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Zimska rez je v vinogradu zelo pomemben ampelotehnični ukrep, ki daje izhodišče
za nov kakovosten vinski letnik. V lastnem vinogradu s sorto 'Rebula' smo leta 2015
opravili bločni poskus s tremi obravnavanji, to so enojni guyot z vodoravno vezanim
šparonom (EG), enojni guyot z v loku vezanim šparonom (L) ter cordone speronato
(CS). S poskusom smo želeli ugotoviti vpliv modificirane gojitvene oblike na
količino in kakovost grozdja ter vina sorte 'Rebula'. V začetku rastne dobe smo
beležili rastni in rodni potencial. V številu vseh in odgnanih očes na trto so se med
obravnavanji pokazale značilne razlike, saj sta obravnavanji CS in L imeli značilno
več vseh očes, kot pa obravnavanje EG, medtem ko pa v številu rodnih in nerodnih
očes med obravnavanji ni bilo značilnih razlik. Obravnavanje L je imelo na trto za
20 % značilno večje število kabernikov kot ostali dve obravnavanji. Med rastno dobo
smo opravili vsa potrebna ampelotehnična dela. Ob trgatvi se med obravnavanji niso
pokazale značilne razlike v kakovosti grozdja. Značilne razlike smo zabeležili med
vini v vsebnosti alkohola (CS 11,4 vol.% ostali dve obravnavanji 10,4 vol.%),
vsebnosti skupnega ekstrakta (CS 21,6 g/l ostali dve obravnavani približno 20,2 g/l),
reducirajočih sladkorjev (CS 1,17 g/l ostali dve obravnavani približno 0,8 g/l),
skupnih kislin (CS 4,7 g/l ostali dve obravnavani 5,3 g/l), hlapne kisline (CS 0,09 g/l
ostali dve obravnavani približno 0,065 g/l). Pri organskih kislinah je bila značilna
razlika samo pri vsebnosti vinske kisline (CS 2,4 g/l ostali dve obravnavani 2,8 g/l).
Opravljeni poskus je bil enoleten in za boljše poznavanje vpliva modifikacije vinske
trte na kakovost grozdja ter vina pa bi bilo potrebno poskus ponoviti vsaj še nadaljnje
leto.
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The winter pruning is a very important ampelotechnic measure in the vineyard
representing a basis for a new wine quality vintage. In our own vineyard with 'Rebula'
grapevine variety a triple block study with three treatments was conducted in 2015.
A single guyot with a horizontally bound cane (EG), a single guyot with an archshaped cane (L) and a cordone speronato (CS) were introduced. We wanted to
determine the impact of the modified training system on the quantity and quality of
the ‘Rebula’ grape and wine. At the beginning of the growing season, we recorded a
vine growth and fertility potential. Significant differences were observed in the
number of buds per vine, where CS and L had a significantly higher number of all
buds than EG, while the difference in fertile and unfertile buds among treatment were
not noticeable. L had 20% higher number of the inflorescences than the other two
treatments. During the growth season, all the ampelotechnic measures were
conducted. At harvest, no significant differences in the grape quality among
treatments were observed. Significant differences among treatments were found in
alcohol content of the wine (11.4 vol.% at CS, 10.4 vol.% at EG and L), total extract
content (CS 21.6 g/l; EG and L approx. 20.2 g/l), reducing sugars (CS 1.17 g/l; EG
and L approx. 0.8 g/l), total acidity (CS 4.7 g/l; EG and L approx. 5.3 g/l), and volatile
acidity (CS 0.09 g/l; EG and L approx. 0,065 g/l). Among organic acids, a significant
difference in the tartaric acid content (CS 2.4 g/l; EG and L approx. 2.8 g/l) was
recorded, only. The study was conducted only in vintage 2015 and for obtaining a
better knowledge regarding the impact of modified training system on ‘Rebula’ grape
and wine quality it should be done at least three consecutive vintages.
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1

UVOD

Vinska trta (Vitis vinifera L.) izvira iz dežel srednjega vzhoda, kjer so začeli gojiti primerne
sorte za grozdje ter pridelavo soka in vina. Arheološke najdbe, ki so povezane z vinsko trto
ter njenimi pridelki, so stare več kot 9000 let. Tako se je kultura gojenja vinske trte in
predelava grozdja širila iz Male Azije v vse tedanje dežele. Ob kolonizaciji sredozemskega
ozemlja so Grki prenašali kulturo pitja in pridelavo vina v vse dežele. Tako je bilo na
območju naše države vinogradništvo znano že pred rimsko dobo. S širitvijo Rimskega
imperija v času Julija Cezarja se je vinogradništvo in vinarstvo močno razširilo, ter
podkrepilo z številnimi strokovnimi knjigami, ki so dajale številne še danes veljavne napotke
o trti, vinogradništvu in kletarstvu. Velik vpliv na razvoj vinogradništva je imelo tudi
krščanstvo, saj se pri njegovih obredih uporablja vino. Skozi burno evropsko zgodovino je
vinogradništvo doživljalo razne vzpone ter padce. Eden večjih padcev je bil konec 19.
stoletja s pojavom trtne uši (Daktulospharia vitifoliae Fitch), ki je uničila več kot polovico
takratnih vinogradov. Problem so rešili s cepljenjem žlahtne evropske trte (Vitis vinifera L.)
na odporne severno-ameriške vrste trt, ki se jih od takrat uporablja kot podlage (Hrček in
Korošec-Koruza, 1996).
V zadnjih desetletjih je zaradi vse večje uporabe strojev in raznih pripravkov ter osveščenosti
vinogradnikov, pridelava grozdja in vina postala vse lažja. Posledično se je na trgu cena vina
začela nižati in s tem je bilo nižanje stroškov pridelave neizbežno. Da bi vinogradniki
ohranili obstoj, so začeli urejati vinograde tako, da se pri pridelavi in predelavi grozdja lahko
čim več koristi stroje.
Zelo pomembno opravilo v vinogradu je zimska rez. V Sloveniji se vse več trt ureja na
gojitvenih oblikah enojni ali dvojni guyot, ki se jih še vedno večino poreže ročno. Navedeni
gojitveni obliki za stroje, ki se sedaj lahko uporablja v vinogradu za potrebe ampelotehnike
nista najbolj primerni. Za zimsko strojno rez oziroma predrez je kordonska gojitvena oblika
cordone speronato najbolj primerna, s katero v Sloveniji še nimamo veliko izkušenj.
Zanimivo pri tej gojitveni obliki je to, da se za rodni les pušča samo kratke reznike ali čepe,
ki pa jih ni potrebno vezati.
Po opravljeni zimski rezi moramo, pri nekaterih gojitvenih oblikah opraviti tudi vez, s katero
razvrstimo in pravilno razporedimo rodni les. Gojitvena oblika guyot je pri načinu vezanja
šparonov deležna največjih modifikacij. Dva največkrat uporabljena načina sta vodoravna
vez po osnovni žici in pa vez v loku čez prvo oporno žico. Pri slednji vezi je šparon običajno
za dve rodni očesi daljši.

1.1

VZROK IN CILJ ZA RAZISKAVO

Z magistrskim delom bi radi ugotovili, če način vezi rodnega lesa in vpeljevanje gojitvene
oblike (g. o.) cordone speronato vpliva na rastni in rodni potencial sorte 'Rebula'. Rezultati
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magistrskega dela bodo uporabni za vinogradnike, pridelovalce sorte 'Rebula', saj jim prav
optimalno razmerje med količino in kakovostjo, pomeni tudi večji dohodek vinograda.

1.2

DELOVNA HIPOTEZA

S poskusom hočemo potrditi ali zavrniti, da različna vez šparona ter vpeljava g. o. cordone
speronato vpliva na rast vinske trte in količino ter kakovost grozdja. Na trtah, pri katerih bo
šparon vezan v loku (L) čez žico, pričakujemo začetek brstenja na koncu šparona, ter večji
pridelek grozdja z nekoliko manjšo vsebnostjo topnih snovi in večjo vsebnost skupnih kislin.
Pri gojitveni obliki cordone speronato (CS) pričakujemo, da bodo zimska očesa začela
enakomerno brsteti. Pridelek grozdja bo manjši glede na g. o. L, z večjo vsebnostjo
sladkorjev in manjšo vsebnostjo skupnih kislin. Pri gojitveni obliki enojni guyot (EG)
pričakujemo podoben vpliv na rast in rodnost kot pri CS, vendar z nekoliko manjšim
pridelkom.
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2
2.1

PREGLED OBJAV
VINORODNA DEŽELA PRIMORSKA

Rajonizacija v Sloveniji odreja tri vinorodne dežele, to so vinorodna dežela Primorska, ki
obsega 8081 ha, vinorodna dežela Podravje 9650 ha in v vinorodni deželi Posavje je
registriranih 4328 ha Vinogradov. V vinorodni deželi Primorska imamo štiri vinorodne
okoliše, to so Slovenska Istra z 2331 ha, Kras s 753 ha, Goriška brda s 1992 ha in Vipavska
dolina s 3005 ha vinogradov. Primorska vinorodna dežela leži v zahodni Sloveniji, na severu
sega do alpskega predgorja, na zahodu meji na Italijo in na jugu pa sega do Jadranskega
morja. Temu območju dajeta glavno značilnost flišnata tla ter submediteranska klima z
občasnimi poletnimi sušami in pogosto burjo, kraškemu terenu pa znamenita kraška zemlja
terra rossa ali jerina. Primorska dežela obsega približno 30 % vseh Slovenskih vinogradov
in v njej se pridela okrog štirideset odstotkov vsega slovenskega vina. V Vipavski dolini in
Goriških brdih so bolj zastopana bela vina, medtem ko v Slovenski Istri in na Krasu
prevladujejo rdeče sorte (Mavrič Štrukelj in sod., 2012).
2.1.1 Vinorodni okoliš Vipavska dolina
Vipavska dolina je drugi največji vinorodni okoliš v Sloveniji, ponuja krepka bela in rdeča
vina, ki jih oblikuje izrazita sortnost. Močna burja, ki zapiha po dolini, povzroča nemalo
nevšečnosti, vendar nima slabega vpliva na vinsko trto. Geografsko Vipavska dolina leži v
zahodni Sloveniji na meji z Italijo. Iz severne strani meji na Trnovsko planoto, na južni strani
pa z Kraško planoto. Zahodna stran doline je odprta proti Furlanski nižini in Jadranskemu
morji, medtem ko na vzhodu jo omejuje hribovje Nanosa. Vipavska tla so nastala iz oceanske
sedimentacijske mase. Z odtekanjem morja so ostale plasti fliša (opoke), ki je naložen v
plasteh izmenično s peščenjakom. Taka tla veljajo za najboljša vinogradniška tla. To je nizek
svet z nadmorsko višino od 45 do 300 metrov (Bunderl-Rus in sod., 1994).
V Trsnem izboru so opredeljene priporočene in dovoljene sorte žlahtne vinske trte (Vitis
vinifera L.), ki se smejo saditi v vinorodnem okolišu Vipavska dolina (Pravilnik o seznamu
…, 2007):
- priporočene sorte so 'Rebula', 'Malvazija', 'Laški rizling', 'Sauvignon', 'Pinela', 'Zelen',
'Beli pinot', 'Sivi pinot', 'Chardonnay', 'Merlot', 'Barbera', 'Cabernet sauvignon';
- dovoljene sorte so 'Zeleni sauvignon', 'Rumeni muškat', 'Pikolit', 'Vitovska grganja',
'Prosecco', 'Modri pinot', 'Cabernet franc', 'Refošk', 'Syrah', 'Glera', 'Klarnica', 'Pergolin'
in 'Poljšakica'.
Količinsko se v Vipavski dolini največ pridela grozdja sorte 'Merlot', sledijo bele sorte
'Malvazija', 'Sauvignon' in 'Rebula' (Register ..., 2017).
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2.2

GOJITVENE OBLIKE

Idealne gojitvene oblike ni, ampak so samo dobri približki. Za katero gojitveno obliko se
bomo odločili, pa je odvisno od sorte in klimatskih razmer, v katerih vinska trta raste. Slabo
izbrana gojitvena oblika lahko hitro privede trto v začaran krog, kjer je vegetativna rast
mladik prevelika in nesorazmerna s količino grozdja, kar privede do senčenja listne stene
trte. Preveč gosta listna stena pa vpliva na slabo odganjanje rodnih očes, slabšo tvorbo
socvetij in cvetenje ter rast jagod. Zaradi vsega naštetega se zmanjša obremenitev pridelka
na trto, kar privede do še bolj intenzivne vegetativne rasti. Senčenje se zopet poveča in
začaran krog je sklenjen. S pravilno izbiro gojitvene oblike dosežemo dobro osvetljenost
listne stene, kar vpliva na dobro odganjanje očes, tvorbo socvetij in uspešno cvetenje ter rast
jagod. Tako dobimo zadovoljiv pridelek, ki vpliva na manjšo vegetativno rast mladik in
uravnoteženi krog je sklenjen (Čuš, 2005).
Skozi zgodovino gojitve vinske trte so se le-te spreminjale in dopolnjevale tako, da je
pridelovalec z manj truda boljše in več pridelal. V današnjem času poznamo več različnih
gojitvenih oblik. V svetu in pri nas najbolj uporabljene gojitvene oblike guyot, sylvoz,
casarsa, cordone speronato itd. Glavna razlika med gojitvenimi oblikami je zimska rez ter
potrebe po privezovanju rodnega lesa (Reynolds in Heuvel, 2009).
2.2.1 Enojni guyot z vodoravno vezanim šparonom
Gojitvena oblika guyot je prisotna že iz antičnih časov, ki pa jo je v devetnajstem stoletju
bolj natančno opisal in širil francoski zdravnik dr. Jules Guyot. Zelo je razširjena v Franciji,
Nemčiji in tudi v Sloveniji. Za gojitveno obliko guyot je značilno, da se lahko trte posadi
gosteje. Medvrstna razdalja je od 170 do 220 cm, razdalja med trtami v vrsti pa od 70 do 120
cm. S tako gostoto sajenja se doseže od 3000 do 8000 trt na hektar. Gostota sajenja je odvisna
od več dejavnikov, to so mehanizacije, rodovitnost tal, podnebja, podlage, itd. Višina debla
je od 80 do 100 cm in mora biti 10 cm nižja od osnovne žice. Nad osnovno žico sta še dva
ali trije pari vzporednih žic do višine 2,0 oziroma 2,5 m, ki služijo za oporo mladikam. Pri
zimski rezi na vrhu debla se pusti kratek reznik ali čep in daljši rodni les, to je šparon. Šparon
se priveže vodoravno na osnovno žico (slika 1), medtem ko reznik ali čep služi kot osnova
za rodni les prihodnje leto. Na rezniku ali čepu pustimo eno do dve rodni očesi, medtem ko
na šparonu od 6 do 8 očes (Vršič in Lešnik, 2010).
Prednost gojitvene oblike:
 hitra in lahka rez,
 brstenje očes je enakomerno, dobra razporeditev mladik, ki rastejo iz enega nivoja,
 ozka cona grozdja, kar je primerno za strojno obdelavo.
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Pomanjkljivosti gojitvene oblike:
 pri sortah z daljšim internodijem premalo očes,
 povečana nevarnost lomljenja šparonov pri vezanju,
 problematična je rez po toči.

Slika 1: Enojni guyot z vodoravno vezanim šparonom na osnovno žico na vinski trti sorte
'Rebula' v poskusnem vinogradu leta 2015

2.2.2 Enojni guyot z v loku vezanim šparonom
Ta gojitvena oblika se bistveno ne razlikuje od zgoraj opisane gojitvene oblike navadni
enokraki guyot. Razlika je samo v tem, da se pri zimski rezi pusti za dve očesi daljši šparon,
ki se ga veže v loku čez oporno žico, ki je postavljena med osnovno žico ter prvim parom
žic (slika 2). Uporablja se jo pri sortah z daljšimi internodiji, ter če želimo imeti večji
pridelek (Vršič in Lešnik, 2010).
Prednosti gojitvene oblike:
- daljša rez, kar je pomembno pri sortah z daljšimi internodiji,
- boljša razporeditev sokov in večja rodnost pri močneje upognjenem šparonu,
- dobro razvit rodni les na vrhu debla.
Pomanjkljivosti gojitvene oblike:
- slabša je rast mladik na navzdol upognjenem delu,
- oteženo je zatikanje mladik,
- široka cona grozdja.
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Slika 2: Enojni guyot z v loku vezanim šparonom na osnovno žico na vinski trti sorte 'Rebula'
v poskusnem vinogradu leta 2015

2.2.3 Cordone speronato
Cordone speronato je kordonska gojitvena oblika, ki je zaradi lažje ampelotehnike vedno
bolj uporabljena v vinogradih, tako pri nas, kot v tujini. Za italijansko gojitveno obliko je
postavitev vinograda podobna kot pri enokrakem guyotu. Kordon je vodoravno privezan na
osnovno žico več let, na katerem so tri do pet baz z rodnim lesom, to so čepi ali rezniki (slika
3). Po več letih koriščenja kordona se baze z rodnim lesom preveč približajo prvi oporni žici
in s tem se listna stena zoži. Da se izognemo temu problemu je potrebno kordon obnoviti na
ta način, da z vrha debla oziroma iz začetka kordona pustimo nov šparon, ki nam bo v
prihodnjih letih služil kot kordon in stari kordon odstranimo (Simonit & Sirch, 2016).
Prednosti gojitvene oblike:
- hitra ter enostavna zimska rez, možnost uporabe mehanizacije,
- ozka cona grozdja, kar je primerno za strojno obdelavo,
- ni privezovanja po zimski rezi,
- ni nevarnosti lomljenja šparonov,
- brstenje očes je enakomerno, dobra razporeditev mladik, ki rastejo iz enega nivoja.
Pomanjkljivosti gojitvene oblike:
- podaljševanje rodnih baz,
- možnost ohranjanja glivičnih bolezni v starem lesu oziroma kordonu.
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Slika 3: Cordone speronato vezan na osnovno žico na vinski trti sorte 'Rebula'
v poskusnem vinogradu leta 2015

2.3

KAKOVOST GROZDJA IN VINA

2.3.1 Organske kisline
Organske kisline imajo poleg sladkorjev pomembno vlogo pri kislosti mošta oziroma vina,
dajejo značilnost vsaki sorti in so udeležene pri kakovosti grozdja in vina. Med organskimi
kislinami je v grozdju in vinu največ vinske ter jabolčne kisline, nekaj manj je citronske in
v sledovih številne druge. Vse kisline so v obliki soli in le deloma v prosti obliki. Na kislost
mošta oziroma vina vpliva več dejavnikov, predvsem pa sorta ter okolje, kjer vinska trta
raste. V notranjosti grozdne jagode so organske kisline neenakomerno porazdeljene.
Največja kislost je pri pečkah, zmanjšuje pa se proti jagodni kožici. Večja vsebnost jabolčne
kisline se nahaja bolj pri pečkah jagode, medtem ko se vinska kislina nahaja bolj pri jagodni
kožici. Zato pri samem stiskanju grozdja upoštevamo, da je v samotoku več vinske in v
zadnjem prešancu več jabolčne kisline. Med alkoholno fermentacijo se kislina mošta
zmanjša zaradi fizikalno-kemijskih in biokemijskih procesov. Zaradi nastalega alkohola
preide velik del kalijevega hidrogentartrata v netopno obliko in se med vrenjem izloča v
drožeh oz. na stene vinske posode v obliki vinskega kamna. Kislost mladega vina se lahko
zmanjša tudi zaradi biološkega razkisa. Le-ta pa poteče pri višjih temperaturah, med 25-30
°C in pH vrednosti višji od 3,2 (Šikovec, 1993).
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Slika 4: Povprečna vsebnost skupnih kislin (g/L) sorte 'Rebule' po vzorčenjih in letih (vir podatkov: KGZS Zavod GO, 2016)

2.3.1.1 Vinska kislina
Vinsko kislino so leta 1769 prvič izolirali iz vinskega kamna. Pri temperaturah nad 30 °C
poteka oksidacija vinske kisline v grozdnih jagodah, medtem ko pa pri nižjih temperaturah
oziroma dnevih s padavinami se oksidacijski procesi preusmerijo bolj na jabolčno kislino.
Vinska kislina med razvojem in dozorevanjem jagod prehaja v vodni raztopini v obliki soli:
kot primarni kalijev hidrogentartrat, sekundarni kalijev tartrat, primarni in sekundarni
kalcijev tartrat. Slabo topne soli vinske kisline se izločajo delno že v moštu, delno pa v vinu
v obliki vinskega kamna. Če želimo preprečiti izločanje kristalov vinskega kamna, moramo
vino stabilizirati na vinski kamen, tako da ga ohladimo na temperaturo okrog 0 °C (Šikovec,
1993).
Vinsko kislino se uporablja za povečanje kislosti vina, zato ker jo mikroorganizmi v vinu ne
uporabljajo kot substrat. Vinska kislina je najbolj zastopana kislina v moštu in vinu, saj jo je
v grozdnem soku od 5 do 10 g/l (Bavčar, 2006).
2.3.1.2 Jabolčna kislina
Vsebnost jabolčne kisline v zrelem grozdju je od 1 do 6 g/l, odvisna pa je od več dejavnikov,
to so sorta, podlaga, temperatura v času dozorevanja in končen volumen jagode (Bavčar,
2006).
Jabolčna kislina prehaja v jagodo kot produkt nepopolne oksidacije sladkorja v listu. To
kislino jagodne celice najpogosteje porabijo za respiracijske procese. Za oksidacijo jabolčne
kisline so najbolj optimalne temperature pod 30 °C, medtem ko so za oksidacijo vinske
kisline potrebne višje temperature. Jabolčna kislina je v vinu biološko neobstojna in se
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pretvarja v mlečno kislino in druge stranske nezaželene produkte. Če želimo zmanjšati
vsebnost titracijskih kislin takoj po fermentaciji, vina ne pretočimo in ga ne žveplamo, da
lahko mlečnokislinske bakterije opravijo biološki razkis (Šikovec, 1993).
V vinu je vsebnost mlečne kisline od 0 do 2,5 g/l, če pa je že potekel biološki razkis pa jo je
lahko tudi več. Biološki ali mlečnokislinski razkis (MKR) je za alkoholno fermentacijo drugi
najbolj znani mikrobiološki proces v vinu. V osnovi gre za pretvorbo jabolčne kisline v
mlečno kislino in ogljikov dioksid pod vplivom mlečnokislinskih bakterij. Tako da iz 1 g
jabolčne kisline nastane 0,67 g mlečne kisline in 0,33 g ogljikovega dioksida. Glavni namen
MKR je znižanje koncentracije kislin v vinu (Bavčar, 2006).
2.3.1.3 Citronska kislina
Citronska kislina je fiksirana na celične opne in zato pri stiskanju grozdja težje prehaja v
mošt. V grozdnem soku iz zdravega grozdja jo je do 0,7 g/l, medtem ko pa jo je v moštu iz
gnilega grozdja nekoliko več. Citronska kislina med predelavo ostane v vinu, vendar pa ni
obstojna proti mlečnokislinskim bakterijam (Šikovec, 1993).

2.3.2 Sladkorji
Meritev vsebnosti topne suhe snovi, katere največji delež so sladkorji, se v grozdni jagodi
oziroma v moštu največkrat opravijo z refraktometrom. Večinoma jo izražamo v stopinjah
Brix (°Brix), stopinjah Oechsle (°Oe) in pa tudi v stopinjah Klosterneuburg (°Kl). Za trgatev
posamezne sorte mora biti minimalna vsebnost sladkorja vsaj 64 °Oe, da lahko pooblaščena
organizacija izda dovoljenje. Izjemoma pa lahko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v letu, kadar so izredno neugodne razmere za dozorevanje, izda dovoljenje za
trgatev pri vsebnosti najmanj 52 °Oe (Bavčar, 2006).
Od sladkorjev se v grozdju, moštu in vinu nahajajo:
- monosaharidi, heksoze (glukoza, fruktoza) in pentoze (arabinoza, ksiloza in
ramnoza),
- disaharidi (saharoza),
- polisaharidi (pektini, glukani, škrob, dekstrani) (Bavčar, 2006).
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Slika 5: Povprečna vsebnost skupnih sladkorjev (°Brix) grozdja sorte 'Rebule' po vzorčenjih in letih (vir
podatkov: KGZS - Zavod GO, 2016)

2.3.2.1 Monosaharidi
V grozdju prevladujejo monosaharidi, to so heksoze v obliki glukoze (grozdni sladkor) ter
fruktoze (sadni sladkor). Na začetku rasti, ko je še jagoda zelena prevladuje glukoza. Z
dozorevanjem se to razmerje spreminja v korist fruktoze, tako da je v polni zrelosti razmerje
med obema 1:1 (Šikovec, 1993).
V zrelem grozdju je vsebnost glukoze in fruktoze med 180 in 220 g/l. Na njuno vsebnost
vpliva več dejavnikov: sorta, tla, agrotehnični ukrepi, zrelost grozdja, prisotnost plesni
(Botrytis cinerea Pers.), podnebje in drugo (Bavčar, 2006).
2.3.2.2 Disaharidi
Edini pomemben disaharid v pridelavi vina je saharoza. Ta ob pomoči encima razpade v
glukozo in fruktozo (Šikovec, 1993).

2.3.3 pH vrednost
Ph vrednost se z zorenjem grozdja zvišuje (slika 6). Definiran je kot negativni logaritem
približne vsebnosti H3O+ ionov (Bavčar, 2006). V pridelavi vina močno vpliva na vse
pomembne procese (Nemanič, 2011):
- razmerje med prostim in vezanim žveplovim dioksidom,
- aktivnost različnih encimov,
- pospeševanje ali zaviranje biološkega razkisa,
- stabilnost težkih kovin,
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- barva rdečih vin,
- oksidacijska občutljivost vina,
- električni naboj beljakovin in s tem pogojena stabilnost
Običajno ima mošt ob trgatvi pH med 3,1 in 3,6, tudi vino običajno ima pod 3,6 (izjema so
desertna vina, ki imajo pH tudi do 3,8). Velja pa tudi, da ima višji pH kot mošt, iz katerega
je bilo vino pridelano (Košmerl in Kač, 2009).
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Slika 6: Povprečni pH grozdnega soka sorte 'Rebule' po vzorčenjih in letih (vir podatkov: KGZS - Zavod GO,
2016)

2.3.4 Masa 100 jagod
Za ugotavljanje dinamike zorenja grozdja pogosto uporabljamo metodo tehtanja mase 100tih jagod (slika 7). Po oploditvi cveta vinske trte začne jagoda zaradi delitve celic hitro rasti.
V plodnici se razvijejo pečke. Več pečk kot se razvije, večja je jagoda. V drugi fazi, pa se
jagode večajo zaradi kopičenja vode v vakuolah celic jagodnega mesa. Večanje mase
grozdnih jagod traja do polne zrelosti, po kateri jagode začnejo izgubljati na masi, predvsem
zaradi izhlapevanja vode iz jagod, vseeno pa lahko grozdje pridobi na kakovosti (Bavčar,
2013).
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Slika 7: Povprečna masa 100-tih jagod (g) sorte 'Rebula' po vzorčenjih in letih (vir podatkov: KGZS - Zavod
GO, 2016)

2.3.5 Hlapne kisline
Najpomembnejša hlapna kislina je ocetna kislina. V vinu je do 0,5 g/l hlapnih kislin, kar je
produkt metabolizma kvasovk in mlečnokislinskih bakterij (Ribéreau-Gayon in sod., 2000).
Če je v vinu vsebnost nad 0,7 g/l jo že zaznamo. Nad 1,4 g/l pa vinu daje značilen vonj in
okus po kisu. Količina ocetne kisline je še posebej povečana zaradi visokih temperatur med
trgatvijo in gnilega grozdja ter daljšega ležanja vina na kvasovkah in stika vina z zrakom.
Ocetna kislina, ki nastane med alkoholno fermentacijo preide v vino in jo le s težavo
odpravimo (Bavčar, 2013).

2.3.6 Skupni ekstrakt
V vinu tvorijo skupni ekstrakt vse nehlapne komponente, ki pri predpisanem načinu sušenja
vina ne izhlapijo. Za sušenje morajo biti uporabljene take fizikalne razmere, da se
komponente, ki tvorijo ekstrakt čim manj spremenijo. Skupni ekstrakt vina sestavljajo
nehlapne kisline, sladkorji, fenoli, 2,3-butandiol, glicerol, del mlečne in ocetne kisline.
Ekstrakt izračunamo iz relativne gostote vina in relativne gostote destilata ter ga izrazimo v
g/l. vsebnost skupnega ekstrakta v vinu je odvisna od sorte, tehnologije pridelave in
predelave vina. Zahteva za najmanjšo vsebnost skupnega ekstrakta, brez sladkorja za belo
vino pridelano v Sloveniji z oznako (Pravilnik o pogojih …, 2004):
- deželno vino PGO je 16,0 g/l
- kakovostno vino ZGP je 18,0 g/l
- vrhunsko vino ZGP je 20,0 g/l
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Ekstrakt v vinu običajno povečamo z manjšim pridelkom na trto, pustimo da se jagode
okužijo z žlahtno plesnijo (Botrytis cinerea Pers.), močnejšim stiskanjem grozdja in
zorenjem vina v hrastovih sodih (Bavčar, 2013).
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3
3.1

MATERIALI IN METODE DELA
SORTA 'REBULA'

Sorta 'Rebula' spada v zahodnoevropsko skupino sort. Sorta domnevno izhaja iz Italije, kjer
jo omenjajo že od 14. stoletja naprej, pri nas pa jo štejemo za udomačeno sorto (Hrček in
Korošec-Koruza 1996). Sorta 'Rebula' si je najpomembnejše mesto zagotovo našla v
Vipavski dolini ter Goriških brdih, saj jo tam gojijo že več stoletij (Vertovec, 1994).
Opis sorte 'Rebula' smo povzeli po Hrček in Korošec- Koruza (1996) in Plahuta in KorošecKoruza (2009). 'Rebula' je bela sorta vinske trte. V Italiji jo imenujejo 'Ribolla gialla', tudi
'Ribolla bianca', v Sloveniji pa 'Rumena rebula', 'Zelena rebula' in 'Garganja'. Vršiček
mladike je svetlozelene barve, nekoliko povit in pri obodu nekoliko belkast. Cvet sorte je
dvospolen ter avtofertilen. List je srednje velik, tridelen ali cel, gornji stranski sinusi so
plitki. Pecelj lista je kratek, do srednje dolg, zelen ali pa nekoliko vijoličast. Grozd Rebule
je dokaj nabit, srednje velik in valjaste oblike. Grozdni pecelj je pri osnovi olesenel in kratek.
Jagoda je rumenkasto pokrita z obilnim poprhom, okroglasta in srednje debela. Jagodna
kožica je debela z izraženim popkom. 'Rebula' je srednje bujna sorta, dozoreva srednje
pozno, pridelek pa je obilen in reden. Ni posebno tolerantna na peronosporo (Plasmopara
viticola Berl. & de Toni), večjo toleranco ima na oidij (Uncinula necator (Schwein.) Buril).
Prenaša intenzivnejše gojitvene oblike, dolgo rez, glede zemlje ni zahtevna, najbolje uspeva
na višje ležečih legah. Povprečna vsebnost sladkorja v moštu je 75 °Oe, lahko tudi več.
'Rebula' daje prijetno vino dobre kakovosti, ki je cenjeno na domačem trgu. Mlado vino te
sorte je prijetno z več kisline in značilno pogreni na okusu. 'Rebula' je v Sloveniji, kot
priporočena sorta predvidena v primorski vinorodni deželi (slika 8).

Slika 8: Grozdi sorte 'Rebula' med zorenjem v poskusnem vinogradu leta 2015
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3.2

POSKUSNI VINOGRAD

Poskus je bil izveden leta 2015 na žlahtni vinski trti (Vitis vinifera L.) sorte 'Rebula' klon SI33, v vinorodnem okolišu Vipavska dolina. Vinograd katerega lastnik je g. Franc Vodopivec,
leži nad vasjo Potok pri Dornberku. Vinograd je postavljen na lapornatih tleh in je urejen na
terasah. Vrste potekajo v smeri vzhod-zahod. V vinogradu je lesena opora iz akacijevih
kolov. Osnovna žica je na višini 90 cm, nato si sledijo še trije pari žice do višine 2 metra. V
vinogradu se izvajajo vsa agro-ampelotehnična dela, ter varstvo rastlin v skladu z ekološko
pridelavo grozdja (slika 9).

Slika 9: Poskusni vinograd leta 2015

Splošni podatki o vinogradu:
Lega: južna
Površina: 2 ha
Nadmorska višina: 100 m
Nagib: 50 %
Sorta: 'Rebula'
Klon: SI-33
Poreklo sadilnega materiala: STS Vrhpolje pri Vipavi
Podlaga: '110 R'
Gojitvena oblika: enojni guyot
Medvrstna razdalja: 2,2 m
Razdalja med trtami v vrsti: 0,7 m
Število trt na hektar: 4000
Leto sejanja: 1995
Obdelava tal: trajna ozelenitev
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3.3

METODE DELA

3.3.1 Postavitev poskusa in vzorčenje grozdja
Raziskava v okviru magistrskega dela je bila zasnovana kot bločni poskus, kjer smo imeli
tri obravnavanja, in sicer klasični enojni guyot (EG), enojni guyot z vezanim šparonom v
loku (L) in cordone speronato (CS). V poskus smo vključili devetdeset naključno zbranih
trt, rastočih v treh med seboj sosednih vrstah. Vsakem bloku smo uredili obravnavanja, kot
prikazuje slika 10.
Vrsta
1.
2.
3.

1. blok
2. blok
3. blok
EG (10 trt) L (10 trt)
CS (10 trt)
CS (10 trt)
EG (10 trt) L (10 trt)
L (10 trt)
CS (10 trt)
EG (10 trt)
Slika 10: Shema postavitve poskusa

Poskus smo začeli izvajati januarja 2015, z zimsko rezjo. Med rastno dobo so bila med
obravnavanji izvedena enaka ampelotehnična dela (pletev, spravljanje mladik,
odstranjevanje zalistnikov, vršičkanje, razlistanje, itd.). Med zorenjem smo spremljali
dinamiko dozorevanja grozdja in zato smo le-tega štirikrat vzorčili, in sicer 22. 8., 1. 9., 11.
9. ter 21. 9. 2015 (trgatev). Vzorce grozdja smo formirali tako, da smo odrezali različne dele
grozda na različnih mestih na trti. Vzorce smo nato dali v ustrezno označene PVC vrečke za
vsako obravnavanje in blok posebej. V zamrzovalniku na -20 °C so vzorci počakali do
nadaljnjih analiz.
3.3.2 Rastni potencial
Dne 20. 5. 2015 smo v poskusnem vinogradu na izbranih trtah po obravnavanjih prešteli vsa
rodna ter nerodna očesa in še vse rodne ter nerodne mladike na trto. Število očes in mladik
smo podali kot povprečje s standardno napako.
3.3.3 Rodni potencial
Rodni potencial, ki ga ima posamezna trta v rastni dobi, se najprej predvidi s številom
kabernikov, ki jih ima posamezna trta. Zato smo dne 20. 5. 2015 na izpranih trtah v poskusu
prešteli število vseh kabernikov in jih podali kot povprečje s standardno napako. Ob trgatvi
21. 9. 2015 smo po obravnavanjih iz vsake trte posamezno potrgali vse grozdje, prešteli
število grozdov in stehtali skupno maso grozdja na trto po obravnavanjih ter izračunali
povprečno maso grozdja na trto.
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3.3.4 Kakovost grozdja
3.3.4.1 Masa 100 jagod
Za vsako obravnavanje znotraj posameznega bloka smo naključno iz vzorčne PVC vrečke
odbrali 100 jagod, kar pomeni, da smo za vsako vzorčenje naredili tri meritve na
obravnavanje. Maso 100 jagod smo stehtali z digitalno tehnico, v laboratoriju na Biotehniški
fakulteti, Oddelek za agronomijo. Rezultat smo predstavili kot povprečje treh ponovitev na
obravnavanje s standardno napako.
3.3.4.2 Merjenje vsebnosti skupnih topnih snovi
Vsebnost skupnih sladkorjev smo merili tako, da smo jagode iz vsakega vzorca ročno stisnili.
Kapljico iztisnjenega soka smo kanili na stekleno ploščico elektronskega refraktometra (PR301 ALFA, Atago, Nemčija) in rezultat izrazili v stopinjah Brix (°Brix). Elektronski
refraktometer je optična naprava za merjenje suhe topne snovi na principu lomljenja
svetlobe. Njegova prednost je, da soka ni potrebno filtrirati pred merjenjem. Dobljene
rezultate smo predstavili kot povprečje treh ponovitev na obravnavanje s standardno napako.
3.3.4.3 Merjenje pH vrednosti
Grozdni sok jagod smo prefiltrirali in termostatirali na 20 °C. Pred začetkom merjenja smo
pH meter najprej umerili in šele nato smo potopili elektrodo v vzorec grozdnega soka ter
odčitali pH.
3.3.4.4 Merjenje vsebnosti skupnih in titracijskih kislin
Za merjenje vsebnosti kislin smo uporabili titracijsko metodo, ki jo navajata Košmerl in Kač
(2007). Pri tej metodi se za nevtralizacijo kislin v vzorca uporablja 0,1 M NaOH. V čašo smo
odpipetirali 25 ml prefiltriranega in termostatiranega grozdnega soka in vanj potopili elektrodo
pH metra. V vzorec smo postavili magnet, ter vse skupaj postavili na magnetno mešalo. Pri
neprestanem mešanju smo v vzorec počasi dodajali 0,1 M raztopino NaOH do vrednosti pH 7,0
in si zabeležili volumen porabljenega NaOH (ml). S titracijo smo nadaljevali do pH 8,2 in spet
zabeležili volumen porabljenega NaOH (ml).
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Vsebnost titrabilnih (TK) in skupnih (SK) kislin smo izračunali po enačbi (Košmerl in Kač,
2007):
TK1 (g/l) =
SK2 (g/l) =

𝑎1 (𝑚𝐿) ∙ 𝑐 · 𝑀 (𝑔 / 𝑚𝑜𝑙)
𝑣(𝑚𝐿) ·𝑛
𝑎2 (𝑚𝐿) ∙ 𝑐 · 𝑀 (𝑔 / 𝑚𝑜𝑙)
𝑣(𝑚𝐿) ·𝑛

… (1)
… (2)

Obrazložitev oznak:
TK1…titrabilne kisline
SK2…skupne kisline
a1…volumen porabljene baze pri titraciji do pH 7,00 (ml)
a2…volumen porabljene baze pri titraciji do pH 8,20 (ml)
c…vsebnost baze (0,1 M)
M…molska masa vinske kisline (150,09 g/mol)
v…volumen vzorca (25 ml)
n…molsko razmerje kemijske reakcije med NaOH in vinsko kislino (n=2)

3.3.5 Mikrovinifikacija
Grozdje smo potrgali in ga stisnili za vsako obravnavanje in ponovitev posebej. Pridobljeni
mošt smo dali v pet litrske steklene posode in mu dodali 4 ml/L 5-6 % žveplene kisline, da
se je do naslednjega dne razsluzil. Naslednji dan smo čisti del mošta pretočili v iste steklene
posode in ga pripravili za fermentacijo. Moštu so bile dodane fermentacijske kvasovke v
količini 20 g/hl rodu Saccharomyces cerevisiae C 22 in hrana za kvasovke OptiMUM
WHITE. Fermentacija je potekala v steklenih posodah z vrelno veho, na temperaturi od 15
do 17 °C. Po končani fermentaciji, ki je potekala od 22. 9. 2015 do 19. 10. 2015 smo čistemu
delu mladega vina dodali 40 ml/100 L 5- 6% žveplove kisline in ga pretočili v steklenice
0,75 l, za vsako ponovitev in obravnavanje posebej.
3.3.6 Kemijska analiza vina
Kemijska analiza vina je bila izvedena na KGZ Novi Gorici. Analiza je bila opravljena na
avtomatskem aparatu WINESCAN FT120 (WSC), ki delujejo na principu Fourierjeve
transformacijske IR-spektrometrije za določanje sestavin vina. Fokusiran žarek iz izvora IR
svetlobe prehaja skozi kiveto z vzorcem do detektorja, kjer se energija žarka zbere in se
pretvori v električni signal, ki se spremeni v zapis vrednosti. Izračun vsebnosti spojin sloni
na količini svetlobe, ki jo absorbira vzorec vina v merilni celici. Izvajalec prefiltrira približno
50 ml vzorca skozi filter papir. Vzorec postavi pod pipeto in izbere ustrezen produkt. Čas
med filtracijo in meritvijo naj ne bi bil daljši kot 5 minut. S pritiskom gumba na napravi
WSC, aparat opravi meritev in rezultate izpiše na zaslon.
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3.3.7 Statistična obdelava podatkov
Pridobljene podatke iz bločnega poskusa smo vnesli v računalniški program MS Excel 2016.
S programom R in z grafičnim vmesnikom R Commander (R Core Team, 2017) smo naredili
statistično analizo za vsak obravnavani parameter. Za ugotavljanje značilnih razlik med
obravnavanji smo uporabili metodo analize varianc (ANOVA) in Duncanov test s 95 %
intervalom zaupanja. Podatki so podani kot povprečje s standardno napako, značilne razlike
med obravnavanji pa so podane z različnimi črkami.
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4

REZULTATI

4.1

RAST IN RODNOST

4.1.1 Rast
Rastni potencial sorte 'Rebula' v poskusnem vinogradu glede na obravnavanje je razviden iz
preglednice 1. Po zimski rezi je bilo pri obravnavanjih CS (11,5) in L (12,3) preštetih
povprečno največ očes, najmanj očes pa pri EG (10,1). Tudi pri odgnanih očesih smo pri
obravnavanjih CS in L prešteli največje povprečno. Kasneje, po brstenju, smo prešteli vsa
rodna in nerodna očesa, katerih povprečno število s standardno razliko po obravnavanjih
prikazuje v preglednici 1. V številu rodnih in nerodnih očes med obravnavanji ni bilo
značilnih razlik.
Preglednica 1: Povprečno število očes s standardno napako pri sorti 'Rebula' leta 2015 v poskusnem vinogradu
glede na obravnavanje
Obravnavanje

Očesa
Vsa

Odgnana

Rodna

Nerodna

CS

11,5±0,4 b

11,0±0,4 b

10,3±0,3 a

0,7±0,1 a

EG

10,1±0,1 a

9,7±0,2 a

9,5±0,2 a

0,3±0,2 a

L
12,3±0,2 b
11,5±0,2 b
10,5±0,6 a
1,0±0,4 a
Legenda: Značilne razlike so za isti parameter med obravnavanji prikazane z različnimi črkami.

4.1.2 Rodnost
Med rastno dobo smo na posamezni trti prešteli kabernike. Ob trgatvi pa smo glede na
obravnavanje prešteli vse grozde na posamezni trti ter stehtali skupno maso grozdja na trto
(preglednica 2).
Preglednica 2: Povprečno število kabernikov, grozdov ter masa pridelka na trto s standardno napako pri sorti
'Rebula' leta 2015 v poskusnem vinogradu glede na obravnavanje
Obremenitev
Kaberniki/trto
Grozdov/trto
CS
17,3±1,7 a
15,3±2,6 a
EG
16,7±0,4 a
14,2±1,2 a
L
22,1±0,1 b
21,4±0,7 b
Legenda: Značilne razlike so za isti parameter med obravnavanji prikazane z različnimi črkami.
Obravnavanje

Število kabernikov je bilo pri obravnavanju L (22,1) značilno večje od CS (17,3) in EG
(16,7). Kot pričakovano je bilo tudi število grozdov značilno največ pri obravnavanju L
(21,4), najmanjše 14,2 pri EG, pri CS pa 15,3.
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4.2

KAKOVOST GROZDJA

4.2.1 Masa 100 jagod
Maso jagod smo spremljali od začetka zorenja pa vse do trgatve. Opravili smo štiri
vzorčenja. Prvo je bilo 22. 8., nato 1. 9., 11. 9., ter še zadnje vzorčenje ob trgatvi 21. 9.
Povprečne mase jagod s standardno napako glede na obravnavanje in termin vzorčenja so
prikazane na sliki 11.

Povprečna masa 100 jagod (g)

350

300
250

a

b

b
a

ab
a

a

a
a
a

a

CS
EG
L

a

200
150
22. 8.

1. 9.

11. 9.

21. 9.

Datum vzorčenja
Slika 11: Povprečna masa 100-tih jagod (g) s standardno napako sorte 'Rebula' glede na datum vzorčenja in
obravnavanje leta 2015. Značilne razlike so za isti parameter med obravnavanji prikazane z različnimi
črkami.

Masa 100 jagod v prvem terminu je bila značilno največja pri obravnavanju CS (286 g),
sledilo je obravnavanje L (259,7 g), ter najmanjša masa je bila pri EG (238,6 g). Pri drugem
vzorčenju je masa pri obravnavanju CS ostala ista, medtem ko se je pri obravnavanju L
zmanjšala za 7,5 g, ter pri obravnavanju EG povečala za 23,6 g. Pri tretjem vzorčenju se je
najbolj zmanjšala mase jagod pri obravnavanju EG (222,3 g), glade na drugo vzorčenje je
masa pri CS zmanjšala za 8 g, pri obravnavanju L pa se je zmanjšala za 23,3 g. Pri masi
jagod pri četrtem vzorčenju oziroma ob trgatvi ni bilo značilnih razlik.
4.2.2 Topna suha snov
Vsebnost topne suhe snovi je eden pomembnejših parametrov spremljanja dozorevanja
grozdja, zato smo spremljali spremembe med dozorevanjem v jagodah grozdja. Na sliki 12
je prikazana vsebnost topne suhe snovi med obravnavanji in zorenjem do trgatve.
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Topna suha snov (°Brix)

25

20

b

a
15

a

b

a
a
a

a

a
a

a

CS
EG
L

a

10
22. 8.

1. 9.

11. 9.

21. 9.

Datum vzorčenja
Slika 12: Povprečna vsebnost topne suhe snovi (ºBrix) s standardno napako sorte 'Rebula' glede na datum
vzorčenja in obravnavanje leta 2015. Značilne razlike so za isti parameter med obravnavanji prikazane z
različnimi črkami.

Vsebnost topne suhe snovi se je med zorenjem grozdja pričakovano večala vse do trgatve.
Pri prvem in drugemu vzorčenju ni bilo značilnih razlik v vsebnosti topne suhe snovi med
obravnavanji. V tretjem terminu vzorčenja je pri obravnavanju L (17,3 ºBrix) bila vsebnost
topne suhe snovi značilno manjša kot pri obravnavanjih EG (19,7 ºBrix) in CS (19,7 ºBrix).
Pri vseh treh obravnavanjih se je do četrtega vzorčenja oziroma trgatve vsebnost topne suhe
snovi v jagodah povečevala. Ob trgatvi ni bilo značilnih razlik med obravnavanji v vsebnosti
topne suhe snovi.
4.2.3 pH vrednost
Za določanje tehnološke zrelosti grozdja je zelo pomemben tudi pH. Na sliki 13 je prikazana
izmerjena pH vrednost grozdnega soka glede na vzorčenje in obravnavanje.
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Slika 13: Povprečna pH vrednost s standardno napako sorte 'Rebula' glede na datum vzorčenja in
obravnavanje leta 2015. Značilne razlike so za isti parameter med obravnavanji prikazane z različnimi
črkami.

Pri prvem vzorčenju je bila pH vrednost značilno najvišji 3,31 pri obravnavanju CS, pri EG
in L pa je bil enak 3,11. V ostalih terminih ni bilo značilnih razlik v pH-ju grozdnega soka
med obravnavanji. S slike 13 je razvidno, da se pH med dozorevanjem postopno veča pri
vseh obravnavanjih enako.
4.2.4 Titrabilne in skupne kisline
Kot je razvidno na slikah 14 in 15 se vsebnost titrabilnih in skupnih kislin v grozdnem soku,
tekom dozorevanja pričakovano zmanjšuje.
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Slika 14: Povprečna vsebnost titrabilnih kislin (g/L) s standardno napako sorte 'Rebula' glede na datum
vzorčenja in obravnavanje leta 2015.
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Slika 15: Povprečna vsebnost skupnih kislin (g/L) s standardno napako sorte 'Rebula' glede na datum
vzorčenja in obravnavanje leta 2015

V vsebnosti skupnih in titrabilnih kislin v jagodah sorte 'Rebula' med obravnavanji ni bilo
značilnih razlik v nobenem terminu vzorčenja. Najmanjšo vsebnost skupnih in titracijskih
kislin, približno 4 g/l, smo izmerili pri vseh obravnavanjih dne 21. 9. oziroma ob trgatvi. Na
slikah 14 in 15 je razvidno, da se pri vseh obravnavanjih vsebnost kislin enakomerno
zmanjšuje.

4.3

KEMIJSKA ANALIZA VINA

4.3.1 Alkohol
Pri alkoholni fermentaciji, v metabolizmu kvasov iz sladkorjev nastane alkohol. V vinu so
poleg etanola, ki prevladuje, tudi drugi monohidroksialkoholi: metanol, izoamilalkohol,
1-butanol, 1-propanol, 2-feniletanol in nekateri polioli: butandiol, glicerol, sorbitol in
manitol (Košmerl in Kač, 2009). Slika 16 prikazuje povprečno vsebnost alkohola v vinu
rebula s standardno napako po končani alkoholni fermentaciji.
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Slika 16: Vsebnost alkohola (vol. %) s standardno napako v vinu rebula, pridelanem v Vipavski dolini leta
2015 glede na obravnavanje. Značilne razlike so za isti parameter med obravnavanji prikazane z različnimi
črkami.

V vinu obravnavanja CS (11,4 % vol.) je bila značilno večja vsebnost alkohola, od ostalih
dveh obravnavanj. Med obravnavanji EG (10,4 % vol.) in L (10,4 % vol.) ni bilo značilnih
razlik v vsebnosti alkohola.
4.3.2 Skupni ekstrakt
Na osnovi vsebnosti ekstrakta vina lahko ocenimo začetno vsebnost sladkorjev v moštu, iz
katerega je bilo vino pridelano (Košmerl in Kač, 2009). Slika 17 prikazuje povprečno
vsebnost skupnega ekstrakta v vinu rebula, po obravnavanjih in končani alkoholni
fermentaciji.
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Slika 17: Vsebnost skupnega ekstrakta (g/l) s standardno napako v vinu rebula, pridelanem v Vipavski dolini
leta 2015 glede na obravnavanje. Značilne razlike so za isti parameter med obravnavanji prikazane z
različnimi črkami.
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Pri vinu obravnavanja CS smo izmerili značilno največjo 21,6 g/l vsebnost skupnega
ekstrakta, med ostalima dve obravnavanjema EG (20,1 g/l) in L (20,3 g/l) ni bilo značilnih
razlik v vsebnosti skupnega ekstrakta.
4.3.3 Reducirajoči sladkor
V vinu sta prevladujoča sladkorja glukoza in fruktoza, nekaj manj ja saharoze ter ostalih
sladkorjev posebej nefermentativnih pentoz (Košmerl in Kač, 2009). Slika 18 prikazuje
povprečne vsebnosti reducirajočega sladkorja v vinu rebula, s standardno napako po
obravnavanjih in končani alkoholni fermentaciji.
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Slika 18: Vsebnost reducirajočega sladkorja (g/l) s standardno napako v vinu rebula, pridelanem v Vipavski
dolini leta 2015 glede na obravnavanje. Značilne razlike so za isti parameter med obravnavanji prikazane z
različnimi črkami.

Obravnavanje vina CS (1,17 g/l) ima značilno večjo vsebnost reducirajočega sladkorja glade
na ostali dve obravnavanji. Med vini obravnavanja EG (0,83 g/l) in L (0,77 g/l) ni bilo
značilnih razlik.
4.3.4 Skupne kisline
Pri merjenju skupnih kislin zajamemo vse anorganske kisline, organske kisline in
aminokisline, ki so v vinu. Prispevek posamezne kisline k skupni kislosti je odvisen od
stopnje disociacije in stopnje, do katere so se kisline spojile v soli (Ribéreau-Gayon in sod.,
2000). Slika 19 prikazuje povprečje skupnih kislin vina rebula po obravnavanjih ob končani
alkoholni fermentaciji.
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Slika 19: Vsebnost skupnih kislin (g/l) s standardno napako v vinu rebula, pridelanem v Vipavski dolini leta
2015 glede na obravnavanje. Značilne razlike so za isti parameter med obravnavanji prikazane z različnimi
črkami.

Med obravnavanji vina CS (4,73 g/l), EG (5,33 g/l) in L (5,27 g/l) ni bilo značilnih razlik v
skupnih kislinah.
4.3.5 Hlapne kisline
Hlapne kisline v vinu oblikuje skupina organskih kislin, ki jih v večini zastopa ocetna kislina.
Le ta je pomembnejša aromatična spojina vina, ki pa v preveliki vsebnosti daje vinu vonj po
kisu in postane moteča že pri 0,8 g/l (Erasmus in sod., 2004). Na sliki 20 so prikazane
povprečne vsebnosti hlapnih kislin v vinu sorte rebula, po obravnavanjih po končani
alkoholni fermentaciji.
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Slika 20: Vsebnost hlapnih kislin (g/l) s standardno napako v vinu rebula, pridelanem v Vipavski dolini leta
2015 glede na obravnavanje. Značilne razlike so za isti parameter med obravnavanji prikazane z različnimi
črkami.
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Značilno največ 0,09 g/l hlapnih kislin smo izmerili v vinu obravnavanja CS, medtem ko
med L in EG se v vsebnosti hlapnih kislin niso pokazale značilne razlike.
4.3.6 Organske kisline
Organske kisline povečujejo mikrobiološko ter fizikalno-kemično stabilnost vina. Glavne
organske kisline v vinu so vinska kislina, jabolčna kislina, mlečna ter citronska kislina. Slika
21 prikazuje povprečje izmerjenih organskih kislin v vinu rebula, po obravnavanjih ob
končani alkoholni fermentaciji s standardno napako.
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Slika 21: Vsebnost vinske [A], jabolčne [B], mlečne [C] in citronske kisline [D] (g/l) s standardno napako v
vinu rebula, pridelanem v Vipavski dolini leta 2015 glede na obravnavanje. Značilne razlike so za isti
parameter med obravnavanji prikazane z različnimi črkami.

Med organskimi kislinami prevladuje vinska kislina, katere je bilo v vinu obravnavanja CS
(2,37 g/l) značilno manj kot pri ostalih dveh vinih EG (2,8 g/l) ter L (2,77 g/l). Rezultati
meritev jabolčne kisline niso pokazali značilne razlike med obravnavanji CS (1,4 g/l), EG
(1,4 g/l) in L (1,43 g/l). Pri vsebnosti mlečne kisline v vzorcu vin ni bilo značilne razlike.
Med vsemi analiziranimi organskimi kislinami je bilo najmanj citronske kisline, vsebnosti
katerih med obravnavanji CS (0,12 g/l), EG (0,13 g/l) in L (0,11 g/l) niso bile značilno
različne.
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4.3.7 pH vrednost
Ph vrednost je ključna za nastanek določenih napak in bolezni vina, saj ima pomemben vpliv
na intenzivnost in odtenek barve, selektivno delovanje mikroorganizmov, oksidacijskoredukcijskim potencialom, razmerje med prostim in vezanim žveplovim dioksidom,
okusom, itd. (Košmerl in Kač, 2009). Na sliki 22 so prikazani povprečni izmerjeni pH-ji v
vinu glede na obravnavanje.
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Slika 22: Vrednost pH s standardno napako v vinu rebula, pridelanem v Vipavski dolini leta 2015 glede na
obravnavanje. Značilne razlike so za isti parameter med obravnavanji prikazane z različnimi črkami.

Razlike med obravnavanji vina sorte 'Rebula' niso imela značilen vpliv na pH. Pri vseh treh
(CS, EG in L) obravnavanjih je pH bil med 3,33 in 3,45.
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5
5.1

RAZPRAVA IN SKLEPI
RAZPRAVA

V vinogradu g. Franca Vodopivca smo leta 2015 naredili bločni poskus, v katerega smo
vključili 90 naključno izbranih trt, katerim smo priredili tri obravnavanja, in sicer CS
(cordone speronato), L (enojni guyot z v loku vezanim šparonom čez oporno žico) in EG
(enojni guyot z vodoravno vezanim šparonom na osnovno žico). Na posamezni trti smo v
letu 2015 spremljali rastni in rodni potencial. Ob zimski rezi smo pri obravnavanju L v
povprečju pustili 2,2 očesi več kot pri obravnavanju EG, zaradi potrebe po daljšem šparonu,
ker sicer bi bil prekratek za privez preko druge žice na osnovno žico.
Masa 100 jagod se med zorenjem pričakovano ni kaj dosti povečala, kar pripisujemo
majhnim količinam padavin in dokaj vročemu vremenu leta 2015. Nekaj dni pred trgatvijo
je prišlo do padavin, kar je zaustavilo dehidracijo jagod. Po navedbah KGZ Nova Gorica je
bila masa 100-tih jagod za sorto 'Rebula' leta 2015 v Vipavski dolini 258 g, kar je podobno
povprečni masi v našem poskusnem vinogradu ter navedbam Koruze in sod. (2010).
Vsebnost topne suhe snovi se je ves čas dozorevanja grozdja večala. Glede na to, da je pri
obravnavanju CS bila masa grozdja na trto najmanjša, je bilo pričakovano tudi največ topne
suhe snovi pri obravnavanju CS (20,3 °Brix) in najmanj pri L (18,1 °Brix). Ob trgatvi med
obravnavanji ni bilo značilnih razlik v vsebnosti topne suhe snovi. Po navedbah KGZ Nova
Gorica (2015) je bila povprečna vsebnosti suhe snovi za sorto 'Rebula' leta 2015 v Vipavski
dolini 18,3 °Brix, kar je podobno povprečju vsebnosti sladkorja obravnavanja L in približno
10 % manj od obravnavanj EG ter CS. Podobne rezultate o vsebnosti topne suhe snovi
zasledimo tudi v navedbah Koruza in sod. (2010) ter Radikon (2010).
Z dozorevanjem grozdja se vsebnost skupnih kislin manjša, tako da je bila najmanjša
izmerjena vsebnost kislin ob zadnjem vzorčenju oziroma ob trgatvi (približno 4 g/l). Med
obravnavanji ni bilo značilnih razlik v vsebnosti skupnih kislin v grozdju. Po navedbah KGZ
Nova Gorica je bilo povprečje skupnih kislin za sorto 'Rebula' leta 2015 v Vipavski dolini
6,5 g/l, kar je 2,5 g/l več, kot je bilo izmerjeno ob trgatvi v našem poskusu. Taka razlika
lahko izvira iz dejstva, da KGZ Nova Gorica pridobi povprečje iz vzorcev različnih klonov,
leg, gojitvenih oblik, obremenitev in iz vinogradov, v katerih se izvajajo različni
ampelotehnični ukrepi (razlistanje, namakanje, »zelena trgatev«...).
Medtem, ko se vsebnost kislin med dozorevanjem manjša, se posledično pH zvišuje.
Izmerjena pH vrednost v našem vinogradu je primerljiva z navedbami KGZ Nova Gorica za
leto 2015 na sorti 'Rebula' v Vipavski dolini kot tudi z rezultati Radikon (2010).
Vsebnost alkohola v vinu rebula je bila pri obravnavanju CS 11,4 % vol. kar sovpada z
navedbami Jakob (2007) in Baša (2008), pri ostalih dveh obravnavanjih pa je pod 10,5 %
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vol., kar lahko pripišemo nekoliko večji obremenitvi na trto in danim vremenskim razmeram,
kot je izredno visoka temperatura (Ribéreau-Gayon in sod., 2007).
Med alkoholno fermentacijo je bil pri vseh treh obravnavanjih porabljen skoraj ves
reducirajoči sladkor, tako da se pridelano vino po Pravilniku o pogojih…, (2004), uvršča
med suha vina. Vsebnost skupnega ekstrakta pa tudi ne bistveno odstopa od navedb Jakob
(2007) in Baša (2008), saj se vsebnosti gibljejo okrog 21,0 g/l skupnega ekstrakta. Skupni
ekstrakt je bil značilno večji pri obravnavanju CS, kar lahko pripišemo manjši masi grozdja
na trto in večji vsebnosti sladkorja (Bavčar, 2013).
V vinu obravnavanja CS je bilo najmanj skupnih kislin (4,7 g/l), kar je bilo za 0,5 g/l manj
od ostalih dveh obravnavanj. Vsebnosti skupnih kislin so nekoliko manjše od navedb Jakob
(2007) in Baša (2008), ki v raziskavah za sorto 'Rebula' navajata vsebnost okrog 7,0 g/l
skupnih kislin, kar bi lahko pripisali razliki med letniki, v legi vinograda in obremenitvi
vinske trte (Fregoni 2005).
Pri pH-ju vina se med obravnavanji niso pokazale značilne razlike, saj je bil pH vin okrog
3,4. Po navedbah Bavčarja (2006) je tak pH primeren za biološki ali mlečnokislinski razkis.
Tudi po pregledu rezultatov meritev Jakob (2007) in Baša (2008) pri vinu rebula so naši
rezultati primerljivi z njihovimi navedbami.
Med organskimi kislinami v vseh treh obravnavanjih je najbolj prevladovala vinska kislina,
čeprav jo je bilo za polovico manj kot navaja Bavčar (2006), da jo je v vinu 5 g/l ali več. Po
navedbah Šikovca (1993) pa lahko potrdimo, da so bile med dozorevanjem grozdja
temperature 30 °C ter več in zato je prišlo do oksidacije vinske kisline. Glede na to, da je
mlečne kisline v vinu vseh treh obravnavanj več kot jabolčne kisline lahko z gotovostjo
trdimo, da je v vseh treh obravnavanjih že potekel mlečnokislinski razkis.
Z modifikacijo gojitvene oblike vinske trte vplivamo na rast in rodnost vinske trte, čas
brstenja ter na kakovost grozdja in vina.
Na koncu bi radi poudarili, da je šlo za enoletni poskus na katerega je imelo velik vpliv
vreme. Za boljši vpogled o vplivu posamezne modifikacije gojitvene oblike vinske trte, bi
bilo potrebno tovrstne poskuse nadaljevati več let.
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5.2

SKLEP

Sklepi, ki jih lahko postavimo glede na rezultate vpliva modifikacije vezi rodnega lesa na
rast, rodnost in kakovost grozdja ter vina sorte 'Rebula' v Vipavski dolini leta 2015 so
sledeči:
- z vezavo šparona v loku (L) se doseže večjo rast in rodnost vinske trte sorte 'Rebula',
- z vezavo šparona v loku (L) se začetek brstenja sproži na sredini pred upogibom
šparona,
- ob trgatvi med gojitvenimi oblikami ni značilnih razlik v vsebnost topne suhe snovi
ter skupnih kislin v grozdju,
- najmanjšo maso grozdja na trto se doseže pri gojitveni obliki cordone speronato (CS)
in
- vino pridelano iz grozdja gojitvene oblike cordone speronato (CS) daje boljšo
kakovost, pomeni večjo vsebnost alkohola ter skupnega ekstrakta.
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6

POVZETEK

Poskus magistrskega dela je bil izveden leta 2015 v vinogradu g. Franca Vodopivca v
Vipavski dolini na sorti 'Rebula'. Istega leta so bila izvedena tudi laboratorijska dela na
Katedri za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo Oddelka za agronomijo Biotehniške
fakultete v Ljubljani in KGZS-Zavod GO.
V poskusnem vinogradu je bil postavljen bločni poskus, v katerem smo spremljali tri
obravnavanja: klasični enojni guyot (EG), enojni guyot z vezanim šparonom v loku (L) in
cordone speronato (CS). Začetek poskusa je bil v januarju 2015, z zimsko rezjo in vezjo.
Med rastno dobo smo spremljali rastni in rodni potencial trt. Ob zorenju smo spremljali
dinamiko dozorevanja grozdja, tako da smo le-tega štirikrat vzorčili, in sicer 22. 8., 1. 9., 11.
9. ter 21. 9. 2015 (trgatev). Po trgatvi smo iz grozdja posameznega obravnavanja ločeno
pridelali vino, katerega smo s kemijskimi analizami na KGZ Nova Gorica tudi
okarakterizirali.
Pri analizi rastnega potenciala sorte 'Rebula' je bilo, zaradi potrebe po daljšem šparonu
preštetih največ očes pri obravnavanju L (12,3), sledilo je obravnavanje CS (11,5) in najmanj
očes na šparon je bilo pri obravnavanju EG (10,1). Posledično je bilo tudi največ odgnanih
in nato rodnih očes pri obravnavanjih v enakem vrstnem redu.
Pričakovano je bila tudi največja obremenitev na trto pri obravnavanju L z 2,4 kg/trto, sledilo
je obravnavanje EG z 2,0 kg/trto in najmanjša masa grozdja je bila pri obravnavanju CS z
obremenitvijo 1,7 kg/trto.
Analiza grozdja v našem poskusu je pokazala, da ob trgatvi pri nobenem izmerjenem
parametru, kot je masa 100 jagod, pH, topna suha snov ter titrabilne in skupne kisline ni bilo
značilnih razlik. Razlike so samo v primerjavi z navedbami drugih avtorjev, ki navajajo
večjo vsebnost skupnih kislin in manjšo vsebnost topne suhe snovi (Baša, 2008; KGZ Nova
Gorica, 2015).
Pri analizi vina se rezultati obravnavanja CS skoraj pri vseh izmerjenih parametrih značilno
razlikujejo od ostalih dveh obravnavanj. Glede na opravljeno analizo vina lahko trdimo, da
je vino obravnavanja CS, iz kemijskega stališča pričakovano nekoliko višje kakovosti od
ostalih dveh obravnavanj.
Glede na rezultate poskusa lahko rečemo, da modifikacija gojitvene oblike vpliva na
nekatere rastne in rodne značilnosti in na kakovost grozdja ter vina. Gojitveno obliko
cordone speronato (CS) bi mogoče predlagali vinogradnikom in vinarjem, kateri dajejo večji
poudarek na kakovost grozdja ter vina. Medtem ko pa gojitveno obliko enojni guyot vezan
v loku (L), bi predlagali pridelovalcem, ki želijo večjo količino grozdja. Za boljše
poznavanje vpliva modifikacije vinske trte na kakovost grozdja in vina, bi bilo potrebno
poskus ponoviti še kakšno leto.
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