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EIP projekt: Trajnostna pridelava grozdja za vino

Člani partnerstva v projektu smo izbrali tematiko v
okviru katere bomo zajeli obsežen nabor
vinogradniških praks, procesov in tehnologij. S
pomočjo novih praktičnih spoznanj, tehnoloških
procesov in naprednih tehnologij bomo obstoječim in
potencialnim pridelovalcem grozdja za vino zagotovili
trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih. Sodobnejšo
pridelavo grozdja bomo v okviru projekta vpeljali pri
šestih kmetijskih gospodarstvih, ki se nahajajo v
različnih vinorodnih deželah Slovenije.
V okviru projekta bomo zagotovili naslednje
individualne prakse, procese in tehnologije:
- demonstracija metod zatiranja plevelov v pasu pod

vinskimi trtami (brez uporabe herbicidov),
- uporaba najnovejše sodobne škropilne tehnike

opremljene z LIDAR senzorji za uspešno zatiranje
bolezni in škodljivcev vinske trte (možnost pridelave
grozdja visoke kakovosti, ki ne vsebujejo veliko
ostankov ali je skoraj popolnoma brez ostankov FFS),

- ohranjanje biotske raznovrstnosti v vinogradu in
njegovi okolici (omogočena je biološko pestrost v
vinogradih in zmanjšana erozija tal) in

- začetek postopka prakse merjenja dozorevanja
grozdja v vinogradu (časovno določena pridelava
primernega grozdja za pridelavo vina vrhunske
kakovosti).

V projektu EIP sodelujejo lastniki kmetijskih
gospodarstev, ki so izkušeni vinogradniki in
vinogradniki začetniki, ki bodo uporabili naštete
prakse, procese in tehnologije s katerimi bodo
trajnostno izboljšali pridelavo grozdja.
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