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 PRED TRGATVIJO VINSKEGA LETNIKA  2019 
 
 V  Podravju trgatev smo v primerjavi z lanskim letnikom  zaostaja ( do dveh tednov), v primerjavi z 

dolgoletnim povprečjem pa smo še vedno v prednosti (do deset dni. Trgatev zgodnjih sort se je v Podravju  

v omejenem obsegu začela že proti koncu meseca avgusta in bo končana v prvi polovici septembra 

.Glavnina trgatve srednje poznih sort bo po 15. Septembru in trgatev poznih sort se bo pričela po 20. 

Septembru in nekje končala v prvem tednu meseca oktobra. Vsekakor pa bo spet glavnina trgatve , tako 

kot v daljšem obdobju zadnjih dvajsetih let, spet v mescu  septembru. V primerjavi z lanskim letom, ki je 

bilo količinsko nadpovprečno pridelovalno leto predvidevamo v tem letu sicer do 20% manj grozdja, kar 

pa še vedno predstavlja višji pridelek(ocenjujemo okrog 20%) od dolgoletnega povprečja. Med 

vinogradniki in vinogradi so velike razlike, tako lahko v povprečju tržno naravnani vinogradniki z bolj 

prehranjenimi in solidno negovanimi  mladimi vinogradi  pričakujejo  nadpovprečne pridelke, v ostalih  

starejših in  slabše negovanih, predvsem pa v vinogradih kjer je bila toča in  bolezni, pa občutno nižje 

pridelke. Kakovost pridelanega grozdja ostaja v veliki meri odvisna  od vremena do trgatve, veliko pa 

lahko še postorimo sami z dodatnimi ukrepi ob trti in pravilno izvedeno selektivno trgatvijo. Cilj vseh 

naših priporočil je, da naredimo pred trgatvijo v vinogradih prav vse, da ohranimo količinsko in 

kakovostno zdrav pridelek in zaradi slabega vremena preprečimo nastanek gospodarskih škod. 

 

 Zaradi posebnosti tega letnika in napovedanega slabega vremena (hladno in mokro) svetujemo prav vsem 

vinogradnikom, da se v nasprotju z dosedanjo prakso takoj vrnete v svoje vinograde in: 

- Povsem odstranite vso listje ob grozdju (seveda so izjeme tako med vinogradniki , sortami , 

legami in zahtevanimi različnimi stili vin) 

- Odstranjujte  gnilo grozdje v  zaboje za obiranje in sicer lahko  odstranite z gnilobo okužen 

celoten grozd, ali samo prizadeti del,  ali posamezne gnile jagode. Opozarjamo, da gnilega grozdja 

ne pustimo na tleh, ker lahko ob ugodnih pogojih (pokanje grozdja v  deževnem  obdobju pred 

trgatvijo) vpliva na širjenje grozdne gnilobe na ostalo zdravo grozdje. To delo je zamudno in 

drago in povsem ne zagotavlja pravih rezultatov. In če boste na ta način pristopili do 

zmanjševanja škod potem pri tem uporabite koničaste škarje za obiranje grozdja, ob tem pa bodite 

pazljivi, da ne prizadenete ostalih zdravih jagod na grozdju. 

- odstranite tudi vse po peronospori in oidiju prizadete mlade poganjke in predvsem martinčke, ki 

so leglo razvoja bolezni za naslednje leto. 

Opozarjamo, da je odstranjevanje grozdja v tem času samo zaradi  zmanjševanja količine  pridelka ne 

pride več v poštev, lahko pa zaradi povečanja kakovosti še odstranjujemo prekomerno obložene trte z 

grozdjem , ki je v primerjavi z ostalim bistveno slabše kakovosti (nujne meritve!). Praviloma pa se v 

takem vinogradu raje odločimo za selektivno trgatev, podbiranje z ločevanjem kakovosti in trgatvijo, 

kjer ima trgač več posod za različne kakovosti grozdja, ki pa jih kasneje tudi moramo ločeno predelati 

 

Do glavne trgatve imamo samo  še  dobra dva tedna in zaradi specifičnosti tega letnika opozarjamo, da je  

pred nami količinsko bogat letnik, kleti so še sorazmerno dobro založene z lanskim vinom, prodaja vina 

stagnira in posledično je odkupa grozdja vse manj. Toče in bolezni so  v tem letu  sicer  zmanjšale 

pridelek  do 10 %, kar pa se ob vsaj 20 % večjem pridelku kot običajno, ne pozna prav veliko. Na trgu z 
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grozdjem danes prevladujejo zgolj dolgoročno podpisane pogodbe, ki edine povečini garantirajo odkup 

letošnjega pridelka grozdja. 

Zaradi tega, ocenjujemo, da bo v Podravju vsaj 2 milijona kilogramov grozdja brez kupca in posledično se 

bodo napolnile do sedaj prazne posode kleti in garaže z vini vprašljive kvalitete. Prav ta vina bodo 

vplivala na: povečano ponudbo,  nelojalno konkurenco, nižanje prodajnih cen in  posledično bo spet velik 

vpliv na opuščanje vinogradov in zaraščanje strmih vinorodnih območij. 
Pred trgatvijo smo se do sedaj pretežno ukvarjali  samo s tem, kako bomo trgatev organizirali in izpeljali 

in koliko bomo zaslužili. Danes pa je vse bolj  v ospredju kam in komu bomo prodali grozdje. Razmere na 

vinskem trgu se hitro spreminjajo, saj se z organizirano tržno prodajo vina ukvarja vse manj 

vinogradnikov. Preostali, ki so vinograde še ohranili in vina ne kletarijo želijo svoje grozdje prodati. Tako 

vinogradnike, ki pridelujejo samo grozdje, danes lahko ločimo na tiste, ki imajo z dolgoročnimi 

pogodbami zagotovljen odkup in preostale, ki so prosto na trgu. S tem ko prvi  nikoli niso zadovoljni s 

ceno , preostali danes  sploh ne vedo kam z grozdjem. Med vinogradniki , ki pa so na trgu s svojim vinom, 

pa so pretežno tisti , ki obvladujejo lokalni trg z običajno litrsko kakovostjo in ostali manj številčni, ki 

imajo širši trg z priznanimi blagovnimi znamkami in ugledom kakovosti. 
 

Tržne viške  lahko rešimo na več načinov, za vinogradnika je najslabši  način, ki ga  pred trgatvijo reši 

narava z daljšim deževnim obdobjem in intenzivnim razvojem grozdne gnilobe, ko lahko v dveh tednih 

propade do 50% pridelka. 

Grozdna gniloba je najbolj nevarna gospodarni pridelavi grozdja in vina, saj lahko pred trgatvijo ob 

ugodnih pogojih v kratkem časovnem obdobju občutno zmanjša količino pridelka (tudi  do 5 % na dan), 

prav tako pa negativno vpliva na kakovost vina. Upravičeno lahko trdimo, da so letniki brez gnilobe 

izjemni vinski letniki, tako po ekonomični pridelavi, kot po kakovosti. In po izkušnjah vemo, da so najbolj 

težavni tisti vinski letniki, ko grozdna gniloba določa čas trgatve, tedaj je zelo slabo  za  kakovost vina in 

hudo za  vinogradnike.  

Čeprav se vinogradniki še vedno delimo na velike in male, na ljubiteljske in tržne , pa vendar je prav vsem 

skupno da potrgamo zdravo in kakovostno grozdje , ki je edino pravo izhodišče za kakovostna in tržna 

vina. Ne glede na uporabnost vina naj bo vsem skupna kakovost s katero trajno obeležimo naše izjemno 

pridelovalno rastišče, ki bo za obstoj in nadaljnji razvoj našega vinogradništva še kako odločilna.  

Zato je danes potrebno, da  najprej in  pošteno sami ugotovimo , kako je v našem vinogradu pred trgatvijo, 

koliko je trta obremenjena, kakšno je zdravstveno stanje, koliko je grozdja in kako je razvito, ter kako 

dozoreva. Še je čas, da z zmanjševanjem, odstranjevanjem in predvsem z odbiro in podbiranjem slabo 

kakovostnega in gnilega  grozdja  odločilno vplivamo na pridelavo sicer manjših količin zdravega in 

kakovostnega grozdja, ki pa mora imeti tudi svojo pravo ceno.  

To pa zahteva tudi vse bolj intenzivno ukvarjanje s trto vse tja do trgatve, glede cene pa je to povsem 

druga zgodba na katero pa ima vinogradniška stroka žal vedno manjši vpliv. Dobesedno se danes v tej ,za 

mnoge vinogradnike, brez izhodni  situaciji, počutimo tudi mi in smo vedno bolj podobni brezzobemu 

tigru z hudimi bolečinami v zobeh!   

Spoštovani vinogradniki, pred nami je samo še kratek čas do trgatve in prav vsem svetujemo, da  pojdite v 

še enkrat v svoje vinograde in pred trgatvijo  trto temeljito osvetlite in še dodatno prezračite , grozdje 

pravilno razporedite, lahko tudi razredčite,grozdje okuženo z  grozdno gnilobo očistite, grozdje močno  

okuženih trt po oidiju, rumenici in esci pod nujno  odstranite iz nasada,  okužene trte  pa vidno označite. 

 

Zato pred letošnjo trgatvijo v vinogradih postorimo vse kar je v naši moči , da bomo pridelali zdravstveno 

neoporečno, zdravo in  po kakovosti čim bolj izenačeno in kvalitetno grozdje. In kakor se ločijo cene vinu 

po kakovosti, tako se naj na trgu tudi vrednoti  grozdje. Zato želimo vsem vinogradnikom, da ob vsem 

delu in skrbeh za svoje zares kakovostno grozdje in kasneje vino, v tem letu dosežete tudi spodobne in za 

nadaljnje delo spodbudne in predvsem poštene cene.    
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