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VEZ ŠPARONOV 

 
 
Spomladi, ko je trta v soku je čas za  vez ali upogibanje dolgega rodnega lesa ali  šparonov. 
Šparone vežemo zato,da poskrbimo za pravilno obraščenost rodnega lesa  in enakomerno 
razporeditev rodnih oči in kasneje mladic in grozdja. 
Tisti, ki trto zna obrezati, naj tudi trto poveže, kar pa je v praksi bolj izjema kot pravilo.  
 
Na kaj moramo biti pri vezi pozorni: 
- pred vezjo šparonov mora biti popravljena vsa armatura, žice zamenjane in napete, 
- debla trt morajo biti pred vezjo pričvrščena  (na kol ali žico), 
- že pri zimski rezi moramo predvidevati kateri šparon bo najprimernejši in če ga bomo 

lahko privezali v želeno smer, 
- če vežemo v suhem vremenu in predvidevam, da bi se lahko šparon zlomil, ga ob vezi s 

prosto roko po dolžini  zvijamo in nalomimo, 
- slabše se vežejo predebeli, slabo dozoreli in po toči poškodovani šparoni, 
- vez trto moramo opraviti praviloma pred odganjanjem, saj s tem preprečimo poškodbe           

zimskih oči  
-   lok šparona naj bo ob osnovi bolj oster, saj s tem spodbudimo rast mladik ob osnovi      

šparona, 
- začetek šparona do osnovne žice je v pri enošparonski  vzgoji v bistvu reznik, ki se mora 

dobro obrasti, saj v tem delu iščemo rodni les za naslednje leto 
- nestrokovno opravljena vez  je v prepletanju šparonov in tudi  neizkoriščenost praznega 

prostora med šparoni ,  
- vodoravna vez šparonov zagotavlja boljšo razporeditev rodnih mladik in boljšo zračnost  
- vodoravna vez šparonov omogoča uporabo strojev za odstranjevanje listja v coni grozdja 

in tudi  strojno trgatev, 
- nevarnost loma šparonov je pri vodoravni vezi večja tedaj ,ko je osnova šparona nad 

osnovno žico. 
- ko šparon izhaja vsaj 10 cm pod osnovno žico, tedaj se praktično pri vezi šparon ne more 

zlomiti. 
- vez šparonov se priporoča po dežju in ko je les trte povsem muževen 
- v primeru poškodovanega lesa po toči in prav tako tudi pri sortah z debelimi šparoni, 

izvajamo vez z blagim upogibanjem kasneje, v času odganjanja.  
 

Vez šparona v loku: 
 
- vez šparonov v loku se v praksi precej uveljavljeno, 
- lok šparona naj bo čim bolj raztegnjen 
- šparon v loku vežemo preko nosilne žice navzdol, 
- ostra vez strmo navzdol  je navadno posledica visokih trt in majne razdalje med trtami 
- verjetnost loma šparonov je pri strmi vezi večja,  
- pri bujnih in po toči poškodovanih trtah se priporoča, da se ob zimski rezi pusti kak 

rezerven šparon, ki ga po vezi šparona odrežemo, 



- že pred več desetletji je bilo dokazano, da  kakovost grozdja na strmo vezanih šparonih 
niha tudi do 40 %, 

- mladike iz višje ležečih očes so bolj razvite. 
- šparone, ki se prepletajo in so predolgi je potrebno prikrajšati, 
 

Vez šparonov z ovijanjem okrog osnovne žice 
 

- z ovijanjem šparonov okoli žice pridobimo nekaj oči na dolžinski meter več  
–    ostro ovijanje je  tudi  način zmanjševanja bujnosti trte 
-   slabost ovijanja je posledično otežena naslednja zimska rez, pri kateri je tudi več poškodb 

škarij in osnovne žice 
-   ovijanje predstavlja tudi povečan pojav gnilobe na grozdju v času zorenja, saj se veliko 
grozdov ovije okrog žice, kar onemogoča dobro zaščito grozdja pred botritisom. 

 
Nov način vezi šparonov 
 
Je danes povezan z uporabo strojev za vez, še posebno baterijskih vezalnikov, s katerimi 
lahko produktivnost vezi skoraj podvojimo. Pri tem šparone več ne ovijamo in tudi ne 
vežemo preko osnovne žice, temveč jih zgolj polagamo ob nosilno žico in na treh mestih 
pritrdimo z vezicami. 
 

      Pri vezi  je potrebno: 
 
- da  ima vezač  pri vezi  obvezno tudi škarje, da bo lahko predolge šparone  tudi prikrajšal, 
- pri vezi uporabljamo samo vezni material, ki  razpade v roku enega leta 
- strmo vezan šparon –  večja verjetnost loma, 
- vez šparonov je resno vinogradniško opravilo, ki naj ga izvedejo strokovno podkovani 

ljudje in ne vsak , ki ima zgolj prosti čas in nekaj veselja. 
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