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Kako bomo trto obrezali letos 2018?
Počasi prihaja čas, ko bo potrebno v vinogradih izvesti tudi glavno vinogradnikovo
opravilo-zimsko rez vinske trte. Ukrep zimske rezi pri vinski trti, predstavlja največji
poseg in regulacijo rasti in rodnosti v celotni rastni dobi trsov. Preden se pripravimo k rezi
pregledamo zdravstveno stanje, dozoretost in razporejenost rodnega lesa.
Ob rezi seveda puščamo rodni les, ki je primerne debeline, ki je dobro dozorel, je tipične
sortne barve, brez vidnih bolezenskih znamenj in poškodb. Na takem primernem lesu,
morajo biti tudi zimska očesa lepo razvita-polna, in tudi sortno značilno oblikovana. Pri
rezi tudi pazimo, da bomo trs obremenili v skladu z njegovo močjo. Le tako nam bo
večina očes na šparonu, ki smo jih namenili rodnosti, tudi zbrstela. Merilo, koliko rodnih
oči bomo narezali na posameznem trsu je, koliko mladik je v preteklem letu zraslo in
koliko rozg je lepo dozorelo. Torej kolikor dozoretih 1,3m dolgih rozg, toliko narežemo
rodnih očes.
Da pa bomo dosegli zbrstitev velike večine očes na trsu, je potrebno, da naredimo
kakšen prečni prerez rozg in to predvsem tistih, ki jih nameravamo narezati za rodni les.
Na dozoreti rozgi mora biti vsaj 2/3 premera površine prečnega prereza lesa in do 1/3
površine stržena. Take rozge so najprimernejše in so tisto minimalno zagotovilo, da nam
očesa na narezanem rodnem lesu sploh zbrstijo in seveda rodijo. Take rozge si lahko na
trsih pridelamo« izključno tako, da so listi na njih kar najbolje osvetljeni in da mladik v
preteklem letu nismo preobremenili. Mladika je pravilno obremenjena, če na njej
pridelamo 20-30 dag grozdja. Sami vinogradniki vemo, da imajo sorte z velikimi grozdi,
kot so žametovka, frankinja, šipon, kraljevina, ranfol, plavec, rumeni muškat in še
nekatere, grozde, ki so lahko precej težji, kot je dovoljena obremenitev posamezne
mladike. Tudi zakonsko dovoljena obremenitev trsa za kakovostna vina ZGP in za vina
PTP, znaša 3kg/trs-kar pomeni samo 10-12 mladik na tekoči meter vinograda s tako
obremenitvijo. Pri tem pridelku je dozorelost lesa vinske trte še mogoča in jo v normalnih
rastnih pogojih tudi pričakujemo. V letošnjem letu je stanje dozorelosti lesa v večini
primerov, zelo dobro.
Pri sami izvedbi rezi pazimo, da razporedimo rodna očesa po celotni razdalji, ki smo jo
posameznemu trsu odrediti z razdaljo sajenja. Izogibamo se primerom, da se dva
šparona prekrivata ali križata. Na takih mestih je kasneje v vegetaciji tudi največ težav z
pojavom in razvojem raznih glivičnih bolezni. Pri enošparonski vzgoji obliki naj bo šparon
vsaj 10 cm krajši kot je med trtna razdalja. Pri dvošparonski vzgojni obliki na bo ravno
tako 10 cm prostora med koncema sosednjih šparonov. Uporabo reznikov omejimo, saj
se na njih razvijejo najmočnejše mladike, ki tako slabše dozorijo in se težje upognejo.
Predstavljajo tudi slabo izbiro za rodni les v naslednjem letu.
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