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Maribor: 04. 09. 2018
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor izdaja v zadevi obogatitev drozge ali mošta, na podlagi 23.
člena Zakona o vinu (Ur.list RS št.105/2006) in 11. člena Pravilnika o pogojih, ki jih mora
izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških
sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v
prometu (Ur.list RS št.43/2004) izdaja naslednje

MNENJE
ZA OBOGATITEV DROZGE ALI MOŠTA V VINORODNI DEŽELI PODRAVJE
LETNIKA 2018

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
na osnovi opravljenih analiz in spremljanja
zdravstvenega stanja grozdja, na podlagi 23. člena Zakona o vinu ( Ur.list RS, št.105/2006) in
11. člena Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o
dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede
kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu ( Ur. list RS, št. 43/2004,) ter Uredbe
sveta ES 1493/1999, Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta izdaja
pozitivno mnenje za obogatitev mošta sort – ranina, rizvanec, muškat ottonel in srednje
pozne sorte grozdja - beli pinot, chardonnay, sivi pinot, zeleni silvanec, sauvignon,
traminec,
rumeni muškat, kerner, modri pinot, modra frankinja, in zweigelt v
vinorodnem deželi Podravje.


Obogatitev je enološki postopek, s katerim povečamo volumenski delež alkohola v
% - največ za 2 % vol, vendar ne smemo povišati skupnega volumenskega deleža
alkohola:

 za namizna, ki ni deželno in deželno vino PGO, na več kot 12 % vol - pri belih in
rose vinih in na več kot 12,5% vol – pri rdečih vinih,
 za kakovostna vina ZGP na več kot 13,5 % vol.


Obogatitev drozge ali mošta za pridelavo vrhunskega vina NI dovoljeno.
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