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Maribor 12.9.2016 

 
                      PRED TRGATVIJO VINSKEGA LETNIKA 2016 
 
Za vinogradniki je izjemno težko pridelovalno leto, ki si ga bomo tudi trajno 

zapomnili. Pridelovalne težave so za nami, v nadaljevanju sončne jeseni pa je pred 

nami lahko tudi dober vinski letnik. Zato je prav, da izkoristimo ugodne naravne 

danosti in po svojih najboljših močeh, tudi v tem letu naredimo v vinogradih vse za 

pridelavo kakovostnih in vrhunskih vin. 

 

Pred trgatvijo želimo opozoriti, da: 

- Je kakovostno grozdje  zdravo, zdravstveno neoporečno in da je v času trgatve 

za različne tipe vin tudi različno tehnološko zrelo. 

- Je pri pridelavi kakovostnih tržnih vin, gniloba na grozdju samo gniloba in le v 

primeru pridelave predikatnih vin jo toleriramo v obliki žlahtne gnilobe. 

- Je v primeru gnilobe nujno potrebno opraviti postopke odbire in ločevanja od 

zdravega grozdja, 

- Bo v tem letu količinsko podpovprečen pridelek, v primerjavi z lanskim 

letnikom  pa bo v Podravju tudi do 40% manj grozdja , v primerjavi z 

dolgoletnim povprečjem pa do 25 % manj. 

- V tem letniku pričakujemo  povprečen  do dobro kakovosten pridelk grozdja. 

- Se v tem letu pričakuje povečana prodaja grozdja(višje prodajne cene na 

prostem trgu!) in manj vkletenega mošta kot v povprečnih letih. 

- Prodaja grozdja po ceni nižji od 0,60 Eura v tem letu ne pokrije vseh 

pridelovalnih stroškov, cene grozdja več kot 0,90 Eura pa že omogočajo 

delovna mesta mladim in investicije v nakup novih strojev in napravo novih 

mladih vinogradov. 

- Trgatev opravite tedaj ko bo stopnja zrelosti vašega grozdja dosegla stopnjo 

optimalne kakovosti značilna  za vaša vina, ki jih tudi lahko prodate( obvezne 

osebne meritve zrelostnih pokazateljev!!) 

- Je ekonomsko neopravičljiva trgatev prezrelega grozdja in vin z visokim  

alkoholom, ki jih nato prodajate kot litrsko deželno, ali celo  namizno vino po 

nizkih cenah. 

- Imajo vrhunsko kakovostna vina ekonomsko opravičilo le v višjih cenovnih 

razredih. 

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


- Samo pridelava in prodaja vrhunsko kakovostnih vin po prodajnih cenah višjih 

od 3,00 Eure dolgoročno zagotavlja obstoj našega vinogradništva in  mladim 

vinogradnikom delovna mesta. 

- Vsi tisti, ki svoje grozdje predelate v vino in za svoje vino nimate rednih in stalnih 

odjemalcev in prodajate to vino za manj kot 1,5 Eura, raje  v tem letu prodajte 

svoje grozdje tržnim pridelovalcem. Dragi vinogradniki verjemite, da so minili 

časi, ko je lahko vsak, ki je imel vsaj malo veselja, kanček znanja, prosti čas in 

garažo tudi prideloval vino. Z vinom na trgu se naj ukvarjajo profesionalni 

vinogradniki , ki od tega živijo, ki znajo in imajo pogoje in svoje redne stalne 

stranke, ostali pa ostajajmo njihovi stalni in zvesti sodelavci s pridelavo 

kakovostnega in zdravega grozdja. Lahko pa smo samo ljubiteljski pridelovalci, ki 

ne obremenjujemo trga(velikokrat vprašljiva kakovost in cenovno nelojalna 

konkurenca ostalim!),ob svojem vinu in vinogradu uživamo skupaj s svojimi 

prijatelji, ter s svojim delom bogatimo slovensko  kulturno vinorodno krajino.    

 

Nasveti pred letošnjo glavno trgatvijo: 

 

-Vinogradi pred trgatvijo so kot vinogradnikovo ogledalo, zato naj bodo vsaj pred 

trgatvijo  tudi urejeni in  pokošeni!.  

- Izkoristimo dobrodejne učinke zaključnega odstranjevanja listja ob grozdju, ker 

bomo s tem preprečili zasenčevanje in preprečili nastanek grozdne gnilobe.  

-  Popolna odstranitev listja ob grozdju ali defoliacija je sedaj tik pred trgatvijo  

povsem opravičljiva  in jo lahko brez slabih posledic opravimo pri vseh  sortah.. 

- Gnilo grozdje bomo v vsakem primeru dosledno odbrali od zdravega, za 

redčenje in odstranjevanje grozdja slabše kakovosti  pa v tem letu priporočamo  

selektivno trgatev s podbiranjem. 

-V času pred trgatvijo preglejte svoj vinograd in dosledno odstranite  vse prizadeto  

grozdje iz trt z vidnimi znaki rumenic. 

Trte okužene z  ESCO pred trgatvijo brezkompromisno »obglavimo« pod osnovno 

žico in pustimo v vinogradu, da se listje in grozdje na opori posuši. Čeprav bomo 

izgubili nekaj grozdja, bomo s tem pomembno zmanjšali nevarnost širjenja glive s 

škarjami ob trgatvi. Kasneje v zimskem času pa bomo odstranili ves okužen les na 

opori in izpulili prizadeta trtna debla.   

--Ugotovite  kakšen hektarski donos imate v svojem vinogradu in ne samo koliko 

ste v svojem vinogradu pridelali. Dovolite, da vas vljudno opozorimo, da za 

pridelek grozdja obstajajo zakonske omejitve in sicer do največ 12 000 kg/ha za 

kakovostno in vrhunsko vino in  največ do 16 000 kg/ha za namizno deželno vino. 

Ob tem pa  lahko imajo trte pred trgatvijo do največ 2 kg za vrhunsko kakovost, 

do 3kg za kakovostno vino in največ do 4kg za deželno vino ob pogoju 4000/ha trt 

Opozarjamo vas, da so to vaši zaupni in osebni podatki, ki vam točno povedo 

koliko pridelate in kam na trgu po kakovosti vašega vina tudi dolgoročno sodite!.  

-Sprotno ugotavljajte sladkorne stopnje z ročnim refraktometrom, ki je danes 

cenovno dosegljiv prav vsem, tržni vinogradniki pa naj ob tem še določajo kisline 

in spremljajo gibanje Ph grozdnega soka. Ob tem pa upoštevajte tudi strokovne 

napotke strokovnih služb za vinogradništvo in vinarstvo.   

-V tem letu ob pogoju suhe in sončne jeseni lahko kljub vsem dosedanjim 

težavam pričakujemo sicer količinsko podpovprečno, kakovostno pa na določenih 

pridelovalnih območjih celo izjemno pridelovalno leto.  

-Zaradi pridelovalnih težav, dvojnega cvetenja in neizenačenega zorenja, ob tem 

pa  izdatnih poškodb grozdja zaradi pozebe, toč in bolezni, bo trgatev v tem letu 



bolj težavna, več bo podbiranja, ločevanja, odbiranja in večkratnega trganja 

grozdja. 

-Trgatev v tem letu bo torej zamudna in bolj draga kot običajno, nekateri 

vinogradniki bodo na robu preživetja, mnogi pa bodo s trgatvijo v tem letu tudi 

zelo dobro zaslužili.   

-Tudi v tem letu priporočamo, da se pogumno, vsaj z delom svojega vinograda 

odločite za pridelavo vrhunskih vin.  
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