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Kmetovanje ni samo pridelava hrane, temveč je in ohranjanje naših tal, krajin ter biotske raznovrstnosti. 
pomembno tudi  za podeželje in ljudi, ki v njem živijo. Trg teh javnih dobrin ne plačuje. Da bi se kmetom 

poplačalo za to storitev, ki jo zagotavljajo družbi kot 
Kmetje ohranjajo podeželje in podeželski način življenja. celoti, se jim v EU izplačuje dohodkovna podpora v obliki 
Brez kmetij in kmetov bi bili naši zaselki, vasi in kraji v kmetijski subvencij. Prav tako lahko kmetje dodatno 
veliko slabšem položaju. Veliko delovnih mest na prejmejo podporo, če uvedejo še strožje kmetijsko-
podeželju je povezanih s kmetovanjem. Kmetje okoljske pridelovalne prakse.
potrebujemo stroje, stavbe, gorivo, gnojila, svetovanje in 
zdravstveno varstvo živali. Veliko ljudi je zaposlenih v teh Pred kmeti sta dva izziva: pridelovati in zagotavljati 
»predproizvodnih«  dejavnostih. Veliko je tudi zaposlenih stabilno ponudbo visoko kakovostne hrane po dostopnih 
v »poproizvodnih« dejavnostih, kot so priprava, predelava cenah, ter hkrati varovati naravo, vodne vire in biotsko 
in pakiranje hrane. Nekateri pa so vključeni v skladiščenje, raznovrstnost, za današnje, jutrišnjo in  prihodnje 
prevoz in prodajo hrane. Na splošno sta kmetovanje in generacije.
proizvodnja hrane zelo pomembna za naše gospodarstvo 
in družbo. Tako so kmetje zelo pomembni akterji na 
podeželskih območjih, ki jih ne smemo izgubiti. 
Temeljnega prvinskega znanja o kmetovanju se ni 
mogoče naučiti iz knjig, temveč se prenaša med 
generacijami.

Podeželje ni takšno, kot je bilo v svojem prvotnem stanju, 
temveč so ga oblikovala stoletja kmetovanja. Zaradi 
kmetovanja sta našo okolje in pokrajina tako raznolika. 
Podeželje je habitat za različne živalske in rastlinske vrste. 
Biotska raznovrstnost je zelo pomembna za trajnostni 
razvoj podeželja. Iz tega izhaja, da kmetje upravljajo 
podeželje v korist vseh nas. Prav tako kmetje zagotavljajo 
javne dobrine, med katerimi sta najpomembnejši varstvo 

Oljarna Fram d.o.o. je vodilna slovenska proizvajalka V  letu 2014 je imela Oljarna Fram 1,4 mil. evrov prometa, 
bučnega olja in ena najstarejših oljarn v regiji. Njene kar je 8 % več kot leta 2013. Od tega se je v tujino prodalo 
korenine segajo že v leto 1750. 27 % proizvodnje. 

Oljarna je v Slovenskem prostoru prepoznavna s svojo V oljarni je redno zaposlenih  8 ljudi.  Tako, da bo oljarna 
kvaliteto bučnega olja. Bučno olje iz Oljarne Fram ima tudi v bodoče razpoznavna po proizvodnji bučnega olja. 
zaščiteno geografsko označbo znotraj EU pod imenom 
Štajersko – Prekmursko bučno olje. Samo surovino Branko Valenko, vodja komerciale
bučnice odkupujemo samo z področja Ptujsko – 
Dravskega polja.  

KMET KOT PARTNER NA PODEŽELJU

OLJARNA FRAM USPEŠNO ZAKLJUČILA  LETO 2014
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REZ VINSKE TRTE

 

Zimska rez vinske trte je prvo in še vedno najbolj 
strokovno opravilo v vinogradu, s katerim začnemo 
novo letino. Z rezjo tako določamo  količino in 
kvaliteto pridelka, ki ga naprej dopolnjujemo z vezjo, 
pletvijo…

Pred pričetkom  rezi najprej ocenimo vinograd kot 
celoto in tudi vsak trs posebej. 
Ocenimo rast v preteklem letu in dozorelost lesa. Tako 
upoštevamo pravilo, da trte šibkejše rasti obrežemo 
močneje in jim pustimo manj očes,  trtam z bujnejšo 
rastjo pa ob rezi pustimo več očes in končno količino 
mladik določimo pri pletvi vinograda.
Vsak rezač mora pravilno določiti tudi število očes na 
m2 življenskega prostora.
Tukaj še vedno velja da: Še nekaj  pravil, ki jih moramo upoštevati ob rezi: 

- sorte z velikimi grozdi narežemo na 4-6 očes na m2 ( - nikoli ne narežemo več reznikov kot imamo 
šipon, rizvanec…) šparonov

- sorte s srednje velikimi grozdi na 6-8 očes na m2 ( - če izrašča šparon nad osnovno žico, naj ima ob sebi 
laški rizling, sauvignon, beli pinot, renski rizling, tudi reznik; ko pa je zasnova šparona pod osnovno 
chardonnay) žico, lahko reznik  skrajšamo na čep ( eno oko) ali ga 

- sorte z majhnimi grozdi narežemo na 8-10 očes na popolnoma opustimo
m2 ( sivi pinot, modri pinot, traminec) - ko dvoletni les izrašča iz starine in na njem pustimo 

šparon, je ta šparon praviloma manj roden  
Na trti imamo stari les ( deblo, krak, kordon…), - najbolj roden je navadno šparon, ki raste iz starega 
dveletni les ( lanski čep ali reznik in šparon), ter enoletni šparona
les, ki ga imenujemo rozge -  le te lahko rastejo iz - enoletni les vedno režemo 1-2 cm nad očesom, s 
dvoletnega lesa ali iz starega lesa. poševnim rezom stran od očesa
Trs rodi praviloma na enoletnem lesu, ki raste iz - kasneje režemo mlade vinograde in vinograde na 
dvoletnega. Rozge iz starega lesa praviloma niso rodne izpostavljenih legah
in iz njih narežemo le čepe ali kratke reznike, ki jih - trse napadene z rumenico, esko in virusi režemo 
uporabljamo le za oblikovanje trsa. posebej in škarje razkužimo

- pri rezi uporabimo dobro nabrušene škarje in žagice, 
da bo delo lažje rezi pa čimbolj gladki

Veliko uspeha in dobro letino!         

Ivo Orešnik, ing. agr.

Pri nas večina vinogradnikov uporablja dvošparonsko 
in enošparonsko vzgojno obliko. Enošparonsko 
vzgojo uporabljamo predvsem v vinogradih z manjšo 
sadilno razdaljo ( razdalja med trsi 0,7-0,9 m). 

Najbolj razširjena je dvošparonska vzgojna vzgojna 
oblika, kjer trs narežemo na dva šparona in dva reznika.
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