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Tehnološka posodobitev pridelave grozdja in  vina za
Cviček PTP

IZVLEČEK

Vino Cviček PTP slovi po svoji lahkotnosti, svežini in pitnosti. Raziskave za 
izboljšanje kakovosti Cvička PTP so redke. Zadnji rezultati ciljnih raziskav so 
starejši od 10 let. Cviček PTP je v Sloveniji zakonsko zaščiten od leta 2000, 
kar je pomemben mejnik v razvoju vinogradništva in vinorodnega okoliša 
Dolenjska. V spremenjenih podnebnih razmerah ter željah potrošnikov se 
tudi v tehnologiji pridelave in oblikovanju tega vina dogajajo spremembe. 
Tradicionalna pridelava zahteva razvoj in nadgradnjo, zato je bil eden 
od glavnih ciljev projekta preučitev različnih postopkov, tako pridelave 
grozdja, kot njegove predelave v kleti z novimi tehnološkimi smernicami. 
S pomočjo pilotnega projekta ”Tehnološka posodobitev pridelave grozdja 
in vina za Cviček PTP” smo želeli doseči zastavljene cilje tako, da smo:

 ● preučili različne tehnologije pridelave grozdja Žametovka za vino 
Cviček PTP; 

 ● predlagali posodobljeno tehnološko shemo za predelavo grozdja 
Žametovka za visoko kakovosten Cviček PTP.

V luči trajnostnega vinogradništva smo izvedli različne vinogradniške 
prakse obdelave tal, ki izboljšajo absorpcijo vode in sposobnost 
zadrževanja vode v tleh (prilagoditev na sušo) ter omogočajo manjšo rabo 
herbicidov. Tako se je izboljšala tudi mikrobiološka živost tal, rastlinska 
biodiverziteta v vinogradu in povečala vsebnost organskih snovi v tleh. 
Vse našteto prispeva k izboljšanju kakovosti  grozdja, varovanju okolja 
in podzemnih voda. Z namenom zmanjšanja pridelka in dviga kakovosti 
grozdja smo predlagali eno-šparonsko rez, redčenje grozdja in ročno 
razlistanje s ciljem izboljšanja mikroklime grozdja in manjše porabe 
fungicidov. 
V kleti smo preučevali sodobne vinarske tehnologije in precizno enologijo, 
s katero lahko izboljšamo oz. nadgradimo kakovost Cvička PTP. Z vpeljavo 
sodobnih  vinogradniško-vinarskih znanj lahko pridelamo obstojnejši 
Cviček PTP z več svežine, boljšo sadnostjo in pitnostjo. 

Ključne besede: Cviček PTP, globinsko rahljanje, eno-šparonska rez, 
razlistanje, grozdje, Žametovka, precizna enologija, tehnologija pridelave 



6

Technological update of  grapes  and wines for
Cviček PTP

ABSTRACT

Cviček PTP wine is famous for its lightness, freshness, and drinkability. 
There is not a lot of research on how to improve the production of Cviček 
PTP wine. The latest research results are older than 10 years. Cviček 
PTP has been legally protected since 2000, which marked a significant 
milestone in the development of the Dolenjska wine region and its 
viticulture. Because of both climate changes and costumers customers 
demands, changes are also needed in the production technology and 
style of Cviček PTP. Traditional cultivation requires development and 
upgrading. Therefore, one of the main project goals was to study different 
grape production and winemaking technologies aiming to propose some 
technological guidelines in the processing of grapes and wine. Therefore, 
with the help of the Pilot Project ”Technological modernization of grape 
and wine production for Cviček PTP”, we wanted to achieve the following 
goals:

 ● to investigate different viticulture technologies in the production of 
grape Žametovka used for Cviček PTP; 

 ● to prepare an updated technological scheme which proposes the 
processing of Žametovka grapes for high-quality Cviček PTP.

In the light of sustainable viticulture, we implemented various viticultural 
soil cultivation practices that improve water absorption and the soil 
soil’s ability to retain water (adaptation to drought) and reduce the use 
of herbicides. At the same time, the microbiological vitality of the soil, 
and the plant biodiversity in the vineyard was improved and the organic 
matter in the soil was increased. All this contributes to improving the 
composition of grapes and protecting the environment and groundwater. 
To reduce the yield and increase the grape quality, we proposed 
single cane pruning, grape thinning, and defoliation, which improves 
the microclimate of the grapes and reduces the use of fungicides. In 
the cellar, we studied modern winemaking technologies and precise 
oenology, which can be used to improve the quality of the Cviček PTP 
wine. By introducing new winemaking techniques, we can produce high 
- 7 quality Cviček PTP wine, with better fruitiness, freshness, longevity 
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and drinkability. 

Key words: Cviček PTP, soil ripping, single cane pruning, defoliation, 
Žametovka grapes, precision oenology, winemaking technology soil 
ripping, single cane pruning, defoliation, Žametovka grapes, precision 
oenology, winemaking technology
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Izboljšanje vinograndiških tal v luči 
trajnostnega vinogradništva

Dolenjska leži na jugovzhodu Slovenije, kjer že stoletja uspeva vinska 
trta. Vinogradniki jo skrbno in z ljubeznijo negujejo, zato daje odlična 
vina. Dolenjska je dežela gričev, ki nudijo čudoviti razgled na vinograde 
z zidanicami in hrami. Z vinogradi je zasajenih okoli 1600 ha površin. 
Ta vinorodni okoliš najbolj zaznamujejo strma pobočja in nadmorska 
višina, ki ne presega 400 metrov. Griče ločijo manjše doline s potoki, 
ki ustvarjajo svojevrstno mikroklimo. Letne padavine večinoma ne 
presežejo 1200 mm in so v glavnem enakomerno razporejene. Vinogradi 
so zasajeni na strmih brežinah, kjer trta raste na laporju in peščenjaku 
pa tudi na starejših kameninah, kot so dolomiti. Prav ti dajejo značaj 
dolenjskemu posebnežu - vinu Cviček PTP.

Strokovnjaki iz področja vinogradništva in vinarstva so v rednih kontaktih 
z izkušenimi pridelovalci, hkrati pa zasledujejo trende in spoznanja 
raziskovalnih institucij prenašajo v prakso. Zelo pomembno je, da 
je proces prenosa znanj v prakso trajen in dosleden. Samo s takim 
pristopom se bo ohranila konkurenčnost in sodoben način pridelave v 
kmetijstvu. Predvsem prenos tehnoloških rešitev in obvladovanje novih 
pridelovalnih izzivov zaradi aktualnih klimatskih stresov morajo postati 
primarni cilji sodelovanja pridelovalcev in strokovnjakov.

Vino Cviček PTP je nosilna kolektivna blagovna znamka Dolenjske, a 
sodobni časi zahtevajo tudi prilagoditve zahtevam trga. Zahtevno vinsko 
tržišče postavlja Cviček PTP pred nove izzive – kako ga posodobiti 
oziroma prilagoditi sodobnim zahtevam, kako izboljšati vinogradniško 
in kletarsko znanje ter vpeljati precizno enologijo. Vse s ciljem pridelati 
Cviček PTP najboljše kakovosti, ki bo zanimiv tako za nove kot za 
tradicionalne kupce.

Zaradi bolj ekstremnih vremenskih pojavov, kot so daljša sušna obdobja 
in neobičajno velike količine dežja v kratkem časovnem obdobju, 
postaja upravljanje s tlemi in prilagoditev na ekstremne razmere izredno 
pomembna tema v kmetijstvu. Vinogradniška tla so pogosto preveč zbita 
zaradi uporabe težke mehanizacije. Na Dolenjskem so vinogradi pretežno 
posajeni vertikalno na velikih nagibih, kar pospešuje erozijo tal. Primerno 

1
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oskrbovana tla so ključnega pomena za zmanjšanje evapotranspiracije 
(izgube vode zaradi izhlapevanja). Dobro oskrbovana tla omogočajo 
učinkovitejšo in hitrejšo absorpcijo hranil in vode, kar pomeni zmanjšanje 
vodnega stresa. V okviru poskusov smo preučili globinsko rahljanje tal, ki 
izboljša zračnost in strukturo tal. Hkrati smo z zelenim gnojenjem vplivali 
na povečanje organske snovi, ki posledično poveča vezavo padavinske 
vode in živost tal s številnimi dodatnimi mikroorganizmi.

Slika 1: Geografska razporejenost partnerjev pilotnega projekta.

V vseh vinogradih partnerjev, ki so sodelovali v pilotnem projektu Cviček 
PTP (slika 1), smo najprej vzorčili zemljo, izvedli fizikalno-kemijske 
analize in naredili gnojilne načrte za posamezne vinograde. Grozdje 
sorte Žametovke smo reprezentativno vzorčili v času dozorevanja v 
šestih izbranih vinogradih pri partnerjih na Dolenjskem. Vzorčili smo vsak 
teden v času dozorevanja grozdja, in sicer 5 tednov. Za vsako sorto smo 
naključno vzorčili 100 grozdnih jagod, jih pripeljali v laboratorij in izvedli 
analize grozdnih jagod in soka. Merili smo maso 100 jagod, sladkor, 
skupne kisline, jabolčno kislino, vinsko kislino, pH in izračunali indekse 
zrelosti.



10

1.1  Tekstura tal

Tekstura opredeljuje tla glede na delež talnih delcev (glina, melj, pesek) 
(slika 2). Talni delci so vsi delci v tleh, ki so manjši od 2 mm. Delce, 
večje od 2 mm imenujemo skelet. Tla glede na teksturo delimo na lahka, 
srednje težka in težka tla (tabela 1). V vinogradih so najbolj priporočljiva 
srednje težka tla. Takšna tla imajo običajno najbolj ugoden vodno-zračni 
režim. V težkih tleh lahko v primeru obilnih padavin zastaja voda, moteno 
je dihanje korenin, ovirana pa je tudi dostopnost hranil za trto. Takšno 
stanje lahko privede tudi do magnezijeve in železove kloroze na listih. 
Lahka tla slabo zadržujejo vodo, večje pa je tudi izpiranje hranil.

Rezultati kažejo, da tla vzorčenih vinogradov pri partnerjih projekta 
vsebujejo kar visoke deleže gline in melja (slika 3). Samo v enem 
vinogradu nad Šentrupertom vsebuje zemlja v vinogradu večji delež 
peska. Tukaj so tla bolj prepustna in toplejša, kar lahko opazimo tudi na 
rezultatih spremljanja dozorevanja grozdja.

V sistemih brez obdelave tal oz. z minimalno obdelavo, kamor uvrščamo 
tudi trajne nasade, se lastnosti tal spreminjajo glede na organsko snov v 
tleh, mikrobno biomaso in stopnjo infiltracije vode. Vse skupaj vpliva na 
obtok hranil, rast in pridelek.

Tabela 1: Delitev tal glede na teksturo (Crespy, 2008).

Težka tla Srednje težka tla Lahka tla
GI glinasta ilovica I ilovica IP ilovnat pesek

MG meljasta glina M melj P pesek

PG peščena glina MI meljasta ilovica PI peščena ilovica

MGI meljasto-glinasta ilovica PGI peščeno-glinasta ilovica

G glina
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Slika 2: Zastopanost posamezne teksturne frakcije talnih delcev
(pesek, melj in glina) v odstotkih (Crespy, 2008).

Slika 3: Tekstura tal v vinogradih Žametovke partnerjev pilotnega projekta.

1.2  Kislost tal (pH)

Za trte je optimalni pH v območju zmerno kislih tal (pH 5,6–6,7) (tabela 
2). V kislih in zelo kislih tleh je sprejem hranil v rastline lahko oviran, 
zato je takšna tla potrebno apniti. Tudi v nevtralnih in alkalnih (bazičnih) 
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tleh je sprejem hranil v trto slabši kot v zmerno kislih tleh. Pri nobenem 
od partnerskih vinogradov ni bilo potrebno spreminjati pH vrednosti tal 
(slika 4).

Tabela 2: Kislost tal pri različnih pH vrednostih (Tekstura tal-Wikipedija, prosta enciklopedija).

Kislost tal (pH) Opis tal

< 4,5
4,5 - 5,5
5,6 - 6,7
6,8 - 7,2

> 7,2

Zelo kisla tla
Kisla tla

Zmerno kisla tla
Nevtralna tla

Alkalna (bazična) tla

Slika 4: Odstotek organske snovi in pH vrednost tal vinogradov pri partnerjih projekta.

1.3  Organska snov

Dobra tla so lahka, zračna, topla in primerno vlažna, založena z mineralnimi 
snovmi in s primerno količino organske snovi (humusa). Za takšna tla 
velja, da imajo dobro strukturo. Vinogradniška tla so običajno revnejša 
s humusom, kar ugotavljamo s talno kemijsko analizo zemlje. Na sliki 4 
lepo vidimo, da so bila vsa tla v partnerskih vinogradih zadostno založena 
s humusom. Slednje omogoča, da se tla počasneje zbijejo pri strojni 
obdelavi. Zemlja z ustrezno količino humusa je grudičasta, primerno vlažna, 
zračna in topla. Samo takšna tla omogočajo tudi dober razvoj korenin. Pri 
dveh partnerjih smo globinsko podrahljali in v jeseni zasadili mešanice 
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različnih dosevkov, s katerimi smo želeli doprinesti boljšo vegetativno rast 
v medvrstnem prostoru in tudi posledično povečati humus, vertikalno 
prezračiti tla in izboljšati izmenjavo plinov, ki nastanejo pri dihanju korenin.

Slika 5: Shema organsko-mineralnega skupka (Pušenjak, 2000).

Humus sestavljajo organsko-mineralni skupki (slika 5). Prepletajo se pesek, 
melj in glina, ki je tudi lepilo vseh snovi. Humus v tleh vpliva na način in 
hitrost preperevanja kamnin in nastajanja prsti. Sodeluje pri tvorbi stabilnih 
strukturnih agregatov. Med mikrobno razgradnjo nastajajo rastlinski 
hormoni, ki vplivajo na rast in razvoj rastlinskih organov, pospešujejo rast 
in razvoj koreninic in skrbijo za zdravstveno stanje tal. Opisi tal glede na 
vsebnost humusa so prikazani v tabeli 3. Priporočljivo je, da imajo tla v 
vinogradu vsaj 2% organske snovi, ki zadržuje vlago v tleh, jih rahlja ter 
nase veže rastlinska hranila.

Tabela 3: Delitev kmetijskih tal glede na vsebnost organske snovi oz. humusa (Mihelič
  in sod., 2010).

Organska snov (%) Opis tal

< 1
1 - 2
2 - 4
4 - 8
> 8

Slabo humozna tla
Zmerno humozna tla

Humozna tla
Močno humozna tla

Zelo močno humozna tla

Temperatura tal pomembno vpliva na fenologijo trte. Manjša oskrba 
vinske trte omejuje rast mladik in jagod, kar je ključnega pomena za 
doseganje optimalne primarne sestave grozdja za pridelavo kakovostnih 
(rdečih) vin. Zlasti sekundarni metaboliti, kot so polifenoli (antocianini, 
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tanini) in aromatične spojine ali njihovi prekurzorji, so količinsko zelo 
odvisni od vodnega statusa vinske trte. Med hranilnimi snovmi, ki izvirajo 
iz zemlje, ima dušik ključno vlogo, saj vpliva na velikost jagod in na 
sestavo grozdja.

V idealnih razmerah bi morali biti vinogradi zasajeni na optimalnih tleh 
glede na temperaturo tal, sposobnost zadrževanja vode in v vegetaciji 
razpoložljivega dušika za posamezno sorto oz. stil vina, ki ga želimo 
pridelati (Van Leeuwen in sod., 2018).

Slika 6: Založenost tal s hranili v partnerskih vinogradih.

Založne vrednosti fosforja (slika 6) so pri treh partnerskih kmetijah segale 
v razred C in D (tabela 4), pri treh pa so bile nižje in smo jih uvrstili v 
razreda A in B. Uvrščenim v razreda A in B smo svetovali dvig založenosti 
z vnosom fosforja na želeno C vrednost.

Tabela 4: Normativi založenosti s fosforjem v vinogradniških tleh (Leskošek in sod., 1999).

mg P2O5 / 100 g tal Stopnja oskrbljenosti

< 6
6 - 12
13 - 20
21 - 30

> 30

A siromašna
B srednja

C optimalna
D čezmerna
E ekstremna
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Pri elementu kaliju so bile pri kemijski analizi ugotovljene višje vrednosti. 
Pri petih partnerjih smo vrednosti hranil uvrstili v razreda C in D (tabela 
5). Samo pri enem partnerju je bila vrednost zaradi slabe založenosti 
uvrščena v razred B. Pri njem smo svetovali dvig založenosti z vnosom 
kalija na želeno C vrednost, hkrati je bilo svetovano tudi apnenje tal 
zaradi kisle kemijske reakcije tal v vinogradu.

Tabela 5: Normativi založenosti s kalijem v vinogradniških tleh (Leskošek in sod.,1999).

mg K2O / 100 g tal
Stopnja oskrbljenosti

Lahka / srednje težka tla Težka tla

< 8
8 - 15
16 - 25
26 - 40

> 40

< 12
12 - 20
21 - 30
31 - 45

> 45

A siromašna
B srednja

C optimalna
D čezmerna
E ekstremna

Tabela 6: Odvzem hranil s pridelkom v vinogradu v kg (Leskošek in sod., 1999).

Pridelek N (kg) P2O5 (kg) K2O (kg) MgO (kg)

10 t grozdja
10 t grozdja + 3 t rožja

10 t grozdja + 3 t rožja + 8 t listja

28
48
82

8
15
22

28
53
82

2
3
3

10 t koruze zrnje + koruznica 220 100 250 70

V prvi vrstici v tabeli 6, so prikazane realne vrednosti hranil, ki se 
odvzamejo iz vinograda s pridelkom grozdja 10 t/ha. V drugi vrstici 
so prikazani podatki o odvzemu hranil iz vinograda, kjer pridelamo              
10 t grozdja/ha in kjer tudi rožje odnesemo iz vinograda. V tretji vrstici 
so prikazani podatki in vrednosti hranil, ki jih iz hektarja vinograda 
odnesemo z 10 t grozdja, 3 t rožja in 8 t listja. Te vrednosti so približno 
3x večje glede na odvzemne vrednosti hranil, ki jih odnesemo samo s 
pridelkom grozdja 10 t/ha. V spodnji ločeni vrstici so zapisane količine 
hranil, ki jih iz enega hektarja njive odnesemo s pridelkom 10 t koruze 
za zrnje in s koruznico. Te vrednosti so znatno višje in podani podatki 
so dober primer oziroma orientacija potreb po dognojevanju njivskih 
površin v primerjavi s trajnim nasadom vinograda.
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Slika 7: Globinsko podrahljavanje, setev različnih mešanic in rezultat v vinogradu
spomladi (foto: Martinčič, 2021).

Rastišče (terroir) je kultiviran ekosistem, v katerem trta deluje vzajemno 
s tlemi in podnebjem. Tla vplivajo na razvoj trte in zorenje grozdja s 
pomočjo temperature tal, oskrbe z vodo in minerali. Razen CO2 in O2 
dobi trta vse rudninske snovi prek korenin. Rudninske snovi morajo biti 
raztopljene v vodi, da jih koreninski laski trte lahko vsrkajo. Tako dobi 
rastlina nujno potrebne rudninske snovi, ki jih sprejema z osmozo. 
Rodovitnost tal je odvisna predvsem od količine humusa in ustreznega 
razmerja med posameznimi hranili, s katerimi so tla založena.

V vsaki zeleni, osvetljeni rastlini, ki ima na razpolago ugodno rastišče 
in zadostne količine vode, poteka proces ustvarjanja organske snovi 
in kisika. Ta s pomočjo sončne energije in klorofila poteka v procesu 
fotosinteze. Koliko organskih snovi bo nastalo, je odvisno od rastlinskih 
vrst, ki sestavljajo zeleni pokrov našega vinograda. Zelo pomembno je, 
koliko različnih detelj in trav je zastopanih in v kakšnem medsebojnem 
razmerju so. Detelje z nitrifikacijskimi bakterijami tvorijo simbiozo, ki na 
leto lahko vežejo tudi do 80 kg N/ha.
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Zeleno gnojenje je najbolj naraven način bogatenja zemlje z organsko 
snovjo. Za zeleno gnojenje so primerne različne vrste rastlin, ki jih 
izberemo glede na čas setve. Zaželeno je, da rastejo hitro in da dajo 
veliko zelene listne mase. Poleg križnic in facelije lahko posejemo tudi 
ajdo in hitro rastoča prezimna žita. Za spomladansko setev pa uporabimo 
običajno jari ječmen ali oves. Uporaba lucerne in črne detelje je tako za 
zeleno gnojenje bolj smiselna takrat, ko sejemo mešanico, ki bo rasla 
vsaj dve do tri sezoni. V tem času se na koreninah metuljnic razvijejo 
gomolji z nitrifikacijskimi bakterijami.

Tako posejane rastline s svojimi koreninami izboljšujejo strukturo tal in 
vežejo viške hranil. Le ta bodo preko razpadle organske snovi v procesu 
mineralizacije, ki bo hranila sproščala v talno raztopino v naslednjih letih, 
na voljo koreninam naših trt v vinogradu kot vir hrane za rast in razvoj. 
Ta način organskega bogatenja z zelenim gnojenjem je stroškovno 
ugoden in tudi vpliv zelenega pokrova na zmanjšanje erozije tal je zelo 
velik. Na golih tleh v jeseni in spomladi, ko so v naši klimi prisotna daljša 
padavinska obdobja, padavinska voda izpira hranila in odnaša najboljšo 
fino strukturirano rodovitno prst iz naših nasadov. Gole površine v našem 
klimatskem pasu je zaželeno zasejati z rastlinami, ki ustvarjajo veliko 
zelene mase. V primeru, da imamo pre-rodovitna tla, potem uporabimo 
hitro rastoče ozimno žito. Pustimo ga zrasti čim višje, ga v voščeni 
zrelosti zmulčimo in uporabimo kot zastirko za tla. Vsaj 10-14 dni pred 
cvetenjem zmulčimo pridelano zeleno maso, ki jo mikroorganizmi takoj 
predelajo in so hranila po končanem cvetenju trti že na voljo.

Slika 8: Facelija, oljna ogrščica in ajda (splet, 2022).
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Kakovostnega vina ne moremo pridelati brez zdravega in dozorelega 
grozdja. Primerno dozorelo grozdje lahko pridelamo, v kolikor je 
trta skozi celo rastno dobo ustrezno oskrbovana in prehranjena. Za 
ustrezno količinsko in časovno zagotovitev razpoložljivosti vseh hranil 
v tleh je najbolj trajnostni način pridelava in vzdrževanje organske 
snovi vinogradu. To imenujemo tudi rodovitnost tal, kar je predpogoj za 
uspešno gojenje trte. S kemijsko analizo samo preverjamo nivoje hranil 
v tleh. Mineralna gnojila so se sicer v zadnjem letu izdatno podražila, 
a so še vedno cenejša od organskih gnojil. Mineralna gnojila nimajo 
dolgoročnih pozitivnih vplivov na mikrobiološko živost v tleh. Tudi nimajo 
sposobnosti skladiščenja vodnih rezerv, kot to velja za organska hranila 
in humus. Tako je za trajnostno pridelavo najbolj smotrno kombiniranje 
obeh virov gnojil, pač glede na rodovitnost in potrebe po hranilih.

1.4  Dognojevanje

Pri dognojevanju z dušikom je potrebno ravnati zelo pazljivo. Več kot 
imamo organske snovi v tleh, manjše so potrebe po intervencijskem 
dodatku dušika. Dovoljeno je dodati maksimalno 80 kg N/ha v obliki  
čistega hranila. Dušičnih hranil trta potrebuje največ v obdobju takoj po 
cvetenju (slika 9). To je v obdobju intenzivne rasti in debeljenja jagod 
ter v času dozorevanja grozdja. Zato dognojujemo z dušikom v zadnji 
dekadi maja in to največ 30-40 kg čistega N/ha v enkratnem odmerku. 
Dodamo ga v primerno vlažnem vremenu in pazimo, da ni napovedano 
obdobje močnejših padavin, ker se le ta sicer izpere v podtalnico in ga 
s tem izgubimo.
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Slika 9: Shema časovne dinamike potreb vinske trte po dušiku in sproščanju N iz tal
(Mihelič in sod., 2010).

V dolenjskih vinogradih pogosto zasledimo presežek fosforja. V 
primeru ugotovljenega pomanjkanja, je potrebno meliorativno gnojenje 
s fosforjem v času pred ponovno napravo vinograda. Fosfor se v tleh 
le stežka vertikalno premika in še to samo za nekaj mm/leto. Zato je 
velika škoda, če zamudimo ali zanemarimo to priložnost, ki jo imamo ob 
pripravi novega nasada. Splošno pa dognojujemo z njim samo vsakih 
nekaj let glede na rezultate kemijske analize tal, ki jo opravimo vsakih 5 
let. Enako dognojujemo s kalijevimi gnojili. Ta je v tleh sicer bolj mobilen. 
Zanj velja, da se v sezoni vertikalno premakne za 2-3 cm/leto. V lahkih 
in bolj peščenih/skeletnih tleh se tudi izgublja. Visoke vrednosti kalija 
v tleh ovirajo sprejem magnezija in povzročajo vrsto fizioloških motenj, 
med katerimi so najbolj pogoste odmiranje pecljevine in kloroze. Na 
drugi strani pa visoke vrednosti magnezija v tleh ovirajo sprejem kalija, ki 
sicer pozitivno vpliva na dozorevanje lesa in grozdja. Optimalne kemijske 
vrednosti magnezija iz rezultatov talnih analiz se uvrščajo v razred dobre 
založenosti – v C razred (tabela 7).
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Tabela 7: Normativi založenosti z magnezijem v vinogradniških tleh (Leskošek in
  sod.,1999).

mg Mg / 100 g tal
Stopnja oskrbljenosti

Lahka / srednje težka tla Težka tla

< 3
3 - 6
7 - 10
11 - 19

> 20

< 5
5 - 9

10 - 20
21 - 39

> 40

A siromašna
B srednja

C optimalna
D čezmerna
E ekstremna

Slika 10: Uvajanje trajnostnega vinogradništva pri oskrbi tal (foto: Martinčič, 2022).
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Ukrepi v vinogradu z namenom pridelave 
boljše kakovosti grozdja za vino Cviček PTP

2.1  Rez vinske trte

Tri leta oz. dve vegetaciji smo zasledovali cilje, ki smo si jih zastavili v 
pilotnem projektu Cviček PTP. Trte v vinogradu, kjer je potekal praktični 
preizkus in pridelava grozdja za potrebe vinifikacije, smo obrezali na način 
gojitvene oblike enojni guyot. To pomeni en šparon s sedmimi do osmimi 
očmi in en čep z največ dvema očesoma. V letu 2020 in 2021 smo imeli 
spomladi močno zimsko pozebo. Na fotografijah spodaj so mladike, ki so 
bile v zmrzali večinoma 90% poškodovane. Veliko vinogradov je že sedaj 
obrezanih na ta način in delež te gojitvene oblike se vsako leto povečuje. 
Tudi to je doprinos k zmanjšani porabi mineralnih gnojil. Zaradi manjše 
obremenitve pri rezi vinske trte, je tudi gostota listne stene manjša in 
tako je dosežena boljša osvetljenost listne stene v samem izhodišču 
vegetacije.

Slika 11: Posledica spomladanske pozebe v vinogradih (foto: Martinčič, 2021).

Od zmrzali poškodovane trte so čez 2-3 tedne pognale nove mladike iz 
so-brstov, za katere pa vemo, da so precej manj rodne. 

2
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2.2  Pletev mladik

Vse jalovke in mladike brez kabrnikov in dvojne mladike smo odstranili 
in pustili tiste, ki so kazale prednost v razvoju. Ravno tako smo izbrali 
enakomerno velike, dobro prehranjene mladike, da bi čim bolj izenačili 
razvoj in dozorevanje grozdja na trtah. Tako smo najlažje poenotili zrelost 
vsega grozdja ob trgatvi. Pletev mladik smo naredili zelo zgodaj, ko so 
zrasle 10-15 cm. Tako smo odstranili manjšo zeleno maso, da nismo 
dodatno siromašili trte, ki so bile že prizadete od spomladanske pozebe.

Slika 12: Razporeditev mladik na šparonu (foto: Martinčič, 2022).

2.3  Oskrba tal v vrstnem in medvrstnem prostoru

V vinorodnem okolišu Dolenjska se je pred leti tudi oralo v medvrstnem 
prostoru, v pod-trtnem pa ročno kopalo in na ta način rahljalo zemljo. 
Ta način se delno spet izvaja v smislu strojnega globinskega rahljanja 
tal, vsake 3-4 leta in še to vsako drugo vrsto. V pod-trtnem prostoru 
se uvajajo in uporabljajo razni okopalniki, tako z lemežem in tipalom, 
kakor tudi zvezdasti rahljalniki. Pred okoli 30 leti se je kot optimalna 
medvrstna oskrba tal uvedla trajna ozelenitev. Ta način imenujemo tudi 
zeleni pokrov, ki ima številne prednosti: zmanjšuje negativne posledice 
gaženja, povečuje organsko snov v tleh, povečuje število in količino 
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mikroorganizmov in deževnikov (na razpolago več hrane) in nenazadnje se 
zelo zmanjša tudi erozija tal. V medvrstnem prostoru sta se v tem projektu 
izvajala dva pristopa košnje trave. Najprej valjanje in tik pred cvetenjem 
prvo mulčenje trave, nato pa še po potrebi 2-3 mulčenja. Vinogradnike 
smo spodbudili, da čim bolj trajnostno gospodarijo tudi s pod-trtnim 
prostorom, saj ta lahko predstavlja do 25% (neto) površine vinogradov. 
Tudi zato je smiselno to površino zasejati in na njej pridelovati tudi zeleno 
organsko maso. Odmrle koreninice skrbijo za ugodno strukturo tal na 
tem delu, kar je tudi doprinos k pridelavi in vzdrževanju količine in nivoja 
organskih snovi in humusa v vinogradih.

V vrsti smo uporabljali pletvenike in okopalnike. Na ta način smo prerahljali 
zgornji zbiti sloj tal ob trti. Tako smo omejili tudi razrast vegetacije in zeli, 
hkrati pa delno očistili debla trt. 

Medvrstno rahljanje v vinogradu, kjer večinoma časa vozimo s traktorjem 
po istem mestu, se izvede do globine 60-80 cm. To opravimo na vsake 
3-4 leta v spomladanskem ali jesenskem obdobju suhega vremena. S 
tem rahljamo zbite dele kolesnic. Tako povečamo površino sorptivnega 
dela tal in hkrati povečamo absorpcijsko izmenjevalno kapaciteto, 
sposobnost zadrževanja in akumuliranja vode ter hranil za sušni del 
leta. Zmanjšanje sušnega stresa pripomore tudi, da ni moten proces 
debeljenja in razvoja grozdnih jagod ter dozorevanje grozdja.

V sredini maja smo v času pletve mladik s pletvenikom zelo uspešno 
očistili jalove mladike, ki so izrasle iz debla trte. Hkrati smo pokosili ali 
tudi delno povaljali zraslo travo in zeli v vrstnem prostoru in se izognili 
uporabi herbicida spomladi. Pod trtami ali vrstni del smo s pletvenikom 
očisti še enkrat v začetku meseca avgusta.
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Slika 13: Obdelava tal v vrsti spomladi (foto: Martinčič, 2021).

Slika 14: Oskrba medvrstnega prostora (foto: Martinčič, 2021).

Slika 15: Globinsko rahljanje tal (foto: Martinčič, 2021)
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2.4  Razlistanje

Predel ob grozdju smo razlistali po priporočilih, ki veljajo v našem 
klimatskem pasu. Odstranili smo 60-70% listja in sicer na vzhodni in pa 
severni strani vrst. To smo naredili v času začetka rasti in razvoja jagod, 
torej 2 tedna po cvetenju. S tem smo dosegli boljšo osvetlitev grozdja 
in bolj suho mikroklimo v coni grozdja. Dežne kapljice in jutranje rose 
so se posušile hitreje, zato so bili pogoji za pojav bolezni manjši. Hkrati 
se je izboljšala tudi distribucija in aplikacija sredstev za varstvo rastlin 
in uspešnost zatiranja najpomembnejših bolezni; peronospore in oidija. 
Opazili smo tudi manjše pojave črne pegavosti in botritisa na grozdju 
v jeseni, čemur bomo morali tudi v prihodnje nameniti več pozornosti. 
Prepoznani so bili sinergistični učinki dobro opravljene rezi, vezi, pletev 
mladik in razlistanja.

Slika 16: Delno razlistanje cone grozdja (foto: Martinčič, 2021).

2.5  Redčenje

Redčenje grozdja v začetku dozorevanja ni bilo potrebno, saj je bil 
rodni nastavek grozdja zaradi močne spomladanske pozebe zdesetkan. 
Spomladi smo prešteli kabrnike in s takim šolskim pristopom ugotovili, 
da so bila dela v vinogradu v spomladanskem času odlično opravljena pri 
vseh partnerjih. Tudi jesenska obarvanost grozdnih jagod pri rdečih sortah 
je bila zelo dobra. To se je potrdilo tudi v začetku barvanja in nenazadnje 
pri trgatvi, ko je bilo dobro dozorelo grozdje res odlične kakovosti.
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Slika 17: Ocenjevanje pridelka in kontrola dozorevanja (foto: Badovinac, 2021).

2.6  Zaščita pred boleznimi in škodljivci

Sam nanos in obnova škropilne obloge, sta bila zelo izboljšana zaradi 
delnega razlistanja listne stene v coni grozdja. Vsak partner v projektu 
je uporabljal svoj škropilni program. Zdravstveno stanje je bilo pri vseh 
brezhibno. V vinogradu enega partnerja je bila v letu 2020 rahla toča, se 
je pa grozdje do trgatve lepo zacelilo. Količina pridelka je bila manjša za 
10%.

Slika 18: Priporočena vinogradniška opravila.
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Rez vinske trte: pustimo en šparon 7- 8 oči in en čep z 
največ 2 očesoma 

Pletev mladik: odstranimo vse jalovke in mladike brez 
kabrnikov in dvojne mladike; pustimo tiste, ki kažejo prednost 
v razvoju

Oskrba tal: pred cvetenjem prerahljali zgornji zbiti sloj tal ob 
trti, med vrstno mulčanje, okopavanje pod trtami. Vsakih 4-5 
let opraviti analizo tal in upoštevati  gnojilni nasvet

Razlistanje: dva tedna po cvetenju (jagode že formirane), v 
coni grozdja odstranimo 60-70% listja samo na vzhodni in/ali 
severni strani vrst

Zaščita pred boleznimi in škodljivci: upoštevati 
priporočila za trajnostno vinogradništvo in biodiverziteto v 
vinogradu in okolici 

Redčenje: po potrebi, pustimo do 15 grozdov na trs v času 
pred začetkom dozorevanja grozdja 



27

Pomen natančnega spremljanja dozorevanja 
grozdja v luči podnebnih sprememb

3.1  Podnebne spremembe

Podnebne spremembe predstavljajo vsi odkloni od predvidenih globalnih 
vremenskih pojavov. Z veliko verjetnostjo so ti odkloni posledica 
človekovega delovanja. Klimatske spremembe vplivajo na porazdelitev 
padavin, temperaturo zraka in nekaterih naravnih pojavov, kot sta toča 
in pozeba. Spremenjeno okolje pa predstavlja problem vinogradnikom in 
vinarjem, saj morajo ukrepe in delo v vinogradu vse bolj prilagajati hitrim 
spremembam vremena. Z določenimi ampelotehničnimi ukrepi lahko 
vplivamo na količino ter kakovost grozdja, npr. z obdelavo tal (globinsko 
rahljanje tal, mulčenje, ..), ki omogoča boljšo dostopnost vode in organske 
snovi v tleh. Z razlistanjem in redčenjem grozdja lahko vplivamo na kemijsko 
sestavo jagode. Pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovost grozdja, je 
tudi čas trgatve. Cviček PTP je vino z nižjo vsebnostjo alkohola, zato je 
potrebno skrbno načrtovanje trgatve (določiti optimalni čas) in tehnološko 
dozorelost grozdja. Predvsem je potrebno spremljati sladkor, vsebnost 
kislin, pH in aromatsko sestavo grozdja. Problem lahko nastopi, ko pride 
do pozebe ali zgodnje toče zaradi česar je pridelek manjši. Grozdje tako 
hitreje doseže želene sladkorne stopnje oz. celo se nabere preveč sladkorja 
(preveč alkohola za Cviček PTP).

Klimatske spremembe so resen problem 21. stoletja. Znano je da vplivajo 
na rast trt, pridelavo in količino ter kakovost tako grozdja kot vina. V 
vinogradništvu in vinarstvu gre izpostaviti vpliv spreminjajoče temperature 
zraka in tal, nestanovitnih padavin, večjega obsevanja, evapotranspiracije 
ter števila sončnih dni. V zadnjem desetletju se podnebje še posebno hitro 
spreminja. Med tipične spremembe vključujemo ekstremne dogodke, 
visoke temperature, toča, količina padavin itd., ki vplivajo na način pridelave 
in varovanje pridelka. Najbolj opazne spremembe pa so suše, pogostejši 
vročinski valovi, poplave in taljenje ledenikov. 

3
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3.2  Dozorevanje grozdja

Trgatev je eden izmed najlepših dogodkov, vendar za vinarja zelo zahtevno 
in stresno opravilo. Zato se je potrebno na trgatev temeljito pripraviti. 
Naloga pridelovalca je, da v klet pripelje čim bolj kakovostno in zdravo 
grozdje. Določitev zrelosti grozdja omogoča vinogradnikom in vinarjem 
časovno načrtovanje trgatve. Vsak vinogradnik se mora zavedati, da 
opravi trgatev takrat, ko je sestava grozdja najbolj primerna za določen 
tehnološki postopek in stil vina. Tehnološko zrelost posamezne sorte 
grozdja ugotavlja pridelovalec sam. To nalogo mu olajšajo rezultati 
spremljanja dozorevanja grozdja, ki ga izvaja pooblaščena organizacija 
(za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina) za 
posamezno pridelovalno območje. Kmetijsko gozdarski zavod Novo 
mesto kot takšna pooblaščena organizacija vsako leto izvaja spremljanje 
dozorevanja grozdja na območju vinorodne dežele Posavje. Tedensko 
spremlja dozorevanje grozdja in določa; maso 100 jagod, sladkor, pH, 
skupne kisline, jabolčno in vinsko kislino, nalaganje sladkorja v grozdni 
jagodi, zdravstveno stanje grozdja ter izdaja priporočila za čas trgatve, 
ki pa seveda niso obvezujoča. Sladkorna stopnja ni glavni faktor, ki ga 
upoštevamo pri določanju datuma trgatve. Zelo pomembni sta tudi 
vsebnosti kislin in prostih ter vezanih aromatičnih spojin. Za pravilno 
določitev datuma trgatve posamezne sorte, je potrebno redno pokušanje 
grozdja zadnjih deset dni pred trgatvijo. Še posebej morajo biti pozorni 
pri spremljanju dozorevanja grozdja pridelovalci vina Cviček PTP, za 
katerega se pričakuje prijetna aroma, pitnost in svežina. V Pravilniku o vinu 
s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Cviček; UL RS št. 44/2022 je 
zapisano, da ima vino Cviček PTP lahko največ 10,0 vol.% alkohola in 
najmanj 5,5 g/L skupnih kislin. Pri posameznih sortah za Cviček PTP se 
spremlja tudi nalaganje sladkorja v grozdni jagodi, pri čemer je ključno, 
da dejanski alkohol v vinu po fermentaciji ne preseže 10 vol.%. Sodobne 
tabele pretvorbe sladkorjev v alkohol upoštevajo bolj natančne izračune 
nastalega alkohola pri določeni sladkorji stopnji. Slednje je pri pridelavi 
Cvička PTP ključnega pomena, saj se zadnja leta soočamo s previsokimi 
dejanskimi alkoholi. To je posledica podnebnih sprememb in v letih 2020 in 
2021 tudi zaradi spomladanskih pozeb in nižjega pridelka ter posledično 
večjega nalaganja sladkorjev v grozdni jagodi. Če grozdje predelamo po 
tehnologiji belih vin potem dosežemo 10,0 vol.% že pri 74,4 °Oe (17,5 
°Brix); če ga pridelamo po tehnologiji rdečih (maceracija in fermentacija 
na višji temperaturi) pa 76,3 °Oe (18,5 °Brix). Razlika v izkoristku pretvorbe 
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sladkorjev v alkohol nastane zaradi temperature fermentacije, saj se pri 
višji temperaturi več sladkorjev pretvori v glicerol, poleg tega pa so izgube 
alkohola zaradi izhlapevanja večje pri višji temperaturi. Čas trgatve je torej 
za posamezno sorto, vinograd in tehnologijo zelo specifičen. Za vinarje je 
ključno redno spremljanje dozorevanja (senzorično in fizikalno-kemijsko) 
ter pravilna odločitev časa trgatve. Seveda se mora celoten tehnološki 
proces predelave odvijati hitro in natančno.

Tabela 8: Rezultati vzorčenja grozdja ob času trgatve letnika 2021.

3.3  Vpliv vremena na vinsko trto in ukrepi

Podnebne spremembe vplivajo na kakovost in količino pridelka. 
Temperature vinorodnih dežel po celem svetu se v zadnjem stoletju 
višajo. To v praksi pomeni, da bo grozdje doseglo zrelost hitreje kakor v 
preteklosti, ter da se bodo značilne fenofaze pričele prej. Posledično je 
pogosto nesorazmerje v kislinah in sladkorjih grozdja, kar ima za posledico 
višje dejanske alkohole in nižje skupne kisline in s tem obsežen vpliv na 
kakovost vina.

Spremljanje osnovnih parametrov grozdja kot so skupni sladkor, skupne in 
posamezne kisline ter pH vrednost je zelo pomembno. Precizna enologija 
pa daje še večji pomen spremljanju aromatskega in fenolnega potenciala 
grozdja in dozorelosti jagod. Tako se vse bolj uveljavljajo novi parametri kot 
so ”indeks nalaganja sladkorja”, t.j. razmerje med vsebnostjo suhe snovi 
in mase jagod. Ta parameter nam pove, do katerega datuma se sladkor 
v jagodi nalaga iz fotosinteze rastline (vegetacije) in kdaj nastopi vpliv 

 

Zap. št. Sorta Lega zdravstveno stanje 
masa   

100 jagod 
(g)

volumen 
soka 

100 jagod 
(mL)

sladkor z 
refraktom

etrom 
(°Oe)

sladkor z 
refraktom

etrom 
(°Brix)

skupne tit. 
kisline   
(g/L)

pH
vinska 
kislina 
(g/L)

jabolčna 
kislina 
(g/L)

vinska 
kislina (%)
primerjava z 
jab. kislino

jabolčna 
kislina (%) 
primerjava z 
vin. kislino

indeks 
zorenja

1 KRALJEVINA Cerov log zdravo 184 100 63 15,2 12,1 2,85 8,0 6,4 56 44 52
2 KRALJEVINA Levičnikovo zdravo, posamezne jagode izpite208 100 76 17,9 10,1 2,99 7,8 4,7 62 38 75
3 KRALJEVINA Loke zdravo 242 140 72 17,0 9,5 3,08 7,7 4,8 62 38 76
4 KRALJEVINA Mohor zdravo, posamezne jagode izpite214 109 66 15,6 12,6 2,82 8,4 6,5 56 44 52
5 KRALJEVINA Nemška vas zdravo 222 130 65 15,4 11,5 2,90 8,4 5,7 59 41 56
6 LAŠKI RIZLING Loke zdravo 153 74 74 17,6 11,2 2,95 8,9 5,0 64 36 66
7 LAŠKI RIZLING Mohor zdravo 122 54 84 19,7 12,5 2,89 10,1 5,2 66 34 67
8 LAŠKI RIZLING Nemška vas zdravo 170 96 77 18,2 10,1 2,99 8,3 4,4 65 35 76
9 LAŠKI RIZLING Pleterski hrib zdravo 133 69 76 18,2 9,6 2,98 8,5 3,3 72 28 79

10 LAŠKI RIZLING Vinji vrh zdravo 142 74 80 18,9 10,1 2,99 8,9 3,7 71 29 79
11 MODRA FRANKINJA Cerov log zdravo 198 102 76 17,9 12,4 2,89 9,5 5,8 62 38 61
12 MODRA FRANKINJA Loke zdravo 207 102 82 19,5 12,3 2,93 10,4 5,2 67 33 67
13 MODRA FRANKINJA Mohor zdravo 200 98 81 19,2 13,0 2,87 10,3 5,8 64 36 62
14 MODRA FRANKINJA Nemška vas zdravo 235 129 80 18,8 12,6 2,91 9,6 6,0 62 38 64
15 MODRA FRANKINJA Pleterski hrib zdravo 207 108 83 19,6 11,3 2,94 10,1 4,1 71 29 74
16 MODRA FRANKINJA Zadraga zdravo 194 89 80 18,8 12,7 2,80 10,5 4,7 69 31 63
17 ŽAMETOVKA Loke zdravo 306 182 72 17,0 12,0 2,88 8,5 5,9 59 41 60
18 ŽAMETOVKA Mohor zdravo 251 142 63 14,9 14,8 2,70 9,2 7,9 54 46 43
19 ŽAMETOVKA Nemška vas zdravo 282 170 66 15,7 14,2 2,76 8,7 8,1 52 48 46
20 ŽAMETOVKA Pleterski hrib zdravo 236 130 68 16,2 12,1 2,83 8,8 5,6 61 39 56
21 ŽAMETOVKA Vrbovci zdravo 215 110 70 16,7 12,1 2,87 8,4 6,0 58 42 58
22 ŽAMETOVKA Zadraga zdravo 204 112 64 15,2 12,0 2,80 8,7 5,4 62 38 53
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dehidracije jagode. Nalaganje sladkorja se izraža v mg sladkorja/grozdno 
jagodo in je nov pristop spremljanja dozorevanja grozdja in določanja 
optimalnega roka trgatve za določen stil vina. Začne se z mehčanjem 
jagode, ko začnejo vanjo intenzivno dotekati sladkorji. Dinamika nalaganja 
sladkorjev v grozdni jagodi je močno povezana s preskrbo z vodo. Na 
osnovi podatkov spremljanja dozorevanja grozdja lahko izrišemo graf 
nalaganja sladkorja v grozdni jagodi za vsak vinograd, ki ga spremljamo. 
S pomočjo izrisane krivulje določimo datum, t.i. točko 0. Do tega datuma 
(točka 0) se sladkor v jagodi nalaga iz fotosinteze rastline (vegetacije), 
naprej pa z dehidracijo jagode (sladkor se povečuje na račun dehidracije). 
Na osnovi postavljenih modelov velja, da se aromatika vin spreminja glede 
na dan trgatve po koncu nalaganja sladkorja (primer slika 19).

Slika 19: Model nalaganja sladkorja (levo) in pričakovana aromatika v vinu (desno)
glede na čas trgatve.

Na sliki 20 so primeri nalaganja sladkorja v grozdju Žametovke za letnike 
2020, 2021 in 2022. Za točno določitev nalaganja sladkorja bi potrebovali 
še kakšno dodatno vzorčenje, kljub temu pa lahko predvidimo datum do 
katerega poteka aktivno nalaganje sladkorja iz fotosinteze. Tako se je 
leta 2020 sladkor nalagal do 28. septembra, leta 2021 do 18. septembra 
in leta 2022 do 14. septembra. S spremljanjem nalaganja sladkorja, lahko 
vinogradniki in vinarji določijo optimalni čas trgatve glede na aromatski 
potencial grozdja in kasneje vina (slika 19, desno).
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Slika 20: Nalaganje sladkorja v grozdju Žametovke v vinogradu
”Pleterski hrib” za letnike 2020, 2021 in 2022.
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Tabela 9: Povprečne vrednosti osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov grozdja
  Žametovka (Dolenjska) ob času trgatve za letnike 2020, 2021, 2022.

2020
(n=7)

2021
(n=7)

2022
(n=7)

masa 100 jagod (g) 240 255 223
0Brix 18,0 18,1 17,4

skupne kisline (g/L) 9,2 10,6 7,5

pH 3,06 2,96 3,14

vinska kislina (g/L) 7,7 8,4 7,8

jabolčna kislina (g/L) 4,4 4,7 2,2

Iz povprečnih vrednosti vzorčenja na sedmih lokacijah vinogradov vidimo, 
da je grozdje letnikov 2020 in 2021 izkazovalo nadpovprečne vsebnosti 
suhe snovi (tabela 9). Vzrok je manjši pridelek zaradi spomladanske 
pozebe in posledično boljše (hitrejše) dozorevanje grozdja. Leto 2022 pa 
v dozorelosti nekoliko izstopa, kar je posledica boljše rodnosti trt (večji 
pridelek po trti) in meteoroloških parametrov (visoke temperature, manj 
padavin,…). Zaradi suše sta bili masa 100 jagod in stopnja sladkorja 
manjši, hkrati pa je bila dozorelost grozdja večja, kar se kaže v manjših 
skupnih kislinah, večjem pH in manjši vsebnosti jabolčne kisline. 



33

Sodobne kletarske tehnologije in
    precizna enologija v pridelavi Cvička PTP

4.1  Koncept precizne enologije

Moderno vinogradništvo in enologija se v zadnjem desetletju nadgrajujeta 
v precizno tehnologijo, ki izkušnje in znanja podpira z novimi orodji, 
inovacijami in analitiko. Nova znanja in inovacije se hitro uveljavljajo 
tudi v tradicionalni enologiji. Na ta način vinarji hitreje sledijo potrebam 
potrošnika in pridelajo stil vina, ki ga potrošnik išče. Koncept precizne 
enologije se aplicira v vse faze vinifikacije vina. Pri tem ne upošteva samo 
nove tehnološke prakse, ampak tudi oksidacijske fenomene ter kontrolo 
vseh faktorjev, ki določajo kakovost vina (npr. prekurzorje arom, polifenole, 
spojine, ki se tvorijo med fermentacijo in zorenjem...). Nove tehnologije in 
tehnološka oprema sledijo konceptu precizne enologije. Nova generacija 
pecljalnikov in sortirnikov, hiperreduktivne stiskalnice grozdja, kontrolirana 
ekstrakcija pri maceraciji in stiskanju, uporaba hrastovih nadomestkov 
lesa, precizno doziranje enoloških sredstev, kontrola fermentacije in 
prehrane kvasovk ter ne nazadnje skrb za okolje in trajnostni pristopi 
pridelave so le nekateri vidiki, ki jih obravnava koncept precizne enologije. 
Vsak tehnološki korak in odločitev pa lahko ovrednoti sodobna analitika, ki 
je ključna podpora in orodje sodobni enologiji. Ta ne vključuje le ustaljenih 
analiz osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov, temveč se nadgrajuje v 
analitiko metabolitov grozdja in vina, ki ključno prispevajo k določenemu 
stilu ali okusu vina. V zadnjih letih je največji doprinos k pridelavi svežih 
vin doprinesel management (upravljanje) kisika, od analiz raztopljenega 
kisika v moštu in vinu do analiz vsebnosti kisika (%O2) v bobnu stiskalnice 
ali ”head-space” kisika (ujet med zamaškom in vinom v grlu steklenice) 
ob stekleničenju vina. Posledično nas za boljšo kontrolo zanimajo tudi 
”indikatorij oksidacije”. Ali smo mošt uspešno zaščitili pred encimski 
oksidacijami, lahko preverimo z analizami profila hidroksicimetnih kislin, 
predvsem spojine GRP (”grape reaction product”), ki nastane iz kaftarne 
kisline in glutationa. Iz vsebnosti GRP v vinu lahko med drugim ocenimo, 
ali smo obvladali oksidacijske reakcije v moštu.

Sodoben koncept enologije ohranja sortnost, aromatiko in svežino vina. 
Za svežino vina je zelo pomembna pravočasna trgatev grozdja, s katero 
ohranimo skupne kisline in z njimi svežino vina. Poleg kislin je za svežino 

4
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ključnega pomena vsebnost ogljikovega dioksida (CO2). Le ta nastane 
med fermentacijo, s tehnologijami vinifikacije pa ga želimo čimbolj obdržati 
v vinu. Pri tem težimo k najmanjšemu možnemu številu pretokov vina in 
filtracij, zorenju vin pri nižji temperaturi (še posebno spomladi in poleti, ko 
se temperature v kleteh dvignejo, je nujno hlajenje kleti oz. vina) in uporabi 
inertnih plinov pri polnilnih linijah. V mirnih vinih je vsebnost raztopljenega 
CO2 v koncentracijah med 0,5 in 1,8 g/L v belih vinih in 0,5 – 1,0 g/L v rdečih 
vinih (Gawel in sod., 2020). V mirnem vinu koncentracija raztopljenega CO2 
ni nasičena, kljub temu pa igra zelo pomembno vlogo v zaznavanju svežine. 
Nedavne raziskave so pokazale, da je raztopljeni CO2 pri koncentraciji kot 
je v mirnem vinu, povečal zaznano sladkosti in zmanjšal grenkobo v belih 
in rdečih vinih. Poleg tega omejuje (supresira) zaznave trpkosti in sušenja 
pri belih in rdečih vinih (Gawel in sod., 2020).

Slika 21: Prikaz nekaterih tehnologij pri precizni enologiji (uporaba suhega ledu  foto: 
Martinčič, 2020), meritve kisika (foto: Badovinac, 2020) in mehansko odstranjevanje 

zelenih delov pecljevine (Pellenc).
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4.2  Predelovalne sheme, ki jih lahko koristimo pri pridelavi
       Cvička PTP

Ker je Žametovka količinsko najpomembnejša sorta Cvička PTP, smo se 
v poskusih osredotočili na različne predelovalne sheme Žametovke. Tako 
smo pri različnih partnerjih projekta testirali štiri tehnologije predelave 
Žametovke, ki so prikazane na sliki 22.

Slika 22: Različne tehnologije predelave Žametovke, ki smo jih preverili v okviru projekta.

I. Kratka hladna maceracija in rose tehnologija
Primerna tehnološka zrelost zdravega grozdja, trgatev zgodaj zjutraj 
ali hlajenje grozdja v hladilni komori na 10-12 °C. Pecljanje, drozganje, 
žveplanje in dodatek encima. Sledi hladna maceracija 12-24 ur na 
8 °C. Po hladni maceraciji sledi čim bolj reduktivno stiskanje grozdja 
in bistrenje mošta do ustrezne motnosti (100 - 150 NTU). Po pretoku 
dodatek selekcioniranih kvasovk. Temperatura alkoholne fermentacije 
cca 15-18 °C in dodatek hrane, prvič po 1/3 fermentacije in drugič po 2/3 
fermentacije. Po zaključku fermentacije (glukoza+fruktoza pod 0,5 g/L) 
sledi brezzračni pretok in po potrebi dodatek jabolčno-mlečnokislinskih 
bakterij in izvedba jabolčno-mlečnokislinske fermentacije (v nadaljevanju 
biološki razkis) pri temperaturi 20 °C. Po končanem biološkem razkisu 
žveplanje vina z okrog 0,8 dL 5-6% H2SO3/100 L vina in po 2-3 dneh 
pretok ter kontrola žveplovega dioksida (SO2).
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II. Rose tehnologija z dodatkom grozdnih jagod v fermentaciji 
Primerna tehnološka zrelost zdravega grozdja, trgatev zgodaj zjutraj 
ali hlajenje v hladilni komori na 10-12 °C. Pecljanje, drozganje, 
žveplanje in dodatek encima ter čim bolj reduktivno stiskanje 
grozdja (v atmosferi CO2 ali N2). Nato bistrenje mošta do ustrezne 
motnosti (100-150 NTU), dodatek selekcioniranih kvasovk, alkoholna 
fermentacija pri temperaturi cca. 15-18 °C. Na začetku fermentacije 
dodati v mošt 3-5% zrelih in zdravih jagod, ki jih predhodno operemo 
v 1% citronski kislini v vodi. Grozdje ročno specljati, tako da jagod 
ne poškodujemo in čimprej dodati v mošt, da ne oksidirajo. Hrano 
dodati po 1/3 fermentacije in drugič po 2/3 fermentacije. Po zaključku 
fermentacije (glukoza+fruktoza pod 0,5 g/L) brezzračni pretok in 
po potrebi dodatek jabolčno-mlečnokislinskih bakterij in izvedba 
kontroliranega biološkega razkisa pri temperaturi 20 °C. Po končanem 
biološkem razkisu žveplanje vina z okrog 0,8 dL 5-6% H2SO3/100 L 
vina in po 2-3 dneh pretok in kontrola žveplovega dioksida (SO2).

III. Rose tehnologija hiperreduktivna predelava
Trgatev v primerni tehnološki zrelosti zdravega grozdja, ki smo ga 
hladili v hladilni komori na 10-12 °C. Pecljanje, drozganje, žveplanje in 
dodatek encima ter hiperreduktivno stiskanje grozdja. Celotno stiskanje 
se opravi v stiskalnici, ki omogoča pod 1% kisika v bobnu stiskalnice. 
Vseskozi dodatek suhega ledu v zbirni tank mošta. Nato bistrenje mošta 
do ustrezne motnosti (100-150 NTU), dodatek selekcioniranih kvasovk 
in fermentacija pri temperaturi 15-18 °C ter prvi dodatek hrane po 1/3 
fermentacije in nato drugi po 2/3 fermentacije. Po zaključku fermentacije 
(glukoza+fruktoza pod 0,5 g/L) sledi brezzračni pretok in po potrebi 
dodatek bakterij jabolčno-mlečnokislinskih bakterij in izvesti kontroliran 
biološki razkis pri temperaturi 20 °C. Po končanem biološkem razkisu 
žveplanje vina z 0,8 dL 5% H2SO3 /100 L vina in po 2-3 dneh pretok in 
kontrola žveplovega dioksida (SO2).
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Slika 23: Hipereduktivna stiskalnica (Škrlj d.o.o.).

IV.  Hladna pred-fermentativna maceracija (2 dni) in klasična maceracija 
(2 dni) in fermentacija (2+2)
Primerna tehnološka zrelost zdravega grozdja, trgatev zgodaj zjutraj ali 
hlajenje v hladilni komori na 10-12 °C. Pecljanje, drozganje, žveplanje, 
dodatek encima in nato 48 urna hladna pred-fermentativna maceracija 
drozge na 8-10 °C. Po končani hladni maceraciji segrevanje drozge na 20 °C 
in dodatek pripravljenih, rehidriranih, selekcioniranih kvasovk. Maceracija 
in alkoholna fermentacija potekata 2 dni na 20-22 °C. Dodatek hrane po 
1/3 fermentacije in drugič po 2/3 fermentacije. Po preteku 48 ur stiskanje 
drozge do 0,3-0,5 bar (ostalo v prešanec). Fermentacija mora poteči do 
povretja (glukoza+fruktoza pod 0,5 g/L) pri temperaturi 20 °C. Nato sledi 
pretok z grobih droži in po potrebi dodatek jabolčno-mlečnokislinskih 
bakterij ter kontroliran biološki razkis pri temperaturi 20 °C. Po končanem 
biološkem razkisu žveplanje vina z 0,8 dL 5-6% H2SO3 /100 L vina in po 
2-3 dneh pretok in kontrola žveplovega dioksida (SO2).

4.3  Vpliv različnih tehnologij Žametovke na senzorične
        parametre Cvička PTP

Skladno s pravilnikom o Cvičku PTP (2. člen) je to suho, mirno vino svetlo 
rdeče do rubinaste barve, z aromo po jagodičju in blagim taninskim 
okusom, brez izraženih sortnih značilnosti. Kljub temu, da bi s svetlejšim 
odtenkom rdeče barve še ustrezali pravilniku, pa bi z novim stilom, kjer je 
prisotnost taninskega okusa tako rekoč nezaželena, lahko prišli v navzkrižje 
z obstoječim pravilnikom in tipiko. Aromatika je drugi pomemben ”steber” 
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Cvičkov PTP. Pri tem igrajo glavno vlogo estri in hlapni tioli, ki so ”pozitivne” 
žveplove spojine, z vonjem po tropskem sadju. Razmerje med estri in tioli 
določa aromatični potencial in stil vina. Raziskave so pokazale, da so vina 
rosé z višjo vsebnostjo tiolov bolj zaželena. Kljub temu, da je vsebnost 
tiolov v Cvičkih PTP manjša kot v drugih vinih, lahko slednji v kombinacijami 
z estri in drugimi aromatičnimi spojinami igrajo pomembno vlogo pri boljši 
sadnosti Cvička PTP.

S štirimi tehnologijami predelave Žametovke smo pridelali različne stile 
vina te sorte, ki predstavlja glavnino v sestavi vina Cviček PTP (izjemoma 
do 60%). Na sliki 24 so prikazani glavni senzorični parametri glede na 
tehnologijo predelave Žametovke (rose + jagode, hiperredukcija, 2+2) v 
primerjavi s tradicionalno pridelanimi Cvički PTP.

Slika 24: Vpliv različnih tehnologij predelave Žametovke na senzorične parametre Cvička PTP.

 ● Rose + jagode - rose tehnologija z dodatkom grozdnih jagod v 
fermentaciji,

 ● Hiperredukcija - hiperreduktivno stiskanje grozdja in rose tehnologija,
 ● 2+2 - hladna pred-fermentativna maceracija (2 dni) in klasična 
maceracija (2 dni) in fermentacija (2+2), 

 ● tradicionalen – povprečje senzorike dveh tradicionalno predelanih 
Cvičkov PTP (natančna tehnologija ni znana).

S hipperreduktivno predelavo in rose tehnologijo smo dobili vina sorte 
Žametovka rose barve, nežnega telesa in aromatike ter z blagim taninskim 
okusom. Rose tehnologija z dodatkom grozdnih jagod v fermentaciji je 
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dala Žametovko s temnejšim odtenkom barve, z blagim taninskim okusom 
in s poudarjeno sadno aromatiko (večja vsebnost estrov in tiolov). Pri 
tehnologiji s kratko hladno maceracijo in rose tehnologiji smo dobili vino 
s svetlejšim odtenkom rdeče barve, nežnim telesom in z nežno sadno 
aromatiko. Pri hladni pred-fermentativni maceraciji (2 dni) Žametovke, ki 
se nadaljuje s klasično maceracijo (2 dni) in fermentacijo, smo pridelali 
zelo prijeten stil vina – rubinasto barvo Žametovke z bogato aromo 
jagodičevja, polnim okusom in blagimi tanini. Ta tehnologija predelave 
Žametovke je dala vina z najbolj izrazito sadno in prijetno aromatiko.

Slika 25: Grozd Žametovke (foto: Martinčič, 2020) in pridelani Cvički PTP
(foto: Badovinac, 2021).
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Vpliv tehnologij predelave na sestavo
    Cvička PTP

5.1  Barva Cvička PTP

Barvo vina lahko določamo z merjenjem absorbance pri valovnih dolžinah 
420 nm, 520 nm in 620 nm (A420, A520 in A620) s pomočjo UV-Vis 
spektrofotometra. Iz izmerjenih absorbanc lahko izračunamo intenziteto 
in odtenek barve. Intenziteta barve predstavlja vsoto izmerjenih 
absorbanc pri treh valovnih dolžinah (Glories, 1984). To nam v praksi 
pove, da je intenziteta barve vsota rdečih, rjavkastih in modrih odtenkov.

Slika 26: Odtenki barve rosé vin.

5
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Slika 27: Barve Cvičkov PTP (Lisjak, 2021).

V naših poskusih smo primerjali intenziteto barve pri poskusnih in 
”tradicionalnih” Cvičkih PTP. Iz slike 28 vidimo, da je vrednost intenzitete 
barve pri poskusnih Cvičkih PTP nižja. V letu 2020 je bila ta vrednost v 
povprečju nižja za 2,2, v letu 2021 pa za 0,96. ”Tradicionalni” Cvički PTP 
so še vedno bolj temnejše barve.

Slika 28: Intenziteta barve pri poskusnih in ”tradicionalnih” Cvičkih PTP
letnikov 2020 in 2021.

Odtenek barve oz. ton izračunamo iz razmerja A420/A520 in podaja 
razmerje med rjavkastim in rdečimi odtenki vina. Bolj kot se ta vrednost 
približa ena, bolj je vino obarvano rjavkasto. Odtenek barve (povprečna 
vrednost) se v obeh letih našega poskusa bolj približa ena pri poskusnih 
vinih. V letu 2020 je bil odtenek barve pri poskusnih 0,78 pri tradicionalnih 
pa 0,66. Zelo podobne rezultate smo dobili tudi leta 2021 in sicer pri 
poskusnih 0,76, pri tradicionalnih pa 0,61. 
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Slika 29: Odtenek barve pri poskusnih in ”tradicionalnih” Cvičkih PTP 2020 in 2021. 

5.2  Skupni polifenoli

Vsebnost polifenolov v vinu je močno pogojena s sorto grozdja, hkrati 
pa nanjo vplivajo še mnogi drugi dejavniki, kot so npr. lega in klimatske 
razmere v vinogradu, obremenitve trte, starost vina, način vinifikacije itd. 
Rdeča vina vsebujejo v povprečju okoli 2000 mg/L polifenolnih spojin 
(v intervalu od 500 do 3500 mg/L), medtem ko bela vina vsebujejo 
povprečno okrog 200 mg/L polifenolnih spojin. Pri metodi določanja 
koncentracije skupnih polifenolov uporabljamo reagent Folin-Ciocalteu 
(po metodi Rigo in sod., 2000). Pri tem reagirajo hidroksilne (–OH) 
skupine fenolov v vzorcu s predpostavko, da absorbanca narašča 
v skladu s količino –OH skupin. Ko dodamo Folin-Ciocalteu se fenoli 
oksidirajo in v alkalnem obarvajo modro. Sledi spektrofotometrična 
meritev intenzitete modre barve pri valovni dolžini 700 nm. Na slikah 
30 in 31 imamo prikazane koncentracije skupnih polifenolov v Cvičkih 
PTP. V letu 2020 so se gibale od 147 mg/L do 892 mg/L, najmanjše 
koncentracije so imeli poskusni Cvički PTP. V letu 2021 je bila najmanjša 
izmerjena koncentracija 249 mg/L, največja pa 532 mg/L. V tem letu 
v poskusnih vzorcih nismo določili najmanjše koncentracije skupnih 
polifenolov.
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Slika 30: Skupni polifenoli (mg/L) v poskusnih (oranžni stolpci) in
”tradicionalnih”(rdeči stolpci) Cvičkih PTP 2020.

Slika 31: Skupni polifenoli (mg/L) v poskusnih (svetlo oranžni stolpci) in
“tradicionalnih“ (oranžni stolpci) Cvičkih PTP 2021.
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5.3  Hidroksicimetne kisline

Polifenole v grozdju in vinu delimo v dve veliki skupini, na flavanoide in 
neflavonoide. Med neflavonidi so najbolj zastopane hidroksicimetne kisline 
(HCK), ki se nahajajo v soku in kožici grozdne jagode. Hidroksicimetne 
kisline so prve fenolne spojine, ki se oksidirajo in povzročajo porjavenje 
vin. Od HCK je v vinih je najbolj zastopana kaftarna kislina. V povprečju je 
vsebnost HCK v vinih med 20 in 200 mg/L. Na sliki 32 imamo prikazano 
skupno koncentracijo HCK brez ”grape reaction producta”(GRP). 
GRP nastane med encimsko oksidacijo mošta, kjer se kinon kaftarne 
kisline veže z glutationom. V letu 2020 je bila povprečna koncentracija 
skupnih hidroksicimetnih kislin v poskusnih Cvičkih PTP 129,4 mg/L, v 
”tradicionalnih” pa 166,4 mg/L. V letu 2021 sta koncentraciji skupnih HCK 
v poskusnih in ”tradicionalnih” Cvičkih PTP zelo podobni, pri poskusnih 
znaša koncentracija 146,0 mg/L, pri tradicionalnih pa 147,5 mg/L.

Slika 32: Hidroksicimetne kisline v poskusnih in
”tradicionalnih” Cvičkih PTP 2020 in 2021.
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5.4  Hlapni tioli

Hlapni tioli so žveplove hlapne spojine (tioestri), ki dajejo vinu sadni, 
tropski karakter ter vonj po črnem ribezu in mačjem urinu (”pipi del 
gatto”). Odgovorni so za aromatično tipičnost Sauvignona ter ostalih sort 
(Sauvignonasse, Semilion, Traminec itd.). Med njimi so najpomembnejši 
4-merkapto-4-metilpentan-2-on (4MMP), 3-merkaptoheksan-1-ol (3MH) in 
3-merkaptoheksil acetat (3MHA). Sproščajo se iz cisteinskih in glutationskih 
prekurzorjev iz grozdja, ki jih encimi kvasovk v času fermentacije cepijo v 
hlapne tiole. Njihova vsebnost je v največji meri odvisna od sorte, sestave 
tal, lege, mikroklimatskih pogojev, seva kvasovk in načina vinifikacije 
(občutljivi so na oksidacijo). Njihov zaznavni prag je zelo nizek in znaša 
od 0,8 do 60 ng/L. V tabeli 10 imamo prikazane rezultate koncentracije 
hlapnih tiolov v Cvičku PTP v letu 2020. Največje so bile koncentracije 
3MH, ki so se gibale med 139 in 350 ng/L. Najmanjše so bile koncentracije 
4MMP, ki je bil v nekaterih vinih pod mejo detekcije.

Tabela 10: Hlapni tioli v Cvičku PTP v letu 2020.

Tiol Okrajšava
Cviček PTP

1 2 3 4 5 6

4-methil-4-
mercaptopentan-2-on

4MMP
(ng/L) 2,5 nd 5,5 0,0 0,0 3,6

benzenmetantiol BM
(ng/L) 4,9 3,5 3,4 5,4 2,3 4,2

3-merkaptoheksan-1-ol 3MH
(ng/L) 281 139 253 264 216 350

3-merkaptoheksilacetat 3MHA
(ng/L) 12,0 4,2 8,1 3,0 2,1 20,2

nd- pod mejo detekcije
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5.5  Organske kisline

Kisline v grozdju in vinu so šibke organske kisline. Vino dajejo specifične 
senzorične lastnosti, in so zato zelo pomembne, čeprav kvantitativno 
predstavljajo le približno 0,5% (w/v) vina. Največ je vinske, jabolčne in 
citronske kisline, v sledovih pa najdemo še številne druge. Med alkoholnim 
vrenjem se sestava in količina kislin spreminjata. Del kislin spreminjajo 
kvasovke in bakterije, ki tvorijo tudi nove kisline (npr. pri jabolčno-
mlečnokislinski fermentaciji). Zato v vinu najdemo še mlečno, ocetno, 
jantarno, oksalno, piruvično, propionsko in številne druge organske 
kisline. Kisline v moštu in vinu so mešanica šibkih kislin v prosti in vezani 
obliki, razmerje med tema oblikama pa je zelo dinamičen proces. Med 
alkoholnim vrenjem se zaradi naraščanja alkohola (etanol) topnost soli 
zmanjša, zato se le-te izločajo kot vinski kamen. Tudi zaradi popolne 
ali vsaj delne jabolčno-mlečnokislinske fermentacije (v nadaljevanju 
kar biološki razkis) se koncentracija kislin zmanjša, saj se iz jabolčne 
kisline tvori mlečna kislina. V letu 2009 sta Čuš in Vanzo v raziskavi o 
vplivu biološkega razkisa na kakovost vina Cviček PTP poročala, da so 
senzorično najboljše rezultate dosegli z delnim biološkim razkisom pri 
vinih s koncentracijo jabolčne kisline nad 3,0 g/L. Popoln biološki razkis 
žametovke ni zaželen, saj je preveč spremenil tipičnost, harmoničnost in 
barvo vina Cviček PTP.

V letu 2020 smo v Cvičkih PTP določali citronsko, vinsko, jabolčno in 
mlečno kislino. Rezultati v tabeli 11 kažejo, da je v večini Cvičkov PTP 
potekal delni biološki razkis, nekateri (okrog 17%, označeno z rumeno) 
popolni ali skoraj popolni biološki razkis; okrog 28% (označeno s sivo 
barov) pa brez biološkega razkisa; saj je bila mlečna kislina določena le 
v minimalnih koncentracijah.
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Tabela 11: Koncentracija organskih kislin (g/L) (citronska, vinska, jabolčna in mlečna
kislina) v Cvičkih PTP v letu 2020. Z rumeno so označeni Cvički PTP, kjer 
je potekel biološki razkis, (jabolčna pod 0,2 g/L), s sivo pa Cvički PTP, kjer 
biološki razkis ni potekel.

5.6  Ogljikov dioksid v vinu

V mirnih vinih je tudi prisoten raztopljeni plin ogljikov dioksid (CO2), a v 
manjših koncentracijah kot v penečih vinih. CO2 je produkt alkoholne 
fermentacije sladkorjev, večino pa ga izgubimo skozi vrelno veho v tem 
procesu. Tipične koncentracije CO2 za mirna bela vina so v intervalu 
0,5-1,8 g/L, za rdeča pa 0,5-1,0 g/L. Prisotnost ogljikovega dioksida 

citronska kislina vinska kislina jabolčna kislina mlečna kislina
g/L g/L g/L g/L

21/19 (3) 0,11 2,1 1,5 1,2
21/20 (4) 0,10 1,8 0,9 0,9
21/21 (1) 0,12 1,9 2,3 0,9
21/22 (6) 0,20 1,6 3,6 0,3

21/18 0,06 2,6 1,0 1,4
21/23 0,18 3,6 2,2 0,1
21/24 0,10 2,7 0,2 1,4
21/25 0,15 3,0 2,2 0,2
21/26 0,16 2,9 0,1 2,2
21/27 0,17 2,5 2,7 0,2
21/28 0,20 2,8 2,7 0,6
21/29 0,26 2,6 3,0 0,4
21/30 0,10 2,4 1,8 0,8
21/31 0,21 2,2 3,1 0,4
21/32 0,20 2,9 1,0 1,5
21/33 0,21 2,4 2,9 0,3
21/34 0,16 2,6 2,9 0,2
21/35 0,19 3,3 2,5 0,3
21/36 0,03 3,3 0,2 2,3
21/37 0,12 3,2 0,4 2,5
21/38 0,06 2,4 0,3 2,3
21/39 0,17 3,0 2,7 0,5
21/40 0,17 3,4 2,5 0,4
21/41 0,15 2,7 2,8 0,1
21/42 0,10 3,3 1,9 0,7
21/43 0,10 2,6 0,7 1,3
21/44 0,07 2,3 0,5 1,5
21/45 0,13 2,6 3,3 0,3

povprečje 0,14 2,67 1,85 0,90
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zaznamo v ustih, mejna vrednost zaznave je 0,26 g/L v vodi. Zaznavo 
tega plina opišemo kot ”mravljinčenje”, ”zbadanje”, ”pekoče”, ”peneče” 
in ”špritz”. Večje koncentracije CO2 v vinu senzorično poudarijo 
sladkost, a tudi zmanjšujejo zaznavi grenkobe in trpkosti. Pri Cvičku 
PTP ciljno iščemo zmerno prisotnost CO2, ki ohranja svežino vina. Še 
posebno moramo biti pozorni, da ga med samo vinifikacijo in zorenjem 
ne izgubljamo preveč.

V tabeli 12 je predstavljena koncentracija raztopljenega CO2 v Cvičkih 
PTP letnika 2021. Vzorci so bili odvzeti v avgustu 2022 iz trgovinskih 
polic. V tabeli 13 pa so predstavljene koncentracije raztopljenega CO2 
poskusnih Cvičkov PTP letnikov 2020 in 2021. Rezultati prikazujejo, 
da tehnologije z minimalnimi intervencijami po sami fermentaciji in 
stekleničenjem vina zgodaj spomladi (npr. februar, marec) ohranijo za 
skoraj 60% več raztopljenega CO2 kot tradicionalne tehnologije.

Tabela 12: Koncentracija raztopljenega CO2 v Cvičkih PTP letnika 2021 iz trgovinskih polic.

Vzorec Letnik Koncentracija CO2 (g/L)

Cviček PTP 1
Cviček PTP 2
Cviček PTP 3
Cviček PTP 4
Cviček PTP 5
Cviček PTP 6
Cviček PTP 7
Cviček PTP 8

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

0,97
1,09
0,27
0,92
0,62
1,06
0,62
0,21

Povprečje 2021 0,72
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Tabela 13: Koncentracija raztopljenega CO2 (g/L) v poskusnih Cvičkih PTP letnika 2020
    in 2021.

Koncentracija raztopljenega CO2 
(g/L), poskusni Cvički PTP,

letnik 2020

Koncentracija raztopljenega CO2  
(g/L), poskusni Cvički PTP,

letnik 2021

Cviček 1
Cviček 2
Cviček 3
Cviček 4
Cviček 5
Cviček 6

1,34
1,16
0,96
1,30
0,82
1,19

1,02
1,19
1,26
1,27
0,96
1,17

Povprečje 1,13 1,15
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Zaključki in perspektive

6.1  Priporočeni tehnologiji predelave Žametne črnine

V poskus predelave Žametovke smo uvedli štiri različne tehnologije 
predelave grozdja od katerih sta najboljše rezultate dali dve tehnologiji, 
in sicer:
1. hladna pred-fermentativna maceracija (2 dni) in klasična maceracija 

(2 dni) in fermentacija (2+2),
2. rose tehnologija – hiperreduktivna predelava z dodatkom grozdnih 

jagod med fermentacijo Žametovke.

Hladna pred-fermentativna maceracija (2 dni) in klasična 
maceracija (2 dni) in fermentacija (2+2)

Dobra tehnološka zrelost grozdja
(spremljanje dozorevanja grozdja) 

Trgatev
(v zabojčke, zdravo grozdje do 3% botritisa, brez zelenih jagod)

Hlajenje grozdja na 10 -12 °C
(trgatev zgodaj zjutraj-hladno ali hladilnica 24h)

Pecljanje, drozganje, žveplanje in dodatek pektolitičnega encima
(encim dodati pod mlin v priporočeni dozi ter dodatek 3 g/100 kg SO2

0,6 dL 5% H2SO3 /100 kg) 

 Hladna pred-fermentativna maceracija
(48 ur hladna maceracija drozge na 8-10 °C)

Segrevanje drozge (na 20 °C)

6
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Priprava in dodatek kvasovk
(rehidracija kvasovk, počasi dodajati mošt na vsakih 15 min, da T pade za max 

5 °C) največja razlika T ob dodatku v drozgo 5 °C

Maceracija in alkoholna fermentacija 
2 dni na 20-22 °C (potapljanje klobuka vsaj 2x na dan)

Kontrola fermentacije in dodatek hrane
(2x dnevno merimo temperaturo in gostoto ter vpišemo v tabelo)

Po 1/3 – 1/2 fermentacije dodamo 10-20 g/hL

Stiskanje drozge
(nežno stiskanje od 0,5 - 0,6 bar, ostalo v prešanec)

Fermentacija do suhega
(temp. 20 °C, glukoza+fruktoza pod 0,5 g/L, prvi pretok, cisterna mora biti 

polna) 

Biološki razkis 
(dodati jabolčno-mlečnokislinske bakterije, voden biološki razkis

in vzdržujemo T 20 °C)

Žveplanje
(po končanem biološkem razkisu žveplanje z 0,8 dL 5-6% H2SO3 /100 L vina; 

2-3 dni po žveplanju pretok)

Med zorenjem vina redno opravljamo organoleptične kontrole vonja in 
okusa, spremljamo razvoj vina ter opravljamo redne kontrole prostega 
SO2.
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Rose tehnologija – hiperreduktivna predelava z dodatkom 
grozdnih jagod med fermentacijo Žametovke

Dobra tehnološka zrelost grozdja
(spremljanje dozorevanja grozdja) 

Trgatev
(v zabojčke, zdravo grozdje do 3% botritisa, brez zelenih jagod)

Hlajenje grozdja na 10 - 12 °C
(trgatev zgodaj zjutraj-hladno ali hladilnica 24h)

Pecljanje, drozganje, žveplanje in dodatek pektolitičnega encima
(encim dodati pod mlin v priporočeni dozi ter dodatek 3-4 g/hL SO2 /100 kg 

0,6 dL 5% H2SO3 /100 kg)

Stiskanje grozdja
Hiperreduktivno ali čim bolj reduktivno (v prazno stiskalnico prepihati z CO2 ali N2),
nežno stiskanje s čim manj obrati do 0,6 ali 0,8 bar, v grozdni mošt dodati encim 

za bistrenje (1-3 g/hL)

Sedimentacija in odtok mošta
(pri 120-150 NTU na spodnjem ventilu)

Priprava kvasovk
(rehidrirati in dodati kvasovke, ki tvorijo več estrov)

Dodatek kvasovk
(paziti na temperaturo kvasnega nastavka; grozdni mošt dodati npr. vsakih

15 min da T pade za 5 °C; največja razlika T ob dodatku v drozgo 5 °C)

Dodatek grozdnih jagod
(dodati 3-5% grozdnih jagod; samo zrele in zdrave grozde oprati v 1% raztopini 

citronske kisline, grozdje ročno specljati in jagode čimprej dati v mošt)
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Alkoholna fermentacija
(Temperatura cca. 15 °C; padec gostote od 5-10 0 Oe/dan (areometer); hlajenje 

po potrebi)

Kontrola fermentacije in dodatek hrane
(dnevno merimo temperaturo in gostoto, vpisujemo v tabelo)

Po 1/3 – 1/2 fermentacije dodamo 10-20 g/hL hrane

Fermentacija do suhega
(temperatura 20 °C, sladkor pod 0,5 g/L, prvi pretok, cisterna  mora biti polna) 

Biološki razkis (po potrebi)
(dodati jabolčno-mlečnokislinske bakterije, voden biološki razkis in vzdržujemo 

T 20 °C)

Žveplanje
(po končanem biološkem razkisu žveplanje z 0,8 dL 5-6% H2SO3 /100 L vina;

2-3 dni po žveplanju pretok brez kisika)

Med zorenjem vina redno opravljamo organoleptične kontrole vonja in 
okusa, spremljamo razvoj vina ter opravljamo redne kontrole prostega 
SO2.
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6.2  Pomen zvrščanja Cvička PTP

Zvrščanje Cvička PTP je zelo pomembno in hkrati tudi zahtevno opravilo. 
Cviček PTP pridelan iz rdečih in belih sort vinske trte. Delež rdečih sort 
mora biti najmanj 65%, delež belih sort pa najmanj 25%. Prideluje se 
le na območju vinorodnega okoliša Dolenjska, na vinogradniških legah, 
ki ležijo nad 210 m nadmorske višine. Sortna sestava Cvička PTP je po 
Pravilniku o vinu s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Cviček (UR 
RS št. 42/2022) naslednja: 

 ● od 40% do 60% Žametovke
 ● od 10% do 15% Kraljevine
 ● od 15% do 30% Modre frankinje
 ● do 15% ostalih sort iz tega pravilnika

Cviček PTP je suho vino, svetlo rdeče do rubinaste barve, s prijetno 
aromo po jagodičevju, prijetno svežega okusa in z blagim taninskim 
okusom. Žametovke je v sestavi več kot polovica, a vsak odstotek 
ostalih sort v sestavi Cvička PTP ima pomembno senzorično vlogo. Že 
majhna sprememba v razmerju posameznih sort, hitro spremeni barvo, 
stil, mehkobo, sadnost in pitnost končnega vina. Zato je zvrščanje 
Cvička PTP poleg alkoholne fermentacije eno najpomembnejših opravil 
pri pridelavi Cvička PTP. Cviček PTP uvrščamo med rdečkasta vina, ki so 
splošno bolj obarvana kot rosé vina. Z zvrščanjem odločilno vplivamo na 
odtenke rdečkaste (rosé) barve in se približamo bolj barvi rosé vin. Kljub 
nežnejšim odtenkom smo po deležih in zastopanosti sort lahko še vedno 
znotraj pravilnika o Cvičku PTP.

Slika 33: Zvrščanje Cvička PTP (foto: Lokovšek, 2022).
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6.3  Tipika

Cviček PTP ima nizko vsebnost alkohola od 8,5 do 10,0 vol.%, zato 
je predvsem lahko in pitno vino. Z drugačnim tehnološkim pristopom 
pridelave a brez spremembe pravilnika in parametrov, lahko pridelamo 
nekoliko drugačne Cvičke PTP, ki so bolj sadni, sveži in elegantni. 
Predvsem so Cvički PTP višje kakovosti, harmonični, čistih okusov 
in pookusov. Pri tem sicer tvegamo, da preveč spremenimo okus in 
intenziteto barve glede na ”tradicionalna” vina Cviček PTP. Slednja 
imajo običajno večjo intenziteto barve, večjo polnost in tudi trpkost. 
Tako trpkost kot intenziteta barve sta v največji meri odvisna od deleža 
Modre frankinje, ki v Cviček PTP senzorično doprinese več barve, 
polnosti in trpkosti. Z manjšim deležem Modre frankinje, ki jo pridelamo 
po tehnologiji rdečih vin, lahko enostavno zmanjšamo tako intenziteto 
barve kot trpkost vina. Seveda so lahko že majhni dodatki (nekaj %) 
Modre frankinje odločilni za končen stil vina. Zato je pomembno, da si pri 
zvrščanju Cvička PTP pomagamo s steklenimi 100 mL cilindri, kjer lahko 
delež vina spreminjamo na 1% natančno (slika 33). 

6.4  Kako se približati sodobnemu potrošniku

Sodoben potrošnik je dobo informiran in rad pije tudi ”trendovsko” 
vino. Za pridelavo takšnih vin so tudi na Dolenjskem odlične razmere. 
S tehnološko posodobitvijo pridelave grozdja in vina Cviček PTP smo 
pridelali vino z boljšo sadnostjo, bolj mehkega okusa, s svežino in odlično 
pitnostjo. Moderno vinogradništvo in vinarstvo se v zadnjem desetletju 
nadgrajujeta v precizno tehnologijo, ki izkušnje in znanja podpira z novimi 
orodji, inovacijami in analitiko. Tako lahko vinarji hitreje sledijo potrebam 
potrošnika in pridelajo stil vina, ki ga potrošnik išče. V predstavljenem 
projektu smo preizkusili številne tehnološke novosti, s katerimi se bo 
Cviček PTP lahko še bolj uveljavil na domačem in tujem trgu. Tako je 
senzorično pridobil npr. nežnejšo barvo, manjšo trpkost, večjo sadnost, 
prijetno kislost in lep pookus.

S projektom Cviček PTP smo želeli posodobiti vonj in okus Cvička PTP, 
da bi bil bolj všečen tudi mladim generacijam, ki v vinu iščejo svežino, 
sadnost, dober okus in manj izrazite kisline. Tako smo se s posodobljeno 
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tehnologijo približali takšnemu stilu Cvička PTP, hkrati pa obdržali njegov 
karakter in njegove prednosti, kot je majhna vsebnost alkohola v primerjavi 
z ostalimi vini na trgu. Predvsem z zmanjšanjem taninov in njihovega 
fenolnega (trpkega) okusa, smo prispevali k izboljšanju okusa Cvička PTP. 
Najlažje in učinkovito se to doseže z manjšim dodatkom rdeče sorte, torej 
Modre frankinje. Posledično pa je odtenek barve nežnejši. Z analizami v 
poskusih Cvičkov PTP smo potrdili dejstvo, da Cviček PTP vsebuje okoli 
150 mg/L hidroksicimetnih kislin oz. polifenolov, ki jih je sicer največ v 
belih vinih (nekje do 100 mg/L). Ker imajo polifenoli pomembno vlogo v 
prehrani, lahko pozitivne učinke zmernega uživanja vina pripišemo tudi 
Cvičku PTP.

6.5  Nevarnosti

Senzorična skladnost vina se v največ meri ”izgradita” v vinogradu. To 
najbolj preprosto in učinkovito dosežemo z manjšo obremenitvijo vinske trte. 
Pri tem pa smo pri Cvičku PTP omejeni, saj lahko z manjšim pridelkom in 
klimatskimi spremembami pridelamo preveč sladkorja in hitro prekoračimo 
največjo dovoljeno vsebnost dejanskega alkohola / (10,0 vol.%) in najmanjšo 
še dovoljeno vsebnost skupnih kislin (5,5 g/L). Seveda lahko grozdje prej 
potrgamo, a z nedozorelim grozdjem tvegamo previsoke kisline, neprimerno 
izražen aromatski potencial in zelo neharmonično vino.

Prav tako lahko pridelamo vina, ki po barvi in okusu preveč odstopajo od 
tradicionalnega tipa Cvička PTP, za katerega je značilna bolj intenzivna 
barva, polnost in tudi trpkost. Kljub temu pa bodo morali pridelovalci kmalu 
še bolj prisluhniti željam potrošnikov, predvsem mlajšim generacijam, ki 
iščejo bolj nežne okuse, manjšo intenziteto barve in svežino vina. Ker 
Cviček PTP že ima vse glavne atribute, ki jih sodoben potrošnik išče (npr. 
manjša vsebnost dejanskega alkohola), lahko z nekaj spremembami v 
tehnologiji in zvrščanju Cvička PTP pridelamo zelo všečno vino primerno 
za širši krog potrošnikov.
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Slika 34: Pridelane Žametovke (različne tehnologije) in Cvički PTP v projektu
 (foto: Badovinac, 2020).

Slika 35: Prvih šest vzorcev so poskusni Cvički PTP, pridelani v projektu, ostali so
 ”tradicionalno” pridelani Cvički PTP (Lisjak, 2020).
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Sklepi in priporočila

Za preučevanje tehnologije pridelave Cvička PTP smo se odločili, ker 
je slednji nosilna kolektivna blagovna znamka Dolenjske in tako zelo 
pomemben za lokalno ekonomijo in ohranjanje tradicije. Izzivi sodobnega 
časa pa narekujejo hitre prilagoditve, zato je pomembno, da tudi 
pridelovalci Cvička PTP sledijo željam potrošnikov. Odločiti se morajo, 
kako in v kakšni meri Cviček PTP modernizirati in posodobiti njegov stil. 
Le s poznavanjem in izboljšanjem tehnik pridelave (npr. vpeljava precizne 
enologije za pridelavo) bodo pridelali sicer nekoliko drugačen Cviček 
PTP (če bo to trg želel) in mu zagotovili svetlejšo prihodnost.

Moderni potrošniki in pivci vina so vedno bolj zahtevni. V svetu je v zadnjih 
letih močan porast naravi prijaznega kmetovanja in podoben trend je 
viden tudi v Sloveniji. Na Dolenjskem velika razdrobljenosti vinogradov 
otežuje in močno podraži pridelavo vina. Zaradi navedenega smo se 
odločili, da bomo tudi pri pridelavi Cvička PTP preučili sodobne tehnike/
postopke pridelave in predelave grozdja ter pripravili posodobljen 
protokol za pridelavo Cvička PTP še boljše kakovosti. Kljub temu, da so 
za izvedbo modernejših postopkov pogosto potrebne investicije v novo 
opremo, lahko tudi vinarji z obstoječo opremo ob upoštevanju naših 
priporočil obvladujejo sodobne stile Cvička PTP.

V poskusih v vinogradu smo izvedli spodaj podane aktivnosti in na osnovi 
rezultatov teh poskusov podajamo priporočila in zaključke.

7.1  Vinogradništvo

 − vzpostaviti eno šparonsko rez z namenom doseganja višje kakovosti 
grozdja,

 − globinsko rahljati tla; z namenom izboljšanja zračnosti in strukture 
tal, povečati delovanje mikroorganizmov, izboljšati vpojnost vode in 
sposobnost zadrževanja vode v tleh (prilagajanje na sušne strese),

 − opraviti košnjo trave v medtrtnem in medvrstnem prostoru (brez 
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herbicida) in tako povečati pridelavo organske snovi, vezavo 
padavinske vode, zmanjšati evapotranspiracijo, izboljšati 
mikrobiološko živost tal in rastlinsko biodiverziteto ter tako prispevati 
k varovanju okolja in podzemnih voda,

 − z naravi prijazno obdelavo tal in košnjo zmanjšati uporabo herbicidov 
v vinogradih in tako vplivati na mikroorganizme in jih količinsko 
povečati v tleh, 

 − z redčenjem grozdja pri Žametovki in Kraljevini doseči boljšo 
kakovost, dozorelost in obarvanost grozdja,

 − vpeljati ročno razlistanje listne stene vinograda, izboljšati mikroklimo 
v listni steni in s tem prispevati k manjši porabi fungicidov – povečati 
kakovost grozdja.

 − Priporočamo uporabo zgoraj podanega protokola v pridelavi grozdja 
v vinogradu.

7.2  Vinarstvo

Najboljše rezultate v poskusu sta dali dve tehnologiji predelave grozdja, 
ki ju priporočamo: 

 ● hladna (2 dni) pred-fermentativna maceracija in klasična (2 dni) 
maceracija in fermentacija (2+2) ter

 ● rose tehnologija – hiperreduktivna predelava z dodatkom grozdnih 
jagod med fermentacijo Žametovke.

Priporočila:
 − V klet vpeljati precizno enologijo za pridelavo visokokakovostnega 
Cvička PTP (hlajenje grozdja, uporabiti suhi led, hiperreduktivno 
vinifikacijo, inertne pline, kontrolirano fermentacijo, kontrolo kisika in 
CO2, biološki razkis,…),

 − uporabiti precizno enologijo s ciljem, da bo Cviček PTP saden, svež, 
uglajen, piten in sodoben, 

 − uporabiti priporočen protokol (shemo) za predelavo Žametovke, ki 
je glavna sorta pri zvrščanju Cvička PTP. Tudi ostala vina, ki bodo 
v končni zvrsti (bele sorte, Modra frankinja) naj v predelavi sledijo 
konceptu precizne enologije,
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 − zvrščanje vina naj bo zelo natančno in dodatki sort na 1% natančno, 
da dobimo najboljšo kombinacijo. Le najboljša vina naj se uporabijo 
pri zvrščanju vina.

Sodoben Cviček PTP naj sledi zahtevam potrošnikov, ki iščejo sadna, 
sveža vina s prijetnim pookusom. Pridelava Cvička PTP z novejšim stilom 
vina lahko pripomore k njegovi večji kakovosti, prepoznavnosti ter tržni 
uspešnosti dolenjskih vinogradnikov. S tem spodbujamo in pospešujemo 
vinski turizem, hkrati ohranjamo kulturno krajino ter kakovost bivanja, 
kar je zagotovo v korist širši skupnosti.
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