
Резидба винове лозе
Производња грожђа се убраја у веома интензивну  грану пољопривредне  производње. Једна од
најзначајнијихх агротехничких  мера  је  зрела  резидба.  Значај  ове резидбе је  у  томе  што се
одржава правилан однос између вегететивног и генеративног потенцијала лозе.

Посетоји  легенда  да  је  коза  обрстила  чокот,  па  пошто је  на том  чокоту  било боље
грожђе људи  су  закључили  да  је  потребно орезивати  лозу,  па је  резидба  уведена  као  прва
агротехничка мера у гајењу винове лозе.

У  приватним  виноградима  је  уобичајено  да  резидба  почне  после  Св.Трифуна   15.
фебруара, кога виногадари и винари славе као свог заштитника. Овај обичај у потпуности прати
и  климатске  прилике  које  су  у  нашим виногорјима.  До тада  углавном   прођу  јаки  зимски
мразеви  и  полако  почиње  да  отопљава.  Тада  се  већ  може  утврдити  здравствено  стање  и
потенцијал родности зимских окаца, како би се обавила правилна резидба и оставио оптималан
број зимских окаца за добар принос и квалитетан род.  Резидбу треба  тако планирати да се
заврши до бубрења окаца.

Када кренемо да режемо није довољно познавати само технику резидбе,него морамо да
се  упознамо  са  агробиолошким  и  технолошким  особинама  сорти,  затим  са  климатским  и
земљишним условима и системом узгоја.

Основни циљеви резидбе су:

‐Образовање основног облика стабла у младим виноградима
- Одржавање образованог стабла у дугом периоду родности чокота, како би сви његови делови 
били здрави, а сви органи лозе правилно распоређени у простору
- Нормирање броја окаца, ластара и гроздова на чокоту
- Регулисање растења и родности, успостављање и одржавање правилног односа између 
вегетативног развоја и висине приноса
- Регулисање квалитета грожђа, успостављање правилног односа између висине приноса, 
зрелости и квалитета грожђа
- Регенерисање старих и деформисаних стабала у циљу подмлађивања чокота
- Уклањање сувих и огољених делова стабла, као и делова који су оштећени под дејством града,
јаких мразева и механичких повреда од машина
Општа правила резидбе:

Родан је увек једногодишњи ластар који расте из двогодишњег ластара. Резач поред горе 
наведеног мора да води рачуна и о климатским приликама у претходној вегетационој години, 
јер у сушним годинама родна окца су смештена ближе основи  ластара, па можемо успешно 
применути и краћу резидбу, и обрнуто у кишним годинама родна окца се диференцирају  даље 
од основе па треба применути дужу резидбу. У зависности од биолошких особина гајених 
сорти, узгојног облика и потребног степена оптерећења чокота родним окцима, примењује се 
кратка, дуга или мешовита резидба. Кратка резидба подразумева прекраћивање једногодишњих
ластара на кондире од 2 до 5 окаца, а мешовита прекраћивање зрелих ластара, али на лукове од 
6 и више окаца и кратке кондире на 2 окца за замену. Код дуге резидбе се остављају лукови 
дужине преко 6 окаца. Кратка резидба се примењује код сорти где су доња окца веома родна, 
због тога се код њих остављају само кратки кондири. На кондире се режу искључиво стоне 
сорте да би добили крупније и лепше гроздове. Дуга резидба је када се на чокоту остављају 
само лукови, примењујњ се у топлијим подручјима на узгојном облицима високог стабла. 
Мешовита резидба се примењујњ код сората за квалитетна и висококвалитетна вина.  Због тога 
се на чокоту остављају и кондири и лукови. Ова резидба се примењује код сорти чија су и доња 
окца родна, али због тога што развијају ситне гроздове због постизања адекватног приноса 
остављају се лукови као носиоци родности,а  кондири служе за замену родног дрвета.



Избор ластара за резидбу:
Избор се врши на основу њиховог положаја на чокоту, развијености и зрелости. За лукове и 
кондире се бирају ластари који заузимају добру позицију на чокоту, да су здрави, добро сазрели
и да су постигли одређене сортне карактеристике‐ дужину, дебљину, изглед и обојеност. 
Најбоље је оставити ластаре средње дебљине са израженим сортним карактеристикама.

Зато када улазите у виноград  да режете наоружајте се знањем, јер са том  агротехничком 
мером планирате Ваш принос и квалите рода за неколико година.

                       Ј.Кљајић,дипл.инж.


