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                  PRIPOROČILA  ZA  ZIMSKO  REZ  VINSKE TRTE 2020 

 

Pri zimski rezi v tem letu bomo uspešno rez trte, ob upoštevanju vseh strokovnih in do sedaj 

znanih in praktično preverjenih navodil, dopolnili  z nekaterimi novostmi. Cilje uspešne rezi 

trte želimo iz vprašanj kako obrezovati, kako zagotoviti redne pridelke z nižjimi stroški 

nadgraditi  z odgovori na vprašanja kako lahko z rezjo vplivamo in tudi  zagotavljamo  

optimalno kakovost in ekonomičen pridelek tako po stresnih dejavnikih podnebnih sprememb 

kot je toča, spomladanske pozebe, ob tem pa tudi kako lahko z novimi pristopi pri rezi 

zagotovimo zdravje in vitalnost trti, ter s tem podaljšamo ekonomično izrabo trte vse tja do 50 

let in več ,ob tem pa tudi pomembno vplivamo na  zmanjšanje širjenja in  preprečitve 

nastanka  nevarnosti glivičnih bolezni lesa ali esce. 

Z novimi pristopi pri rezi vam želimo na preprost in razumljiv način predstaviti obliko rezi s 

katero bomo  vsaj delno omilili   posledice spomladanskih pozeb (vzpodbuditev  dvojnega 

odganjanja), načine  preprečevanje okužb z esco (nežna rez brez velikih ran) in  

 načine zdravljenja z odstranitvijo esce ( dendrofikacija z motorno žago).  

Zaradi specifičnosti slovenskega vinogradništva ko imamo veliko število starejših 

vinogradnikov brez naslednikov in  povečini male vinograde v težkih in strmih pridelovalnih 

pogojih je pred vinogradniško stroko izreden izziv kako lahko na drugačni rezi kot do sedaj 

lahko  postavimo  izhodišča za  tehnologijo podaljšane in ekonomsko upravičene petdeset in 

več letne vinogradniške pridelave ( rez za trajno vitalnost). 

 

Vremenske in rastne razmere so v preteklem letu 2019 trte omogočile optimalno 

diferenciacijo nastavka grozdja v zimskih očeh, zato vsem vinogradnikom v Podravju, ki niso 

v preteklem letu imeli poškodb po toči in prekomernega napada peronospore in oidija, da 

lahko svoje trte obrežete povsem običajno, v skladu z trajno veljavnimi pravili  in  

dolgoletnimi izkušnjami.  

Zaradi vedno bolj rizične pridelave in vedno večjih groženj podnebnih sprememb, pri rezi trte, 

ob povsem standardni zahtevi po zagotavljanju količine in kakovosti ,vedno bolj stopa v 

ospredje kako zagotoviti tudi v bodoče, ne samo ohranitev letnih pridelkov grozdja temveč 

tudi  zdravih in trajno pridelovalno uspešnih trt. 

Prav to je danes vse bolj odločilen izziv za stroko, zato dovolite, da običajen  popis  pravil in 

izkušenj preskočimo, predstavimo pa novosti in nove rešitve za zagotavljanje kakovostno in  

ekonomsko učinkovitega vinogradništva.      
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Kako z rezjo lahko zmanjšamo posledice po spomladanski pozebi 

 

Spomladanska pozeba običajno prizadene velika območja in predstavlja največjo možno 

nevarnost za pridelavo grozdja. Ob vseh znanih aktivnih in pasivnih ukrepih je najbolj 

preprosti , vsem vinogradnikom dosegljiva in tudi najbolj ekonomična oblika zmanjševanja 

posledic spomladanske pozebe , način dvojnega odganjanja trte. To lahko omogočimo z 

načinom prirejene rezi, ki posledično zahteva dodatno delo in povišane stroške , ki pa so ob 

pozebi povsem nepomembni v primerjavi z deležem ohranitve višine pridelka. Iz izkušenj 

vemo, da trte v fazi volne prenesejo do -7 v fazi 5-7listov pa -0.5 stopinj , v velikosti do 2 

listov pa naj-2,5 stopinj, ali drugače , ko je v poganjkih trte do 40% vlage do -7stopinj, ko pa 

je 80% vode pa do – 1 stopinje. 

Zato povsod tam kjer običajno obrezujemo trto na en šparon in en reznik, pri rezi pustimo dva 

dolga od 12 do 15 očes dolga šparona , ki jih po prenehanju nevarnosti pozebe obrežemo na 

standardni običajen način in dolžino. V primeru pozebe bomo v tem primeru ohranili toliko 

živih očes , ki bodo zagotovile povsem zadovoljiv pridelek, s to pripombo da bo mogoče 

oblikovno potrebno trto korigirati pri rezi trte v naslednjem letu. 

V primeru dveh šparonov in dveh reznikov , pa lahko pustimo štiri neobrezane dolge šparone 

daljše od 10 očes, ali pa zgolj dva daljša šparona in dva običajna reznika. Na bujnih sortah in 

sortah z velikimi grozdi  in golim listom(rumeni muškat, chardonay,) na nižjih za pozebo bolj 

izpostavljenih legah pustimo vse štiri nepovezane v zrak štrleče pri ostalih pa samo dva 

podaljšana šparona. To je po našem in po vseh svetovnih izkušnjah najprimernejša množična 

ekonomična oblika aktivne obrambe pred spomladansko pozebo v vinogradih. Edino moteče 

je zgolj dejstvo, da je ob tem potrebno kasneje v pozni pomladi opraviti dodatno korekturo 

rezi, ki praviloma zahteva do največ 10% časa , ki smo ga porabili pri zimski rezi trte. 

 

 

Rez v vinogradih prizadetih po katastrofalni toči: 

 

 Tedaj ko je enoletni les vinske trte ,ki je namenjen za šparone od toče samo udarjen 

lahko bolj ali manj opravimo običajno rez  s priporočilom da pustimo nekaj več očes 

na šparonih 

 V primeru , globokih ran v lesu bodočih šparonov je potrebno pri rezi pustiti tudi do 

100% več šparonov, rez pa opraviti v začetku meseca marca 

 V primeru ko pa je zaradi katastrofalne toče  enoleten les povsem izmaličen, je 

potrebno z rezjo počakati do začetka vegetacije,ali pa proti koncu zime opraviti pred 

rez, dokončno pa trte obrežemo zgodaj v spomladi pri odganjanju.   

 

Rez trt z poškodbami po esci, in rumenici 

 Trte okužene z rumenico lahko obrezujemo tako, da jih pomladimo z odstranitvijo 

velikega dela starega debla in tako v večini primerov vzpodbudimo navidezno zdravo 

in kasneje povsem normalno rodno trto. 

 V primeru esce, ki se praviloma pojavlja na starih trtah občutljivih sort(laški  in renski 

rizling, modra frankinja in sauvignon) pa svetujemo da v vinogradu pri rezi opravite 

ločeno rez od ostalih zdravih trt, les trte pa odstranite iz vinograda in ga zažgete.  

 Reševanje esce v vinogradih vedno bolj priporočamo z dendrokirurgijo, kjer z 

motorno žago izrežemo okuženo tkivo , s tem pa trto lahko v veliki meri  

revitaliziramo in ohranimo živo.(predstavitev na naših terenskih predavanjih o zimski 

rezi) 

 Posebnost rezi v tem  in tudi v naslednjih letih gre v smeri t.im mehke ali prizanesljive 

rezi, brez velikih ran, z jasno opredeljenimi načini ločevanja med nedopustnim in 



  

nestrokovnim amputiranjem in pravilnim in zaželjenim pomlajanjem trte in načini rezi 

preventivne zaščite pred nastankom vedno bolj nevarnih lesnih gliv na lesu trte. 

 Seveda bomo pri letošnji rezi velik poudarek namenili rezi naših žal vedno bolj starih  

trt s predstavitvijo pridelovalno ohranitvene- torej kako z rezjo vplivati na ohranitev 

ekonomične pridelave pri starejših trtah  in pridelovalno poživitvene rezi, kako lahko z 

rezjo vplivamo na mladostno delovanje starih trt 

 Ob tem pa bo ves poudarek namenjen vzgojni rezi mladih trt  

 

REZ TRTE IN  VPLIVANJE NA POVEČANO EKONOMIČNOST  PRIDELAVE 

 

Sedanje  stanje v  vinogradništvu Podravja in Slovenije predstavljajo pot nadaljevanja 

utečenega procesa devinogradizacije Slovenije tudi v bodoče. Po črnem scenariju, žal 

na slovenskem obzorju ni  realnih izgledov po izboljšanju stanja tudi v prihodnosti, 

bomo v naslednjih dvajsetih letih doživeli: 

zmanjšanje vinogradniških površin za več kot 50% , tako bo v Podravju ostalo do 

največ 4000 ha  in v Sloveniji do največ 10 000 ha vinogradov, 

število vinogradnikov  se bo zmanjšalo za več kot 80% in bo po naših predvidevanjih  

v Podravju ostalo do  2000 in v celotni Sloveniji od dosedanjih 27 000 do največ 

okrog 6000 vinogradnikov. Istočasno se bo povečalo število velikih in tržnih   

eu primerljivih in konkurenčnih vinogradnikov ,v Podravju  in Prekmurju okrog 400 

in v celotni Sloveniji do največ 1000.Ob tem pa  bodo vinogradniške površine, kjer se 

bodo vinogradi opustili, delno namenjene zaraščanju,  pogozditvi in preostali drugi 

rabi. 

Strokovno imamo prave odgovore kako proizvodnim vinogradom v bodoče zagotoviti  

vsaj 10 do 15 % (45-65 let)starosti Stare Trte na Lentu,( danes je uradna stopnja 

amortizacije zgolj 7%  ali 30 let starosti Stare Trte?) 

 

Prav tako lahko dajemo prave odgovore, kako  z  rezjo lahko dosegamo uspešno trajno 

pomladitev trte, s tem pa  dolgoživo ekonomsko pridelovalno uspešno trto in bolj 

kakovostno vino. Ob tem z rezjo že obvladujemo veščine za preprečevanje  in tudi 

sanacijo pojava lesnih gliv ali esce. 

 

 

Strokovno lahko danes še rešujemo tehnološke zahteve po zagotavljanju trajne 

kakovostne pridelave v vedno bolj zahtevnih in spremenjenih podnebnih razmerah 

pridelave, prav tako lahko tudi  vsaj delno aktivno vplivamo na izboljšano  

ekonomičnost pridelave, glede dolgoročnega obstoja in razvoja vinogradništva in še 

bolj vinogradnikov pa je domača naloga države.  

Opozarjamo, da smo v vinogradništvu že v času , ko že  prestopamo prag, kjer ni več 

povratka in bo prepozno objokovati nekaj česar več ne bo. Po našem mnenju moramo 

ostro zarezati s strukturnimi reformami in pripraviti realno strategijo bodočega 

vinogradništva tudi s tem, da bo potrebno  narediti ločnico v organiziranosti  med  

tržnimi Eu primerljivimi vinogradniki z velikimi strojno obvladljivimi vinogradi od 

ljubiteljskih vinogradnikov ki obdelujejo male  strme povečini ročno in v manjšem 

delu strojno obvladljive vinograde. Skupno pa naj bo, da naj imajo prav vsi 

vinogradniki možnost obstoja in bodočega razvoja, vsak po svojih zakonsko 

opredeljenih zmožnostih,  vsi pa naj delamo složno za skupno isti cilj. 
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