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• Кад год је могуће одржавајте наслон, за максималну производњу винова лоза тражи 

максимално уравнотежење између  приноса и квалитета грожђа на једној страни  и 

профита на другој.  

 • Коректан баланс чокота одржава се правилним оптерећењем. Ако чокот не даје 

довољно бујане (јаке)  ластаре, не оптерећујте.   

• Одржавајте односа између бујности са једне стране и приноса и квалитета са друге. 

• Резидба је прва прилика да регулише принос. За вино које се жели добити мора се 

предвидјети одговарајући  принос по чокоту.  

• Увијек увиду имајте крајњи циљ (вино) када орезујете. Орезујте имајући у виду- 

узгојни облик чокота, бујност чокота, принос, итд 

 

 

• Млада лоза треба да буде орезана тако да се обликује узгојни облик  и развија коријен. 

• Старије чокоте треба резати придржавајући се правила  која важе за предвиђени 

узгојни облик  (Златна правила).  

• Сазнајте како се орезује, консултујући се са искусним и вјештим познаваоцем резидбе 

винове лозе.  

• Запамтите, не можете правилно да научите, како да режете винову лозу читајући 

књиге или гледајући видео. 

• Морате предвидјети.  Ако нешто погрешно одстраните резидбом, како исправити 

грешку. 

 

 

• Увијек будите свјесни висине главе чокота у односу на жице носаче родних 

елемената. 

• Одлучите на вријеме о висини дебла и дужини резидбе, да ли ће то бити резидба на 

лукове или кондире.  

• Резидба на лукове може да смањи учесталост појаве болести тако што смањује 

површину старог дрвета. 

• Оставите на краку (глави чокота) кондире за замјену, за обнову лука или крака 

кордунице.   

• Размислите о обнови чокота из основе - базе чокота (остављајући кратки резник), у 

случају измрзавања (повреде зими). 
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• Ефикасност: добро обављена резидба максимално повећава практично обављање свих 

операција у винограду.  

• Имајте увијек пред собом концепт резидбе, сагледавајући је са визуелне, филозофске 

и економске стране. 

• Прво се реже ради приноса, друго ради обликовања чокота, мислећи једну  или двије 

године унапријед.  

• Стани, погледај и размисли:  одабери ластаре и добро провјери прије него  што их  

орежеш. 

• Мјери  двапут, режи једном, златно правило. Када направиш погрешан рез, повратка 

више нема. 

 

 

• Режите тако да лукови буду што више изложени утицају доброг осунчавања.  

• Не користите постране ластаре као родно дрво.  

• Правите чисте резове – рез у једном потезу, не остављајући патрљке (тајна је у 

оштаром алату за орезивање) 

• Када уклањате окца окрените равну страну маказа према  старом дрвету. 

• Провјерите квалитет дрвета, посебно код орезивања на лукове имајући у виду труло 

или мртаво дрво. 

 

 

• Користите прави алат за право рез, ако сумњате или сматрате да немате одговарајући 

алат (одговарајућу тестерицу, маказе за дебље дрво, ручне маказе и камен за оштрење) 

не започињите резидбу. 

• Оставите  ½   -3/4  ластара полазећи од врха. 

• Режите ластар под одређеним углом почевши од врха.  

• Не дозволите да кондири остану предуги, размислите о ластару за замјену током 

вегетације.  

• Оставите 1,0 до 1,5 цм изнад последњег окца на ластару.  

 

 

• При резидби оставите ластаре нормалне дебљине 0,8  до 1,2 цм или дебљине оловке. 

• Бујни чокоти: више окаца – веће оптерећење. Слабо бујни чокоти: мање окца – мање 

оптерећење.  

• Пажљиво провјерите да чокот није болестан: Eutypa, Botryosphaeria, Pierce's Disease 

• Премажите, залијечите велике направљење ране.  

• Одржавајте алат за резидбу  чистим, оштрим и подмазаним.  

 

 

• Обавите заштиту винове лозе ако постоји  присуство болести.  Размислите о 

коришћењу средстава за лијечење рана. 

• Уклоните мумифициране гроздове и заражено дрво из винограда. 

• Избјегавајте резати  жицу, кочиће или прсте? 

• Оставите екстра лукова или кондира, сигурности ради.  

• Будите пажљиви приликом резања постраних ластара - заперака, не уништавајте 

пупољаке (окца) главног ластара. 

 



3 

 

• Уклоните старе витице. 

• Уклоните старе везе (везиво) и непотребну  жицу. 

• Забиљежите  проблематичне чокоте како би их посјетили  када будете имали времена.  

 


