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ZIMSKA REZ 

( splošna navodila za rez vinske trte v  letu 2015) 

• Zimska rez trte je najbolj strokovno vinogradnikovo opravilo in predstavlja izhodišče za nov in 

kakovosten vinski letnik, ker z rezjo,ustvarjamo izhodišče za pravilno razmerje med količino, 

kakovostjo in gospodarnostjo tako, z njo vplivamo na trajno ohranjanje  ciljnih  vzgojnih  oblik 

in določimo vse pogoje za stabilno količinsko vsakoletno pridelavo kakovostnega pridelka 

grozdja. 

TRAJNO VELJAVNA PRAVILA IN DOLGOLETNE IZKUŠNJE TER PRIPOROČILA ZA REZ TRTE  

• pregled stanja rodnih očes v vinogradu-vzdolžni prerez očes.  

• Preveri se  zdravstveno stanje in dozorelost lesa trte. Vse poškodbe lesa trte, vključno z 

marmoriranimi lisami, ki so posledica oidija v preteklem letu, 

• določitev obremenitve s številom zimskih očes po trti, pravilo obremenitve  narezanih očesih 

na m2 življenjskega prostora trte v vinogradu(do 3 m2). Pravilo vitalnosti  življenjskega 

prostora, (terasni in kvadratni vinogradi),  

• obremenitev   vedno določa  vinogradnik (zato je  izključno odgovoren vinogradnik). 

• Pri rezi lahko na trti pustimo več zimskih očes kot bi po ustaljenih pravilih lahko pustili, pod 

pogojem ,da bomo  to kasneje pri pletvi tudi odstranili. 

• Pravilo bolj so bujne trte več očes pri rezi pustimo in posledično bomo v poletnem času tudi 

imeli več pletve in ostalih zelenih del. 

• Priporočilo  obremenitve  sort z velikimi grozdi (šipon, rizvanec, rumenimuškat, vse rdeče 

sorte razen modrega pinota) 4-6 očes na m2,  

• Obremenitev vseh  ostalih sort  z 6-8 očesi na m2(pravilo obremenitve sort z malimi grozdi ne 

obstaja  več)  

• Danes v vinogradih ni več omembe vrednega števila trt, ki bi imele 

• Starejše, slabo oskrbovane in po suši prizadete vinograde, ki so na lahkih tleh, režemo na 

kratko, bujne vinograde na bogatih tleh pa na dolgo. Najboljše razvita očesa so vedno nekje 

na sredini rozge. 

• Suho in toplo vreme v času dozorevanja enoletnega poganjka (junij, julij in avgust) pospešuje 

dober razvoj zimskih očes.  

• Hladno poletje s pomanjkanjem sončnega obsevanja in prekomerno količino padavin skupaj z 

močnimi napadi rastlinskih bolezni vplivajo na slabši nastavek grozdja v naslednjem letu. 

• Zgodnejše cvetenje v preteklem letu pozitivno vpliva na rodovitnost v tem letu. 

• Starejše trte z malimi grozdi in majhnim deležem stržena lahko režemo že zelo zgodaj, 

• mlade trte in trte z velikimi grozdi in večjim strženom in vse ostale trte, ki rastejo na bolj 

kritičnih nižjih legah obrezujemo pozno v februarju ali celo v zgodnji pomladi.  

• Najbolj pozno bomo rezali po toči prizadete vinograde. 



• Trta rodi praviloma na enoletnem lesu, ki je zrasel iz dvoletnega lesa.  

• Enoletni les - rozgo režemo na čepe (1 oko)  

• reznike (2 očesi) oz. šparone (7-9 oči) ali penjevce (5-7 oči). 

• Šparon kot dolgi rodni les je namenjen pridelavi glavnine pridelka in naj bo vedno nad 

reznikom. 

• Reznik ima nalogo rodnega in nadomestnega lesa za naslednjo leto in zagotavlja trajno 

ohranitev ustaljene višine vzgojne oblike trte.  

• Čep kot nadomestni les ima nalogo pomlajevanja in znižanja višine trte. 

• Pravi rezač bo na trti najprej poiskal čep, nato reznik in končno šparon.  

• Čep simbolizira  dolgoročno skrb za trto.  

• Pri rezi čepov, reznikov, penjevcev ali šparonov odrežemo rozgo 1 do 1,5 cm nad zadnjim 

očesom, rahlo poševno od očesa, pri zgodnji rezi naj bo rez okrogel, prav tako se pri tej rezi 

izogibajmo velikim ranam. 

• Pri gojitvenih oblikah, kjer ima vsak šparon ali penjevec svoj reznik, mora biti reznik vedno 

pod šparonom ali penjevcem, da se stari les preveč ne podaljša. 

• Kjer je šparon pod osnovno žico lahko reznik skrajšamo na eno oko ali ga tudi kakšno leto 

tudi povsem opustimo. 

• V primeru, ko je med trtami meter in več, bomo trto obrezali na dva šparona, kjer pa je manj 

kot en meter, na en šparon (pri šibko rastočih trtah je optimalna razdalja pri enošparonski 

obliki od 0,7-0,9m) 

• Pri bujnih sortah in prebujnih trtah bomo pustili več očes in tudi več daljših šparonov, ki jih 

bomo z dodatno pletvijo v poletnem času opleli ali v celoti tudi odstranili.  

• Na število in dolžino šparonov odločilno vpliva razadalja med trtami v vrsti in bujnost trte.  

• Med trtami naj ne bo praznih mest, kot tudi ne prepletanja šparonov!  

• V primeru dovolj prostora med trtami v vrsti, raje na trti pustimo dva šparona, na katerih 

bomo po pletvi pustili toliko mladik kot bi jih običajno imeli na enem šparonu - večja zračnost  

in osončenost, bolj zdravo grozdje ,boljša kakovost ob nespremenjeni   pridelani količini. 

• Z rezjo trte določimo obremenitev, z vezjo pa trti zagotovimo dobro razporeditev in s pletvijo 

dokončno določitev količine in pridelka. Uspeh v pridelavi kakovostnega grozdja je tedaj , ko  

rez, vez in pletev v vinogradu opravi ista oseba, po možnosti vinogradnik sam! 

• Enošparonska vzgojna oblika omogoča bolj ekonomično pridelavo, ker je tehnološko 

preprosta in ob doseganju količinsko in kakovostno ciljnih pridelkov vpliva na občutno nižanje 

stroškov. 

• Če je med trtami v vrsti dovolj prostora (meter in več) in so trte običajne bujnosti (en 

kilogram in več  enoletnega rodnega lesa na t.m. v vrsti), tedaj trto pri rezi obremenimo z 

dvema šparonoma in pri pletvi pustimo samo toliko mladik kot bi običajno pustili na enem 

šparonu.  

• V primeru, da imamo med trtami v vrsti manj kot en meter in je trta umirjene ali bolj šibke 

rasti (manj kot en kilogram enoletnega rodnega lesa na t.m. v vrsti), tedaj lahko brez težav 

obrežemo trto na en šparon. 

  



 

• Ob vsem  znanju  so pri rezi pomembna izkušnje , z vsako trto vzpostavimo  osebni odnos, 

opazovanje,  ocena kondicije, določitev življenjske moči trte,) 

• Rez opravimo vedno strokovno pravilno, vedno  v skladu z dejanskim stanjem trte in našimi 

pridelovalnimi cilji. 

• V letu 2015 pri rezi zaradi nevarnosti okužb z lesnimi glivami se izogibamo velikim 

ranam(rane do največ 2cm v premeru)  tako da puščamo štrclje(5cm, ali do prvega kolenca) 

kar bomo pri naslednji rezi odstranili. Večje rane je potrebno razkužiti in premazati, kar 

zahteva čas in tudi stroške.  

• V 2015 pri rezi puščamo daljši rodni les in prav tako do 20 %več  rodnih oči /trto, kot običajno 

 

                                                 KGZS-Zavod  Maribor, Roman Štabuc, Specialist za vinogradništvo 

                                                                            


