja, kjer s  strokovno pravilno 

opravljeno zimsko rezjo  nastavimo  nadpovprečno veliko količino pridelka, ki jo bomo vse 

tja do trgatve v skladu z zakonskimi določili in  s svojimi pridelovalnimi cilji in prodajno 

pozicijo na trgu  zaradi kakovosti zniževali, ob tem pa upoštevali tudi izredne dogodke in 

pridelovalne danosti vinskega letnika. Zaradi podnebnih sprememb bo potrebno ob  rezi 

nastaviti večje število kabrnkov, ki bodo teoretično zagotavljali zametek zelo visokih 

pridelkov, ki se bodo pri pletvi in po oplodnji redčili vse tja do trgatve.     

 

 

 

 

št. očes/m2 št. mladik/ha št. grozdov/ha Pridelek kg/ha 

3  30 000  30 000 -50 000  8000- 10 000  

4 40 000 40 000-  70 000 10000-14 000 

5  50 000 50 000- 90 000  12 000- 20 000  

6  60 000 60 000- 100 000 14 000- 24 000  

7  70 000 70 000- 120 000 18 000- 28 000  

8 80 000 80 000-140 000  22 000- 32 000  



 Zimska rez  kot tehnološki postopek, s katerim bomo zagotovili ekonomično pridelavo 

grozdja tudi v času spomladanskih pozeb s t.im vplivanjem na dvojno in ponovno 

odganjanje trte 

 

Slika1: zaradi nevarnosti spomladanske pozebe pri rezi puščamo več daljših šparonov 

in tudi neobrezane reznike, ki zahtevajo spomladi dopolnilno rez 

 

 
 

 

 ZIMSKA REZ KOT POSTOPEK AKTIVNEGA VPLIVANJA NA VITALNOST 

TRTE in podaljšanje ekonomične izrabe trte na 40 in več let, kot odgovor na stanje 

obnove, z željo da čim dalje ohranimo vinograde 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Slika2: po letih stara, po rasti umirjena in rodnosti zmerna, z zagotovljeno ekonomično 

pridelavo manjših količin vrhunsko kakovostnih vin!(za vse ljubitelje in resne tržne 

vinogradnike!) 

 

 

 

 

 

  



 ZIMSKA REZ TRTE  BREZ VELIKIH RAN (mehka rez brez žagice) kot vstopnih mest 

za okužbe s katero bomo  preprečili nastanek in razvoj esce 

 

 

 

Slika 3: namesto pomladitve trte je bila izvedena trajna pohabljenost z  delno odmrtideblom 

in veliko rano-vdorno mesto za esco! 

 

 

 



 
 

Slika 4:esca kot » novodobna trtna uš« bolj nevarna in v vinogradih  bolj prisotna, kot vidimo 

in mislimo 

 

 

 
 

Slika 5: V cilju  pravilne pomladitve trte, stari les, ki bi ga običajno odrezali pustite v tem 

letu neobrezanega , vse poganjke obrežite na  čepe, ki jih boste v času pletve  povsem 

odstranili, posledično se bo ves ta del posušil in pri naslednji rezi ga boste odžagali –rana 

bo suha, okužba z esco ne bo več možna, trta bo pomlajena brez pohabljanja in  

posledično se ekonomična pridelave  trte lahko podaljša za obdobje več desetletij)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Pravilna pomladitev trte: triletni in stari les  v obliki štrcljev odrežemo vsaj 2-3 cm 

nad zadnjim nodijem (glej in primerjaj enoletni les in stari les  in se zavedaj da poganjki na 

trti vedno izraščajo iz očes na nodijih) ali  5-7 cm nad običajnim mestom kot bi to naredili do 

sedaj.V času pletve praviloma odstranimo vse poganjke in štrcelj se bo do naslednje rezi 

povsem posušil.Nato pa  bomo to pri naslednji rezi odrezali(do 4 cm premera lahko z 

električnimi škarjami ali velikimi  poteznimi škarjami tudi brez težav odezali suh les, drugače 

pa potrebujemo temu primerno žagico.etu  

 

 

  



VINOGRADNIKOM  OB  ZIMSKI REZI…. 

 

Pri rezi trte, kot najbolj strokovnem vinogradnikovem opravilu vam želimo, da ob vsem  

strokovnem znanju  vzpostavite s trto  pravi odnos,  trto  opazujete,  ocenite njeno rastno moč, 

se z njo pogovorite in vsaki trti določite tisto pravo njej najbolj ugodno obremenitev  in jo 

nato vedno obrežite  strokovno pravilno. 

Ne pozabite, da zaradi posledic podnebnih sprememb in nevarnosti nastanka esce, lahko z 

nekoliko drugačno obliko rezi, v veliki meri preprečimo nastanek esce in izgube glavnine 

pridelka zaradi spomladanske pozebe. 

Uspeh rezi je povsem odvisen od vas, dragi vinogradniki, saj se z  rezjo na vsaki trti podpišete 

in se v kakovosti in uspešnosti novega vinskega letnika tudi trajno zapišete. 

 

Pri rezi trte naj vas ob ustvarjalnem nemiru, vedno spremlja osebno veselje in zadovoljstvo v 

ustvarjanju  presežnikov neponovljivega  novega vinskega letnika. 

 

Maribor: 15.02.2021 

                                          KGZS- Zavod Maribor 

                                                                   Specialistična služba za vinogradništvo 

                             Štabuc Roman       

 


