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V Mariboru, 24. 04. 2017  

                         

                            SPOMLADANSKA POZEBA V VINOGRADIH- SANACIJA 

 

Dne 21 aprila je bila v vinorodni deželi Podravje  spomladanska pozeba, ki je povzročila v 

vinogradih Podravja nastanek velikih škod in posledično zmanjšanje pričakovanega  pridelka grozdja 

in vina. 

V Podravju je pod vplivom polarnih zračnih mas nastopila sicer kratkotrajna a izredno pogubna  

klasična radialna pozeba. Tako rekoč po celotnem območju Podravja so bile jutranje temperature 

med -2 in -3°C, s sesedanjem hladnega zraka v depresijah in dolinah pa tudi do -5°C. Zaradi tega so 

na celotnem območju poškodovani prav vsi vinogradi.  

Pri pozebi v tem letu je bilo odločilno stanje razvoja trte. Tako smo ugotovili,da je trta v fazi: 

  volne prenesla tudi -5°C in več ,  

 do 2 cm -zaprti brst do -4°C, 

  pol odprtih brstov z vidnimi zelenimi konicami listov do-3°C, 

 petih listov do največ -2°C 

 devetih listov samo še do -0,5 in največ-1,0 °C. 

V času spomladanske pozebe je bilo v Podravju na višjih vinogradniških  legah okrog 80% 

sorte rumeni muškat,chardonay,modra frankinja,muškat otonel,šipon,traminec,… v fazi 5 

listov in do 40% teh sort na nižjih in nekoliko hladnejših legah. Ostale bolj odporne sorte, ki 

bolj pozno odganjajo pa so bile v tem času okrog 80% v fazah, ki so prenesle temperature do 

-3°C.  

Ocenjujemo, da bo v  Podravju  zaradi pozebe v letu 2017 vsaj 40% manj grozdja, na 

zgodnjih in hitro odganjajočih sortah do 60% in na bolj odpornih in kasneje odganjajočih  do 

30%.V povprečju pa lahko v Podravju  pričakujemo manj pridelanega grozdja kot v letu 

2016. 

ZNAČILNOSTI LETOŠNJE POZEBE: 

 

-v primerjavi s pozebo v prejšnjem letu, ki je bila uničujoča na severnem manjšem predelu Podravja 

ob avstrijski meji , je bila letošnja pozeba na celotnem območju Podravja, tako na visokih kot nizkih 

legah! 

-občutljive sorte z poganjki velikosti 5 listov so bile prizadete na višjih legah do 60% in na nižjih 

legah do 100%). 
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-najbolj poškodovani so vinogradi z zgodaj odganjajočimi sortami - 32% ali 2000 ha vinogradov v 

Podravju s sortami rumeni muškat, chardonay, modra frankinja, beli pinot, traminec, muškat otonel, 

šipon,…  

-pri sortah, ki kasneje odganjajo, laški rizling, sauvignon, zeleni silvanec, je poškodb manj, čeprav so 

bile na višjih in bolj toplih legah prizadete tudi te sorte, saj so imele že olistane poganjke. 

- praviloma so bile v Podravju bolj odporne sorte, ki kasneje odganjajo, prizadete v povprečju do 

30%.  

- v nižjih legah in v ohišnicah na brajdah, so bile močno poškodovane trte samorodnic tudi 100%, 

katerih izpad pridelka pa ne predstavlja ekonomske škode, trte pa se bodo zaradi svoje trdoživosti 

tudi kmalu obnovile. 

 

NEKATERI UKREPI, KI BODO LAHKO NEVARNOSTI BODOČIH  SPOMLADANSKIH 

POZEB VSAJ DELOMA PREPREČILI IN NJIHOVE POSLEDICE POMEMBNO ZMANJŠALI: 

 

-  množično in skupinsko zavarovanje pridelka pred pozebo,  

- povečanje zalog kakovostnih vin,  

- pri obnovi vinogradov povečan pomen izbire primernih vinogradniških dvignjenih leg, 

- vzpodbujanje sajenja bolj odpornih in na pozebo bolj prilagodljivih vinskih sort,  

- ponovno uvajanje tehnologije vzgojnih oblik z večjim številom rodnih očes , 

- aktivirati obrambo pred pozebo s segrevanjem in dimljenjem, 

- uvajanje metode mešanja zraka z mešali , helikopterji in traktorskimi pršilniki, 

- ob vzpodbujanju naprave  namakalnih sistemov, bo potrebno vključiti tudi sisteme za oroševanje, 

- vplivanje na krepitev odpornosti rastlin z pravilno prehrano in pravočasnim škropljenjem s snovmi, 

ki zmanjšujejo zmrzalni stres, 

- vplivanje na dvojno odganjanje zimskih očes, s kasnejšo rezjo in pozno vezjo dolgega rodnega lesa, 

- zagotavljanje kasnejšega odganjanja trte s pravočasnim nanosom snovi, ki vplivajo na zakasnitev 

vegetacije,  

 

SANACIJA  SPOMLADANSKE  POZEBE! 

 

•Zaradi izrednih razmer, ko bodo vinogradnikom ostali le stroški in bistveno zmanjšan pridelek, ob 

tem pa ni smiselno pričakovati širšo družbeno pomoč, predlagamo vsem vinogradnikom v Podravju, 

da VSI in TAKOJ povišajo cene svojemu vinu za 20% ali vsaj 0,40 Eura/liter. To povišanje 

zagotavlja ZGOLJ PREŽIVETJE in naj prizadetemu vinogradniku in vinarju vsaj simbolično 

pomaga pri kritju letošnjih pridelovalnih stroškov. 

 

•V tem letu bo potrebno na prizadetih trtah v celoti ohraniti preostalo grozdje, ki naj bo zdravo in 

kakovostno. Pri zelenih delih bomo v tem letu največji poudarek namenili zračni in dobro osončeni 

listni masi, pri pletvi  v prizadetih vinogradih pa ne bomo odstranjevali poganjkov s kabrnki, četudi 

so pregosti ali izraščajo kot dvojni poganjki.  

 

•V vinogradih poškodovanih z več kot 50 %, še posebno tam, kjer so poškodbe 80 % in več in  

pričakujemo manj kot 20 % pridelka pa so v tem letu odločilni stroški. Zato v takih vinogradih tržni 

vinogradniki zmanjšujete stroške na minimum, kljub temu pa bo potrebna pravilna nega trte in 

učinkovita zaščita, da preprečite bolezni in zagotovite dobro dozorelost lesa za naslednje leto     

  

•V vinogradih poškodovanih z manj kot 30 %, lahko ob normalnem poteku nadaljnje pridelave 

računamo na količinsko normalen pridelek grozdja pri vseh vinskih sortah , 

 



             

•V vinogradih  prizadetih od 30 %- 50 % z dvošparonsko vzgojno obliko, kjer je ostala zdrava do 

polovica vseh  mladic lahko ob normalnem poteku nadaljnje pridelave še računamo na količinsko 

zmanjšan do skoraj normalen pridelek grozdja.  

 

  

•V vinogradih prizadetih od 50 %- 80 %, kjer ostanejo še samo tu in tam posamezni zdravi poganjki 

je potrebno vso skrb posvetiti trti, kajti pridelek tega vinskega leta je izgubljen. Pri taki stopnji 

poškodovanosti je  velikim in tržnim vinogradnikom na prvem mestu nižanje stroškov.  

 

•Ko v vinogradih povsem propadejo vsi zeleni poganjki skupaj s spečimi brsti vred (100% 

prizadetost) je pred vinogradniki dvoletni izpad pridelka in dolgotrajna  sanacija trte. 

  

Pri sanaciji pozeblih vinogradov priporočamo, da najprej trti pustimo čas revitalizacije (10 dni), da 

nastavi rezervna očesa in da odpadejo uničeni poganjki. V tem času  prizadetih (umazano 

temnozelenih) poganjkov iz trte ne trgamo, ker lahko poškodujemo rezervna priočesa. Kjer trta ob 

prizadetem poganjku ne nastavi rezervnega očesa (rumeni muškat,chardonay in praviloma vse sorte z 

velikimi grozdi!!) je potrebno delno prizadete poganjke,  čimprej   s škarjam prikrajšati na čep, do 2 

cm dolžine. Ob tem pa je priporočljivo uporabiti  aminokisline, morske alge in ostale biostimulatorje, 

ki s svojim protistresnim delovanjem ob pogoju ugodnega sončnega vremena omogočijo hitro in 

učinkovito obraščanje spečih očes in tudi  delno revitalizacijo čepov v obliki zalistnikov. Razvoj 

zalistnikov v tem času pri skoraj vseh sortah zagotavlja delni pridelek kakovostnega grozdja iz 

martinčkov. Seveda pa to zahteva od vinogradnikov, da najprej stroki zaupajo, nato pa da ta ukrep 

pravočasno tudi izvedejo, ne pa tako  kot pri prejšnji pozebi, da zgolj ugotavljajo in jamrajo, ne 

naredijo pa ničesar!.  Opozarjamo, da  izjemno hude pozebe, vplivajo na dvoletni izpad pridelka( 

letošnji in naslednje leto).    

 

 

Spomladanska pozeba ima med naravnimi nesrečami  najhujše posledice na zmanjšanje pridelka, saj 

običajno prizadene celotne pokrajine in države. Posledica pozebe ni samo  zmanjšan pridelek, 

temveč se zaradi tega  še bolj zaostri ekonomski položaj vinogradnikov. Ker  danes v tej situaciji 

vinogradniki od države  ne moremo  pričakovati širše družbene pomoči, lahko  v primeru pozebe 

posledično  pričakujemo manj bodoče  vinogradniške pridelave, večje opuščanje vinogradov in 

pospešeno zmanjševanje števila vinogradnikov. Zmotno je prepričanje, da se bodo zaradi pozebe 

zvišale cene vinom, prej se bo več vina po konkurenčnih cenah uvozilo, slovenski kupec pa se bo od 

slovenskega vina še bolj oddaljil. Zavedati se moramo, da čeprav  pozebe ne moremo preprečiti, jo 

pa  lahko bolj ali manj uspešno  omilimo. Ob tem pa še zanimiv podatek da so naši severni sosedje 

spomladansko pozebo obšli s povečini neprizadetimi vinogradi,  zaradi bolj pozne vegetacije in 

deloma zaradi skupno izvedenih učinkovitih ukrepov zaščite pred zmrzaljo. 

  

                                                                Kmetijska specialistična svetovalna služba za vinogradništvo  

                                                                Štabuc Roman, univ.dipl.ing.kmet.                                   


