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V Mariboru, 25.4. 2016  

                         

                              SPOMLADANSKA POZEBA - OPOZORILO VINOGRADNIKOM! 

 

Pred vinogradniki je delovno intenzivno spomladansko obdobje, ob vseh opravilih in delu pa je v 

tem času še veliko stisk in nelagodja, kajti vreme ostaja ključni dejavnik uspeha pričakovane nove 

vinske letine. 

Vremenske razmere so povsem v povprečju napovedi globalnih vremenskih sprememb, ki 

napovedujejo za naše kraje bolj zgodnjo vegetacijo, mile zime z večino padavin v obliki dežja in 

vedno bolj vročimi in suhimi poletji. Ob vedno bolj vročem podnebju pa bomo deležni tudi več 

krajših obdobij z ekstremnimi pojavi, kot so orkanski vetrovi, nalivi, toče in pozebe. 

V tem času je spomladanska pozeba nevarna vsem kmetijskim kulturam, od vseh trajnih nasadov pa 

so  še posebno   občutljivi vinogradi. 

   

Spomladanska pozeba 

 

Nekatera vinorodna območja bi danes  zaradi klasične spomladanske pozebe lahko utrpel do 50% 

izgubo pridelka, v primeru spomladanske pozebe kot posledice vdora polarnega zraka pa tudi 80%. 

Zaradi mile zime in prehitevanja vegetacije za več kot dva tedna so danes trte v razvojnem stadiju od 

dveh do petih listov z povečini že vidnimi kabrnki. V tej fazi so trti nevarne temperature že okrog 

0°C.  

V tem letu obstajajo vsi pogoji ,ki lahko privedejo do spomladanske pozebe, zato se je potrebno tudi 

ustrezno pripraviti. Zavedati se moramo, da se v primeru pozebe poškodbam ne bomo mogli izogniti, 

lahko pa jih s svojim pravočasnim ukrepanjem zmanjšamo in omilimo posledice.  

 

In kaj lahko storimo v primeru pojava spomladanske pozebe in  kaj bi to pomenilo za 

slovensko vinogradništvo? 

 

•   Zavarovanje pridelka, za kar je sedaj  že zdaleč prepozno, ob tem pa je znano dejstvo da je 

zaradi ekonomske »sesutosti« našega vinogradništva zavarovanih manj kot 15% slovenskih 

vinogradov. Posledica tega  je dejstvo,da se zavarovanje v vinogradih pred pozebo na dolgi rok 

ekonomsko ne izplača. 

• zaloge kakovostnih vin,  so v povprečju vedno manjše, saj je samooskrba s slovenskim 

vinom že padla pod 85%.Tu se postavlja vprašanje prodajnih cen, ki vinogradnikom ne omogočajo 

več  obnove  vinogradov in ostale investicije, ob tem pa še vedno  ostaja velik problem v naših 

tehnološko slabo opremljenih kleteh, kako optimalno skladiščiti in ohraniti kakovost vina. Spet se 

postavlja pomembno vprašanje o pravilnem vrednotenju vina,o razprodaji kakovosti, naši 

neorganiziranosti…Ob tem pa je  vedno odločilna prodajna cena grozdja in vina, ki edina v bistvu 

zagotavlja obstoj in razvoj vinogradništva, državne pomoči in subvencije so ob tem le dobrodošla 

podpora. Obnova vinogradov v Sloveniji danes ne zagotavlja ohranitve obstoječih površin 

vinogradov, čeprav je na voljo do petindvajset tisoč evrov EU subvencije za prestrukturiranje 
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hektarja vinograda. Istočasno pa bi samo v povprečju za zgolj deset centov za liter višja cena vinu 

zagotovila obnovo dodatnih deset hektarjev mladih vinogradov. 

• Pasivna obramba pred pozebo je izbira dobrih vinogradniških leg, kjer je do 6° C topleje 

kot v dolinah in depresijah in vinskih sort, ki pozno odganjajo npr laški rizling in na pozebo bolj 

odpornih sort, kot je  zeleni silvanec, ki lahko po pozebi daje več pridelka kot pred pozebo!).Zaradi 

ekonomičnosti pridelave in nižjih stroškov, kar je vedno bolj odvisno od gospodarne rabe strojev, se 

mladi vinogradi vedno bolj selijo proti manj strmim nižjim območjem. Ob tem se v vinogradih 

večinoma zasajajo trte modnih sort (Sauvignon,rumeni muškat), ki pa so tudi bolj občutljive. 

Posledično zaradi tega postajajo sedaj najbolj tržni rodni  vinogradi v primeru spomladanskih pozeb 

tudi najbolj ogroženi. 

• Aktivna obramba pred pozebo vključuje v preteklosti že preizkušane načine od katerih ima 

vsak svoje dobre plati in tudi pomanjkljivosti, ob tem pa so novejše metode, ki izhajajo iz novih 

znanja o uporabi rastlinskih antifrizov v obliki aminokislin in drugih dodatkov, ki so danes dosegljivi 

na trgu. Uspeh je v prvi vrsti odvisen od narave pozebe, ki je lahko klasična radiacijska s 

kratkotrajnim(nekaj urnim) sesedanjem hladnega zraka( do -2° C), kjer trpijo predvsem nižje zaprte 

lege in doline, ali pa je konvekcijska pozeba ko prodre polarni hladni zrak(-3° C in manj) , ki se 

zadržuje dalj časa(do več dni), kjer brez izjeme trpi celotno območje. Praviloma je večina do sedaj 

znanih klasičnih metod dokaj učinkovitih pri prvi obliki pozebe, kjer s segrevanjem s posebnimi 

pečmi, ali generatorji uspemo preprečiti škodo. Težava pri tem je, da teh naprav pri nas nimamo in 

jih je v kratkem času tudi nemogoče dobiti. Ob segrevanju se prakticira tudi dimljenje, s katerim se  

prepreči sevanje in ohlajanje tal, ki vplivajo na pozebo rastlin. Včasih so ljudje kurili listje slamo in 

rožje, kar pa je danes v veliki meri z zakonskimi odloki prepovedano. Metoda mešanja zraka višjih 

plasti z nižjimi v obliki mešal in  propelerjev preprečuje sesedanje hladnega zraka in s tem nastanka 

škod. V tujini v ta namen uporabljajo mešala na deset metrskih konzolah, ki se enakomerno vrtijo in 

mešajo zrak. Ob tem pa v ta namen uporabljajo tudi helikopterje. Praktično najbolj uporaben in tudi 

najbolj učinkovit je sistem oroševanja z vodo, s katerim lahko povečini ohranimo večino pridelka. 

Največja težava  tega sistema je v  veliki in dragi investiciji, ki jo praviloma pridelava grozdja ne 

omogoča.Za te sisteme je nujno potreben količinsko bogat vodni vir, saj so v primeru pozebe 

potrebne zelo velike količine vode, ob tem pa tudi dobro izpeljana melioracija tal. Ob vseh teh še 

danes uporabnih metodah , pa se razvija preprosta in poceni, ter  vsem pridelovalcem dosegljiva  

metoda krepitve odpornosti rastline. Do pozebe pride tedaj ko  zaradi nizkih temperatur v  

rastlinskih sokovih nastanejo iz tekoče vode kristali, ki posledično uničijo rastlinska tkiva. Če 

hočemo ta pojav preprečiti ali vsaj omiliti, moramo predhodno poskrbeti, da trti še preden je v 

pozebnem stresu dodamo snovi, ki pospešijo in tudi povečajo odpornost pred pozebo. Enostavno 

povedano, govorimo o antifriznem delovanju elelktrolitsko bogatejših rastlinskih sokov z nižjim 

(tudi nekaj stopinj)  zmrziščem vode. Na slovenskem trgu imamo veliko takih sredstev , ki so v 

obliki gnojil ali rastlinskih dopolnil na voljo prav vsem vinogradnikom. V to skupino spada množica  

pripravkov aminokislin in foliarnih gnojil različnih pridelovalcev, ki v trti pospešijo presnovo in  

pomagajo aktivno prebroditi stres zmrzali. Pri tem pa je pomembno, da  pravočasno(nekaj dni  ali ur) 

pred napovedano pozebo s škropljenjem preko listja zaščitimo trte. Dovolite da omenimo 

nekatere:Cropaid, Drin, Delfan, Frostex, Phylgreen,  Algoplasmin, Protifert, Agrofito, Lithovit, Cora 

agrohomeopathie C2 Natur,ob tem pa so na voljo še drugi neimenovani aminokislinski  pripravki 

različnih ponudnikov. V ta namen, kot izhod v sili, lahko uporabimo tudi navadni dobro presejani 

bukov pepel (do 1kg/100 l vode) katerega učinek proti pozebi pa še ni dovolj raziskan. 

 

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. 

 

Namen stroke ni v iskanju senzacij in vnašanja nemira med pridelovalce, prav tako ni naš namen, da 

po škodnem dogodku zgolj ugotavljamo posledice, temveč smo poklicani, da pravočasno opozorimo 

in tudi preprečimo ali vsaj omilimo tako nastanek kot tudi posledice  škod. Zato vsem 

vinogradnikom svetujemo, da redno spremljate vremensko napoved in pravočasno ter aktivno 

ukrepate, ne pa da zgolj jezno ugotavljate in si očitate zamujeno.    

                                                                 

                                                                Kmetijska specialistična svetovalna služba za vinogradništvo  

                                                                Štabuc Roman, univ.dipl.ing.kmet.                                   

 

  



             

  



             

 


