
 

Zap. 
št.

Sorta Lega zdravstveno stanje 
masa   

100 jagod     
(g)

volumen soka 
100 jagod (mL)

sladkor z 
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skupne tit. 
kisline   (g/L)

pH
vinska 

kislina g/l
jabolčna 
kislina g/l

indeks zorenja

1 Modra franknja Koritno - Kip zdravo 209 122 84 19,9 8,6 3,16 8,6 3,2 98
2 Rumeni plavec Zavode zdravo 218 136 77 18,2 13,2 2,83 8,5 7,3 58
3 Žametovka Gadova peč zdravo 258 176 65 15,4 7,9 3,08 7,0 3,4 83
4 Žametovka Koritno - Kip zdravo 272 172 69 16,5 9,2 3,02 7,6 4,2 75
5 Žametovka Malkovec poškodbe od toče, posamezna mesta gnilobe 274 179 62 14,6 9,9 2,96 7,3 5,3 62
6 Žametovka Trška gora - Ratajka peronospora 284 192 65 15,4 9,9 2,96 7,9 4,7 66
7 Žametovka Veliki Trn gnitje 247 162 69 16,2 9,4 2,99 8,2 4,1 74

TRGATEV 2019 - VINORODNI OKOLIŠ DOLENJSKA

6. VZORČENJE 30.09.2019

Podatki šestega tedna spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2019 v zgornji tabeli kažejo ponovno na zelo upočasnjeno dozorevanje. Vsebnost sladkorja je v povprečju ostala na enaki 
ravni kot v preteklem tednu, vsebnost skupnih kislin se je v povprečju znižala za cca 1 g/L, pH vrednost se je povišala v povprečju za 0,03. 
Zdravstveno stanje grozdja se iz tedna v teden slabša kot posledica poškodb od grozdnega sukača, mrčesa ter relativno visokih temperatur ob visoki vlažnosti (deževje, rosa).  
 
Glede na podatke iz zgornje tabele, predvsem pa zaradi slabšega zdravstvenega stanja svetujemo trgatev sorte modra frankinja .  
V kolikor zdravstveno stanje grozdja dopušča, svetujemo, da se ob ugodni vremenski napovedi s trgatvijo modre frankinje še počaka, ravno tako s sorto rumeni plavec in žametovka. 
 
V primeru, ko želi pridelovalec pridelati vino z označbo vrhunsko vino ZGP, mora predhodno pridobiti mnenje pooblaščene organizacije o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo 
vrhunskega vina, zlasti glede stopnje naravnega alkohola in zdravstvenega stanja grozdja. V tem primeru mora pridelovalec grozdja, namenjenega za predelavo v vrhunsko vino ZGP 
najmanj 8 dni pred trgatvijo opraviti predprijavo trgatve, dva dni pred trgatvijo pa tudi prijavo roka trgatve pri pooblaščeni organizaciji. Le-ta nato v dveh dneh po prijavi termina trgatve opravi 
pregled dozorelosti grozdja v vinogradu, kjer mora biti prisoten tudi pridelovalec ali njegov zastopnik. Omenjeni pregled v vinogradu delno plača pridelovalec v višini 20% stroškov pregleda 
(na kraju samem), 80 % stroškov pa je sofinancirano s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje. 
Grozdje, namenjeno pridelavi v vrhunsko vino, mora ob trgatvi dosegati najmanj 84°Oe, ob pregledu v vinogradu najmanj 80°Oe. Če grozdje v vinogradu, ob pregledu ne dosega 80°Oe, 
pridelovalec ne more zaprositi za ponovni pregled. 
Na grozdju, ki je namenjeno za pridelavo vrhunskega vina posebne kakovosti mora biti prisotna žlahtna gniloba. Sladkorne stopnje tega grozdja v vinogradu pa morajo biti najmanj: 
- pozna trgatev 91°Oe, 
- izbor 102°Oe,  
- jagodni izbor 127°Oe, 
- ledeno vino 127°Oe v moštu in 
- suhi jagodni izbor 154°Oe. 
 
Zaradi večine pobranega grozdja v vinogradih, kjer spremljamo dozorevanje grozdja, s 6. tednom tudi zaključujemo s spremljanjem dozorevanja grozdja v vinorodni deželi Posavje letnika 
2019. 
 
Vsem vinogradnikom in vinarjem želimo uspešno kletarjenje letnika 2019! 


