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                        ZIMSKA  REZ  VINSKE TRTE    2017 

 

 

Z zimsko rezjo trte ,ki je  najbolj strokovno vinogradnikovo opravilo,spet pričnemo z novim  

vinskim letnikom. Z  rezjo uravnavamo pravilno razmerje med količino, kakovostjo in 

gospodarnostjo in vplivamo na ustaljeno redno pridelavo vsakoletnih količin kakovostnega 

pridelka grozdja. 

 

 Pravila rezi, nekatere dolgoletne izkušnje in priporočila: 

 

 Pred rezjo preverimo  zdravstveno stanje in dozorelost lesa trte in opravimo pregled 

stanja rodnih očes v vinogradu z vzdolžnim prerezom rodnih  očes. 

 Določanje obremenitve s številom zimskih očes po trti, s pravilom obremenitve  

narezanih očes/ m2 življenjskega prostora trte v vinogradu,ob doslednem upoštevanju  

vitalnosti in življenjske moči trte,  

 Pri rezi lahko na trti pustimo več zimskih očes kot bi jih po ustaljenih pravilih lahko 

pustili, pod pogojem, da bomo  to kasneje pri pletvi tudi odstranili. 

 Bolj kot so trte bujne, več očes pri rezi pustimo in posledično bomo v poletnem času 

tudi imeli več pletve in ostalih zelenih del. 

 Sorte z velikimi grozdi  obremenjujemo (šipon, rizvanec, rumeni muškat, vse rdeče 

sorte razen modrega pinota) z  4-6 očes na m2, vse  ostale sorte  obremenjujemo z 6-8 

očesi na m2 

 Starejše, slabo oskrbovane in po suši prizadete vinograde, ki so na lahkih tleh, režemo 

na kratko, bujne vinograde na bogatih tleh pa na dolgo. Najboljše razvita očesa so 

praviloma na sredini rozge 

 Starejše trte z malimi grozdi in majhnim deležem stržena lahko režemo že zelo 

zgodaj(božična rez!), 

 Mlade trte in trte z velikimi grozdi in večjim strženom in vse ostale trte, ki rastejo na 

bolj kritičnih nižjih legah obrezujemo pozno v februarju ali celo v zgodnji pomladi.  

 Najbolj pozno bomo rezali po toči in pozebi prizadete vinograde. 

 Trta rodi praviloma na enoletnem lesu, ki je zrasel iz dvoletnega lesa.  

 Enoletni les - rozgo režemo na čepe (1 oko)  

 reznike (2 očesi) oz. šparone (7-9 oči) ali penjevce (5-7 oči). 

 Šparon kot dolgi rodni les je namenjen pridelavi glavnine pridelka in naj bo vedno nad 

reznikom. 

 Reznik ima nalogo rodnega in nadomestnega lesa za naslednjo leto in zagotavlja trajno 

ohranitev ustaljene višine vzgojne oblike trte.  

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


  

 Čep kot nadomestni les ima nalogo pomlajevanja trte in simbolizira dolgoročno skrb 

za trto. 

 Pravi rezač bo na trti najprej poiskal čep, nato reznik in končno šparon.  

 Pri rezi čepov, reznikov, penjevcev ali šparonov odrežemo rozgo vsaj 1 do 1,5 cm ali 

tudi več, nad zadnjim očesom, rahlo poševno od očesa, pri zgodnji rezi pa naj bo rez 

okrogel, prav tako se pri tej rezi izogibajmo velikim ranam. 

 Pri gojitvenih oblikah, kjer ima vsak šparon ali penjevec svoj reznik, mora biti reznik 

vedno pod šparonom ali penjevcem, da se stari les preveč ne podaljša. 

 Kjer je šparon pod osnovno žico, lahko reznik skrajšamo na eno oko, ali ga lahko tudi 

kakšno leto opustimo. 

 V primeru, ko je med trtami meter in več, bomo trto obrezali na dva šparona, kjer pa je 

manj kot en meter pa na en šparon.  

 Pri bujnih sortah in prebujnih trtah bomo pustili več očes in tudi več daljših šparonov, 

ki jih bomo z dodatno pletvijo v poletnem času opleli ali v celoti tudi odstranili.  

 Na število in dolžino šparonov odločilno vpliva razdalja med trtami in bujnost trte.  

 Med trtami naj ne bo praznih mest, kot tudi ne prepletanja šparonov!  

 Ko želimo dosegati višjo kakovost in imamo dovolj prostora med trtami v vrsti, bomo 

na trti pustili dva šparona, na katerih bomo po pletvi pustili samo toliko mladik kot bi 

jih običajno imeli na enem šparonu(odstranitev vsake druge mladice!).  

 Celoviti uspeh v pridelavi kakovostnega grozdja je tedaj, ko  rez, vez in pletev v 

vinogradu opravi ista oseba, po možnosti vinogradnik sam! 

 Eno šparonska vzgojna oblika trt umirjene rasti omogoča ekonomično pridelavo, in 

vpliva na občutno nižanje stroškov. 

 Če je med trtami v vrsti dovolj prostora (meter in več) in so trte običajne bujnosti (en 

kilogram in več  enoletnega rodnega lesa na t.m. v vrsti), tedaj trto pri rezi 

obremenimo z dvema šparonoma  

 V primeru, da imamo med trtami v vrsti manj kot en meter in je trta umirjene ali bolj 

šibke rasti (manj kot en kilogram enoletnega rodnega lesa na t.m. v vrsti), tedaj lahko 

obrežemo trto na en šparon. 

 Ob znanju in izkušnjah je za dobro rez potrebno da z vsako trto vzpostavimo osebni 

odnos (ocena kondicije) in da vsako trto vedno obrežemo strokovno pravilno in  v 

skladu z njenim dejanskim stanjem. 

 Z vzgojno rezjo trti določimo vzgojno obliko, ki jo praviloma ohranimo skozi celotno 

življenjsko obdobje trte in samo izjemoma to lahko spremenimo pod pogojem, da ostri 

posegi v trto predstavljajo strokovno pravilno pomlajanje in ne,za obstoj trte,  

nevarnih amputacij. 

 

 

 

 

 

  



  

PRIPOROČILA ZA REZ TRTE V LETU 2017 

 

Rez v vinogradih prizadetih po spomladanski pozebi: 

 V vinogradih, kjer je pozeba vplivala samo na  izpad pridelka, bomo opravili običajno 

rez, 

  V  vinogradih, kjer je zaradi pozebe trpel rodni les, bomo pustili do 50 % več zimskih 

oči 

 V vinogradih s katastrofalno pozebo, kjer je utrpel škodo rodni les, obstaja verjetnost 

velikega izpada pridelka tudi v tem letu. Zato bo pri rezi takih trtah potrebno najprej 

poiskati rodni les, obliko pa bomo reševali v naslednjem letu. Praviloma take trte 

obrezujemo bolj na kratko,na reznike.V vinogradih prizadetih po katastrofalni pozebi 

bo torej zimska rez  bolj drugačna, z njo pa bomo počakali do pomladi.  

 

Rez v vinogradih prizadetih po toči: 

 V vinogradih, kjer je rodni les vinske trte, od toče samo udarjen, lahko  opravimo 

običajno rez  s priporočilom da pustimo nekaj več šparonov kot običajno. 

 V primeru globokih ran v rodnem  lesu je potrebno pri rezi pustiti tudi do 100% več 

šparonov kot običajno, rez pa opravimo kasneje, proti pomladi.  

 V vinogradih, kjer je bila katastrofalna toča, ostaja prav tako kot pri katastrofalni 

pozebi  velika verjetnost izpada pridelka tudi v tem letu. Zato bo z rezjo takih trt 

potrebno  počakati do začetka vegetacije. Pri rezi takih trt lahko  pustimo večje število 

šparonov kjer so za to pogoji, ali pa da v obliki kordonske vzgoje na starih šparonih  

obrežemo enoletni les na večje število reznikov. Dokončno pa te trte oblikujejo pri  

pletvi v času zelenih del in pri rezi v naslednjem letu.   

 

   Rez trt z poškodbami po esci, in rumenici 

 Trte okužene z rumenico obrezujemo vedno ločeno od preostalih zdravih trt. Trte 

okužene z rumenico lahko z ostro rezjo tudi v veliki meri pozdravimo. Okužene trte 

lahko odrežemo 20-30 cm nad cepljenim mestom in rano razkužimo in  zaščitimo.  

 V primeru ESCE, ki se praviloma pojavlja na starih trtah občutljivih sort(laški 

rizling,sauvignon..) nimamo zdravila. Predlagamo dosledno preventivo, ki se prične že 

v poletnem času z doslednim označenjem in tudi odstranitvijo  prizadetih trt. V 

primeru pa, da to niste storili že v času vegetacije, je potrebno pred rezjo zdravih trt, 

da  najprej odstranite prizadete trte, nato pa dosledno razkužite orodje. Po dosedanjih 

izkušnjah vse rane na trti predstavljajo vdorno mesto za esco, zato so nevarne prav vse 

rane. Pri zimski rezi trt se odsvetuje naprava velikih ran in  obrezovanje ob mokrem 

vremenu.  V primeru pomlajanja in nastanka večjih ran (več kot  1,5 cm v premeru) pa 

puščamo 3-7cm velike čepe, ki jih bomo pri naslednji rezi tudi odstranili, ob tem pa je 

potrebno tudi dosledno razkuževanje in premazovanje ran. 

 

  



  

IN NA KAJ  BOMO POZORNI  PRI REZI VINSKE TRTE V TEM  IN  NASLEDNJIH 

LETIH ? 

 

Vsem vinogradnikom, še posebno vsem tistim prizadetih po pozebi in toči pred rezjo 

priporočamo, da preverite zdravstveno stanje zimskih očes in  z vzdolžnimi prerezi zimskih 

oči ugotovite kako so prestale letošnje zimske temperature. 

  

Pred letošnjo zimsko rezjo bi vas želeli opozoriti na  določene  pomanjkljivosti in napake, ki v 

veliki meri zmanjšujejo ekonomično dolgoletno pridelavo in vplivajo na hitro propadanje trt. 

 

Zagotavljanja pravilnega razmerja med rastjo in rodnostjo 

 

Vsak vinogradnik naj v  svojem vinogradu ugotovi ali bolj prideluje grozdje ali les in 

posledično, ali lahko s svojo dosedanjo rezjo nadaljuje ali pa je potrebno pred rezjo tudi 

poiskati strokovno pomoč. To ugotovimo z določitvijo pravega razmerja med pridelkom 

grozdja in rožja, ki je optimalno v razmerju 4:1 in do 1kg enoletnega lesa/tm v vrsti med 

trtami.Iz teh ugotovitev izhaja tudi odločitev ali bomo na trtah pri rezi  pustili zgolj samo en 

šparon, ali pa bomo morali trte najprej tudi dodatno obremeniti z večjim številom očes in 

pogankov, ki jih bomo v poletnem času zelenih del pri pletvi tudi odstranili. 

 

 

Kdaj trto pomlajamo in kdaj trto amputiramo-uničujemo? 

 

Vsem vinogradnikom  priporočamo, da pričnete dosledno  ločevati med pomlajanjem in 

dolgoročnim uničevanjem trte  tako da se pri rezi izogibajte velikim ranam in če jih že 

naredite, jih nikoli več ne naredite v« živo«, temveč  pustite čepe, ki jih obrežete nad prvim 

nodijem praviloma 3-7cm, nato pa jih dosledno  razkužite in premažete z raznimi premazi. 

Rez trte bo sicer ostajala tudi v bodoče najbolj strokovno vinogradniško opravilo, toda za 

trajno  ohranitev zdrave trte  in njenega trajno zdravega  prevodnega tkiva pa bo tudi vse bolj 

odgovorna poletna rez ali pletev. Samo z  dosledno  opravljeno poletno pletvijo lahko 

postavljamo izhodišče  za pravilno izvedena pomlajanja pri kasnejših zimskih obrezovanjih. 

Preden bomo odrezali del kraka starega lesa pri zimski rezi, bomo pred tem morali poiskati 

ustrezno nadomestilo, o tem pa moramo poskrbeti že pred dvema letoma, ko pod delom 

starega lesa, ki slabi v svojem razvoju, pri poletni pletvi pustimo zeleno jalovko. To bomo pri 

naslednji rezi obrezali na čep, nato pa pri naslednji rezi prikrajšali na reznik. Šele tedaj lahko 

nad tem odrežemo krak starega lesa, tako da ne odrežemo kot običajno pri osnovi, temveč 

pustimo čep (3-7cm) in nato vedno odrežemo nad  prvim vidnim členkom ali nodijem tega 

čepa. Samo tako opisan način je pravi način pomlajanja trte, ki posledično omogoča 

dolgoletno vitalnost in odpornost trte. Velike in v živo tkivo opravljene rane, ki so posledice 

odstranjevanja krakov starega lesa brez aktivnega nadomestila in brez čepov so nevarne 

amputacije, ki lahko do 20 let zmanjšajo življenjsko dobo ekonomične izrabe trt. 

 

Velike rane-vhodna vrata za glive razkrojevalke lesa 

 

Žal vse bolj ugotavljamo, da  v (pre)mnogih  vinogradih  najbolj strokovna ročna dela 

postajajo vedno bolj virtualen pojem in se deloma ali v celoti opuščajo. Mehanizacija in 

traktorizacija postajata vse bolj tudi sinonim tudi za sodobno vinogradništvo. Posledice 

takšnega odnosa so danes  na globalni ravni že pred nami. Ob vseh ekonomskih in 

globalizacijskih težavah, ter  nepredvidljivih podnebnih spremembah, se danes po 150 letih od 

katastrofalne trtne uši, pred vinogradništvom in gojenjem naše trte spet pojavlja izziv 

preživetja. Pred nami je resna nevarnost pandemije lesnih gliv razkrojevalk starega 

prevodnega lesa trte, proti kateri nimamo celovitih rešitev in ne pravih odgovorov. Ob mnogih 



  

vzrokih, ki vplivajo na te okužbe postaja prav zimska rez trte vedno bolj odgovorna in 

predstavlja « vhodna vrata« in ob nepravilni obliki izvedbe  postaja neposredni vzrok 

nastanka in hitrega razvoja teh bolezni, ter s tem hitrega propadanja celotnih vinogradov.  

Zato je prav, da  dokler ne razumete ali ne dojamete resnosti položaja, je najbolje, da pri rezi 

pustite žagico doma. Bolje je da pustite stare štrclje, ki jih boste v poletnem času opleli in 

kasneje pri naslednji rezi suhe odrezali, kot pa da »strokovno pravilno«odrežete tako kot smo 

to delali do sedaj(estetski videz-trta mora biti lepa«).V podkrepitev samo podatek, da je že 12 

% francoskih vinogradov  okuženih in francosko vinogradništvo letno zgbi že več kot 

miljardo eurov.  

 

Nežna rez vinske  

 

Zaradi novejših težav bo potrebno dopolniti  letošnjo zimsko rez v smeri bolj  nežnih  in bolj 

prizanesljivih posegov kod do sedaj. Rez brez velikih ran, ohranitev celostne  pretočnosti 

vsega prevodnega tkiva, vzpodbujanje stranskega  izraščanja rodnega lesa, zmanjševanje 

bujnosti in  omogočanje realizacije dolgoletnega ekonomičnega izkoriščanja starih po izgledu 

in rodnosti mladostnih trt .  

 

 
Strokovno pravilno ( pre)zgodaj opravljena rez in vez trte! 



  

 
Slika. Dvajset let stara trta tik pred krčitvijo. Velike rane - vhodna vrata  za glive 

razkrojevalke lesa 

 
Slika: Pomlajanje trte? Ne to je amputacija, ali uničevanje trte!  



  

 
Slika:Prekomerna bujnost lesa vpliva na zmanjšano količino pridelka grozdja- rešitev je  v 

tehnologiji  umirjene rasti  
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