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VPLIV EPIDEMIJE KORONAVIRUSA
V SLOVENSKEM VINARSTVU IN VINOGRADNIŠTVU
Epidemija koronavirusa (covid-19) je povzročila velike pretrese
tudi v vinogradništvu in vinarstvu. Prodaja vina se je zaradi
zaustavitve turizma, zapiranja vseh gostinskih obratov, ter
prepovedi vseh dogodkov in prireditev dobesedno zaustavila.
Posledično se sedaj vsi slovenski vinarji ubadajo z velikimi
zalogami neprodanega vina.
Na žalost isto čutijo domala vse vinske dežele v Evropi in svetu, kjer
se prav tako pojavljajo viški vina. Nekatere največje pridelovalke
vina v Evropi ( Francija, Italija in Španija) so svojim vinarjem že
ponudile ﬁnančno pomoč za izvajanje destilacije viškov vina.

po pogojih in cenah, ki so zapisani v veljavni pogodbi o odkupu,
že seznanili na letošnjem sestanku.
Po zagotovilu kleti se bodo odkupile vse pogodbene količine.
Pri odkupu sivega pinota, modrega pinota, rumenega muškata
in muškat otonela se po pričakovanjih pogoji odkupa ne bodo
kaj dosti spreminjali. Pogoje odkupa ostalih sort pa je sedaj
skoraj nemogoče določiti, saj bodo odvisni od dogajanj v
naslednjih mesecih.

Tudi pri nas so, posebej večje kleti, v položaju, da bodo brez
državne pomoči težko izšle iz krize in potem v jeseni normalno
izvedle trgatev in še posebej odkupe grozdja kooperantov.
Vsekakor se tudi v Sloveniji pripravljajo ukrepi in pomoč države
za rešitev vinske krize.
Predlagani so naslednji ukrepi:
- krizna destilacija
- izvedba zelene trgatve
- ukrep nanciranja skladiščenja zalog
Odkup grozdja letnika 2020 je tako precej odvisen od izvedbe
teh ukrepov in pa dogajanja na vinskem trgu tako pri nas kot
tudi širše v naslednjih mesecih do trgatve.
V KZ Ptuj smo že pred časom svoje kooperante, ki prodajajo
grozdje preko zadruge, obvestili o razpisani pomoči
vinogradnikom v višini 629,21 EUR/ha. Upamo, da ste se na ta
razpis prijavili vsi, ki ste izpolnjevali razpisne pogoje.
Tudi predstavniki kleti P&F Ormož, ki je naš največji kupec
grozdja, so nas s težavami in negotovostjo okrog odkupa grozdja
letošnjega letnika in z dejstvom, da bo nemogoče izvesti odkup

Upamo, da se bo življenje po epidemiji ponovno postavilo v
prave tirnice in da se bo tudi poraba vina polagoma povečala.
Slovenija je namreč država, znana tudi že na svetovnem vinskem
zemljevidu. Velika škoda bi bila , da bi se to, kar se je leta gradilo,
vlagalo in ustvarjalo poznane vinske blagovne zaradi trenutnih
trendov porušilo.
Za konec naj spomnim na rek grškega misleca Plutarha » vino
je med pijačami najkoristnejše, med zdravili najokusnejše in
med hrano najprijetnejše«
Ivo Orešnik

ODKUP POLJŠČIN
JEČMEN, PŠENICA, OLJNA OGRŠČICA
Več informacij pri vodjih Področnih zadrug in
na spletni strani www.kz-ptuj.si

OBOGATIMO TLA Z DOSEVKI
Dosevki so rastline, ki jih sejemo po spravilu glavnega
posevka. Skupna lastnost vseh dosevkov je, da hitro rastejo
ter dajo dosti zelene mase. Botanično so dosevki iz različnih
družin rastlin. Iz nam že dobro znanih križnic (ogrščice,
gorjušica, redkev, …), trav (ljuljke), metuljnic (detelje,
lucerna, grašica) so dobrodošle rastline iz drugih družin, npr.
facelija (iz družine vodolistnic) ter ajda iz družine dresnovk.
Ločimo neprezimne in prezimne dosevke. Dosevke sejemo
za podor, za krmo živalim, kot čebeljo pašo ter za prehrano
ljudi. Sejemo jih v čisti setvi ali v različnih mešanicah. Setve
mešanic imajo mnoge pozitivne učinke, saj se rastline med
seboj dopolnjujejo glede na sposobnost vezave dušika, na
globino koreninskega sistema ter čas cvetenja.

PRIPRAVA TAL IN SETEV
Predsetveno pripravo tal opravimo takoj po žetvi, zato
da ohranimo v tleh čim več vlage. Smiselna je direktna
setev, minimalna obdelava z vrtavkasto brano ali plitvo
oranje. Po setvi je za vse dosevke priporočljivo valjanje.
Dosevke sejemo na ozko medvrstno razdaljo, in sicer ne
več kot 25 cm. Križnice, trave in detelje sejemo plitvo –
od 1 do 1,5 cm. Ostale metuljnice pa globlje, to je 3 do 4
cm. Setev opravimo z žitno sejalnico ali s trosilnikom
mineralnih gnojil. Pri setvi s trosilnikom moramo seme
zabranati v zemljo.

Sejanje dosevkov ima veliko ugodnih vplivov na prst,
- med drugim preprečuje izpiranje dušika v podtalnico.
- Dosevki z bogatim koreninskim sistemom povečujejo
organsko maso ter mikrobiološko aktivnost tal.

Obogatitev tal z organsko maso je izrednega pomena tam,
kjer ne zaorjejo hlevskega gnoja oziroma slame. Tla
postanejo bolj zračna in rahla, rast plevelov je ustavljena.
Dosevki kot vmesni člen zmanjšujejo škodljivi vpliv
preozkega kolobarja.
S setvijo nekaterih dosevkov lahko zmanjšamo število
škodljivce, predvsem strun, ogorčic (nematod), polžev in uši.

OMEJIMO ŠTEVILO TALNIH
ŠKODLJIVCEV (STRUN)
S podoravanjem bele gorjušice ob polnem cvetenju
vnesemo v tla rastlinske ostanke. Pri razgradnji rastlinskih
tkiv pride do sproščanja hlapljivih snovi, ki negativno
vplivajo na škodljive organizme.

Bela gorjušica

Gnojenje
Rastna doba dosevkov je kratka, v tem času ustvarijo velik
pridelek, zato jih je priporočljivo gnojiti. Ob setvi
dognojimo glede na založenost tal in gnojenje predposevka
ter na željen pridelek zelene mase. Gnojimo z okoli 60–80
kg P2O5/ha in 80–100 K2O/ha. Sicer lahko potrebe po
fosforju in kaliju pokrijemo že pri gnojenju glavnega
posevka. Dušika dodamo 80–100 kg/ha. Gnojenje z
dušikom je zlasti primerno za križnice, pri setvi metuljnic z
dušikom ne gnojimo. Za prezimne dosevke lahko odmerek
dušika razdelimo na dva dela.
Simona Horvat, univ. dipl. ing.

Metuljnice pa še dodatno bogatijo tla z dušikom.

DOSEVKI - IZBIRA RASTLINE
Dosevek sejemo glede na namen uporabe. V preglednici so prikazani najpogostejši.

Mešanice dosevkov lahko sestavimo sami iz posameznih vrst rastlin. Pogosteje se odločimo za nakup že pripravljenih
mešanic, ki jih ponudijo sem. hiše, npr. razne travno-deteljne mešanice, Landsberška mešanica/Grašljinka/ Agrosaat 6,
Boni, Früh in druge.

