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9. VINOGRADNIŠKO OBVESTILO
Maribor 25.8.2017
PRED TRGATVIJO VINSKEGA LETNIKA 2017
Pred vinogradniki je sedaj samo še trgatev letnika 2017, ki je poseben tako po
ekstremnih pridelovalnih pogojih, kot je izreden po zoritvenih izhodiščih za
kakovostno izjemno vinsko letino.
Za vinogradnike se končuje eden najtežjih vinsko pridelovalnih letnikov, ki se ga
bomo zaradi težav dolgo spominjali in tudi težko pozabili.
Splošni (ekstremni )pridelovalni pogoji v letu 2017:
 Prehitevanje vegetacije tako v času odganjanja kot v času zorenja
 Spomladanska pozeba
 Pogoste toče in nevihte z orkanskimi vetrovi
 Hitri vremenski in temperaturni obrati, vročinski udari in sušno poletne
razmere
 Pospešeni zoritveni procesi in zgodnja trgatev
 Pojav novih škodljivcev in povečana virulentnost rastlinskih bolezni
V pred oceni pridelka grozdja konec avgusta ocenjujemo, da bo v letu 2017 v
Podravju količinsko podpovprečna in kakovostno nadpovprečna do vrhunsko
kakovostna pridelovalna letina.
Trgatev bo zgodnja in se je z zgodnimi sortami že pričela v avgustu, glavnina trgatve
pa bo po dosedanjih pogojih že v prvi polovici meseca septembra.
V letu 2017 je bila pridelava grozdja v vinorodni deželi (VD) Podravje za
vinogradnike težavna in zelo stresna. Vinograde v Podravju je najprej prizadela
spomladanska pozeba (20-21 april), veliko je bilo poletnih viharjev s točami, mlade
nasade pa je prizadela suša. Prav tako je vedno več težav z rastlinskimi boleznimi in
vedno več je okuženih trt z rumenicami, virusi, glivami(esca), pojavljajo pa se že
nove bolezni in škodljivci. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem bo v letu 2017
pridelek grozdja okrog 30 milj kilogramov,ali skoraj za pol manjši kot je dolgoletno
povprečje. V primerjavi z letnikom 2016 bo pridelek manjši za vsaj 20%, primerjavi
z letnikom 2015 do 50% manj in z letnikom 2014 do 30 % manj pridelka grozdja.
Čeprav so zatečene razmere za vinogradnike v tem letu bolj neugodne, bo letina in
trgatev zgodna, za preostali pridelek pa obstaja izjemno dobro izhodišče za doseganje

vrhunsko kakovostnega grozdja. Zato vsem svetujemo, da izkoristimte ugodne
naravne danosti in po svojih najboljših močeh naredite v vinogradih vse, da se zdravo
in kvalitetno grozdje pravočasno potrga,saj se s tem zagotovijo izhodišča za dobro
prodajna tržna vina.
Pred trgatvijo ugotavljamo:
- v Podravju lahko realno pričakujemo v povprečju do 50% zmanjšan pridelek grozdja
(posledice spomladanske pozebe in toč iz leta 2016 in 2017)
- v primerjavi z letnikom 2016 zorenje v tem času prehiteva za več kot 10 dni
- v vinogradih prizadetih po spomladanski pozebi in po poletnih točah, lahko pri
trgatvi pričakujemo tudi več dela in stroškov(odbira!)
- pred večino vinogradnikov je v Podravju zgodna trgatev povečini zdravega in po
kakovosti izenačenega grozdja. Povsod tam, kjer pa imamo delno gnilo in delno
poškodovano grozdje pa je potrebno, da pri trgatvi to tudi ločimo in ločeno predelamo
Pred trgatvijo opozarjamo:
-

-

-

-

osnova za dobro litrsko in buteljčno vino je lahko samo kakovostno, zdravo,
zdravstveno neoporečno in tehnološko ciljno dozorelo grozdje
v času trgatve gniloba na grozdju v nobenem primeru ni opravičljiva, le pri
pridelavi predikatnih vin je potrebna in to zgolj v obliki žlahtne gnilobe.
v tem letniku bo količinsko manj grozdja, kljub temu pa lahko pričakujemo
nadpovprečno kakovostno grozdje.
v primeru nadaljevanja lepe in sončno suhe jeseni lahko pričakujemo vrhunsko
kakovosten vinski letnik, ki bo zelo podoben letniku 2003.
v tem letu se bo prodaja grozdja večinoma odvijala v zmanjšanem obsegu in
povečini znotraj vinorodne dežele.
promet z grozdjem v dolgoročno urejenih poslovnih odnosih z obstoječimi
kletmi bo potekal praviloma po istih cenah , kot v preteklem letu.
promet z grozdjem na prostem trgu pa bo v tem letu potekal po neprimerno
nižjih cenah kot v preteklem letu, zato ker bo zelo malo kupcev od drugod, ki so
v preteklem letu vplivali na izjemno povišanje cen grozdju.
zaradi količinsko zmanjšanega pridelka in tudi zelo slabega izplena mošta se
pričakuje nadaljnje padanje količin vkletenega mošta in vina.
ponovno poudarjamo, da prodaja grozdja po ceni nižji od 0,60 Eura tudi v tem
letu ne pokrije pridelovalnih stroškov (velik izpad pridelka!)
Zaradi zelo majhnega izpada pridelka grozdja na sosednih tujih vinorodnih
območjih se pričakuje v primerjavi z preteklim letom občutno zmanjšano
povpraševanje in nakup kakovostnega grozdja.
Če ste samostojen in nepovezan vinogradnik, ki prodajate grozdje postorite v
tem letu, da boste s svojimi kupci izposlovati pogodbo za dolgoletno
sodelovanje!
Vse bolj kot se zaostrujejo pogoji pridelave grozdja in trženja vina postaja jasno,
da se bodo v bodoče z tržno pridelavo lahko ukvarjali samo tržno in pridelovalno
EU primerljivi vinogradniki-vinarji z znanjem, ustreznimi pogoji, razpoznavni
na trgu. Dolgoročno bodo lahko ostali samo tisti, ki bodo znali pridelati
kvalitetno grozdje tudi v spremenjenih pridelovalnih razmerah in bodo imeli
ustrezne pogoje ( ekonomične vinograde in sodobne kleti) in bodo na trgu
razvojno uspešni, razpoznavni, ob tem pa odprti za pošteno trajno sodelovanje
povezovanje in skupno delovanje tako v pridelavi, predelavi kot tudi trženju.

-

-

-

zdravo in kvalitetno grozdje bo v tem letu na prostem trgu iskano blago s cenami
,ki bodo nižje od lanskih prodajnih cen in se bodo v povprečju gibale od 0,50 do
0,80 eura za kilogram. Za določena sortna kakovostna in vrhunska vina pa tudi
več.
ob polnem upoštevanju strokovnih služb za vinogradništvo in vinarstvo, opravite
trgatev grozdja tedaj ko bo stopnja zrelosti grozdja v vašem vinogradu dosegla
stopnjo optimalne kakovosti vaših tržno prodajnih vin.
Samo pridelava in prodaja vrhunsko kakovostnih vin na vinogradniških kmetijah
dolgoročno omogoča obnovo vinogradov, nabavo novih strojev in zagotovitev
obstoja mladih vinogradnikom in trajnih delovnih mest.

Pred trgatvijo svetujemo:
-vinogradi so pred trgatvijo vinogradnikovo ogledalo, zato naj bodo pred trgatvijo
urejeni(pokošeni in površičkani).
- s kemično zaščito smo za to leto končali!
- izkoristimo dobrodejne učinke zaključnega odstranjevanja listja ob grozdju, saj
bomo s tem preprečili pogoje za nastanek grozdne gnilobe.
- Popolno odstranitev listja ob grozdju ali defoliacijo lahko opravimo v teh dneh
ali 14 dni pred trgatvijo
- v odličnih letnikih je večina grozdja na trti izenačene kakovosti, tako da odbira
praviloma ni potrebna in trgatev poteka hitro in težav. V primeru pojava gnilobe
ali različno zrelega grozdja pa priporočamo selektivno trgatev s podbiranjem.
-v času pred trgatvijo preglejte svoj vinograd in označite vse trte z vidnimi znaki
rumenic, virusov in esce.
-trte okužene z esco izolirajte, odstranite vse grozdje pred trgatvijo( nevarnost
širjenja tudi s škarjami ob trgatvi!), po možnosti izruvajte celotne trte in jih
odstranite iz vinograda. V primeru ko jih pustite v vinogradu jih obvezno označite
in izolirano od ostalih trt pozno spomladi obrežite na »glavo«(brez rodnega lesa)
in potem v času vegetacije pristopite revitalizaciji, ki jo bomo predstavili v času
bodoče zimske rezi.
-v vinogradih redno ugotavljajte sladkorne stopnje z ročnim refraktometrom, tržni
vinogradniki pa naj ob tem iz grozdja še pridobijo ostale podatke, ki določajo
kakovost mošta.
-trgatev naj bo hitra brez zastojev in izvedena v hladnem obdobju dneva.Obrano
grozdje naj se čim hitreje odpelje v predelavo, v primeru zastojev naj počaka na
hladnem in v senci, gajbice naj bodo po vsaki uporabi vedno čiste in oprane,
grozdje pa naj bo pobrano spoštljivo in nepoškodovano.
Vse vinogradnike, še posebno tržne pridelovalce opozarjamo, da smo strokovne
službe pri določanju časa trgatve vse bolj samo še pomoč in dopolnilo, nikakor pa
ne izključno vodilo. Sami ste odgovorni in samo vi sami poznate svoj trg, svoje
kupce in veste kakšen stil in kako kakovostno vino in po kakšni ceni lahko tudi
prodate. Zato spremljajte strokovne nasvete, čas trgatve pa določite sami in to
nikoli na pamet, temveč izhajajte iz svojih podatkov pridobljenih z rednim
spremljanjem dozorevanja grozdja iz svojih vinogradov. Ob tem pa se zavedajte,
da je določanje sladkorja v grozdju zgolj osnovni pokazatelj kakovosti, ki pa ga
morajo prav vsi tržni vinogradniki dopolniti z ugotovitvami stanja skupnih kislin ,
razmerja vinske in jabolčne kisline, določanjem Ph ali kislosti grozdnega soka in
stanjem asimilacijskega dušika.

Na pooblaščenem vinskem laboratoriju KGZS Kmetijskega Zavoda Maribor, vam
kvalitetno in hitro opravimo vse te meritve, vas pričakujemo in se skupaj z Vami
veselimo pridelave odličnih vin tega vrhunsko kakovostnega vinskega letnika
2017.
KGZS Kmetijski zavod Maribor
Specialistična služba za vinogradništvo
Štabuc Roman
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