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ODKUPNI KRITERIJI GROZDJA
trgatev 2019
V nadaljevanju navedeni kriteriji veljajo za normalen letnik.
V primeru spremenjenih pogojev zorenja v času trgatve se kriteriji ustrezno korigirajo.

SLADKORNA STOPNJA GROZDJA
Sladkorna stopnja grozdja je le eden od kriterijev ugotavljanja zrelosti grozdja in njegove
kakovosti. Ker pa grozdje nizke sladkorne stopnje, ne more biti kakovostno, smatramo
sladkorno stopnjo kot izhodiščni, indikativni oz. presejalni kriterij kakovosti.
Seveda se sladkorne stopnje, ki jih dosegajo posamezne sorte, med seboj bistveno razlikujejo.
Sladkorno stopnjo posamezne sorte grozdja določajo klon, medvrstna in medtrtna razdalja,
obremenjenost trte, sestava prsti, naklon, osončenost, orientacija vrst in seveda delo
vinogradnika. Na sladkorno stopnjo pa še zelo vplivajo padavine, temperature (dnevne, nočne
in povprečne), število sončnih dni v letu, ujme…Zato je mesec dni pred trgatvijo skoraj
nemogoče napovedati kakšne sladkorne stopnje lahko dosegajo posamezne sorte grozdja.
Pri oblikovanju izhodiščne sladkorne stopnje za posamezno sorto grozdja izhajamo iz statistike
dosedanjih let (KGZS) in priporočil stroke. Izhodiščne sladkorne stopnje veljajo za normalen
letnik. Poleg izhodiščne sladkorne stopnje govorimo še o minimalni sladkorni stopnji, ki jo
mora dosegati grozdje posamezne sorte. Pod to mejo se pridelek predvidoma ne bo
odkupoval.
V nadaljevanju so izhodiščne in minimalne sladkorne stopnje grozdja NORMALNEGA LETNIKA.
Upoštevajoč specifiko letnika se bo po zaključku trgatve naredila korekcija izhodiščne
sladkornih stopenj - korigirana sladkorna stopnja. Na korekcije bodo vplivali podatki o
sladkornih stopnjah grozdja za tekoči letnik KGZS Novo mesto (25%), našega grozdja (50%) in
grozdja dobaviteljev (25%). Razumljivo je, da se bo lahko tudi minimalna sladkorna stopnja v
primeru izrednih vremenskih razmer spremenila.
Sorta
Žametna črnina I.
Žametna črnina II.
Modra frankinja
Laški rizling
Kraljevina
Rumeni muškat
Sauvignon
Chardonay
Renski rizling
Rumeni plavec
Mešano belo

Izhodiščna
sl. stopnja (Oe)
77
70
95
90
85
93
95
95
95
85
85

Minimalna
sl. stopnja. (Oe)
72
67
92
85
82
90
93
93
93
82
80

Odkupna cena grozdja bo dobaviteljem predstavljena ob sklepanju dogovora o odkupu.
Odkupna cena grozdja posamezne sorte bo oblikovana za izhodiščno sladkorno stopnjo in bo
upoštevala tržne razmere.
Premije in odbitki:
grozdje s sladkorno stopnjo nad korigirano izhodiščno sladkorno stopnjo bo deležno
premije v višini 0,01€/Oe.
grozdje s sladkorno stopnjo med korigirano sladkorno in minimalno sladkorno stopnjo
bo deležno odbitka v višini 0,02€/Oe.
Grozdje s sladkorne stopnjo pod minimalno bo praviloma zavrnjeno.
Ponovno: Če bo potrebno, se bodo meje sladkornih stopenj prilagodile specifiki letnika!

VIZUALNA OCENA GROZDJA:
Poleg sladkorne stopnje je pomembna vizualna ocena grozdja ob prevzemu. Glede na vizualno
oceno bo predstavnik kleti grozdje ob prevzemu razvrstil v naslednje razrede:
A razred
Pridelek na katerega absolutno ni moč imeti nobenih pripomb. Grozdje je zdravo, pecelj je
dozorel. Grozdje je lepo nabrano, jagode so cele, ni tujkov, grozdje je čisto, brez gnilobe, brez
plesni ter brez vidnih ostankov škropiv. Transportna embalaža je od zunaj čista in brez blata. V
transportni embalaži ni tekočine.
Za A razred ni odbitkov.
B razred
Enako kot A razred, le da ima predan pridelek eno ali vse v nadaljevanju navedene
pomanjkljivosti:
prisotne poškodovane jagode (zaradi prepolnih zabojev, tlačenja, transporta ali
neprevidnega ravnanja), maksimalno 2%
pocedek mošta pri praznjenju zabojev (ki imajo volumen 45 lit) je maksimalno 1
dcl/zaboj grozdja
prisotne gnile ali suhe jagode (maksimalno 2%)
Za B razred je odbitek do 10% izhodiščne cene.
C razred
Enako kot B razred, le da ima predan pridelek eno ali vse v nadaljevanju navedene
pomanjkljivosti:
povečan delež poškodovanih jagod zaradi tlačenja ali neprevidnega ravnanja,
maksimalno 5% (se lahko spreminja glede na sorto in čas trgatve)
povečan pocedek mošta, maksimalno 2 dcl/zaboj grozdja
prisotne gnile ali suhe jagode (maksimalno 4%)
prisotnost nezrelih grozdnih jagod (maksimalno 2%)
v še sprejemljivih mejah so prisotne sledi tujkov (listje, trava, blato)

Za C razred je odbitek glede na stanje grozdja od 15% do 35% od izhodiščne cene za
posamezno sorto grozdja.
D razred
V to kategorijo spada grozdje, ki prekoračuje posamezne ali vse zgornje kriterije oz. ima tudi
posamezne ali celo vse v nadaljevanju navedene lastnosti: grozdje tlačeno v zaboje, prisotna
plesen na grozdju, vonj po ocetni kislini, vidni sledovi oidija, prisotnost tujkov (pesek, kamenje,
zemlja, listje, trava, veje…), vidni sledovi škropiv, umazano grozdje, umazani zaboji, sum na
dodajanje nedovoljenih snovi, na ali v zabojih so zaznane sledi snovi, ki niso značilne za zdravo
grozdje … Takšnega grozdja ne želimo - odkup se zavrne.
V primeru zavrnitve odkupa na rampi, če vinogradnik uporablja naše zaboje:
- vinogradnik ne sme odpeljati pridelka z dvorišča kleti v naših zabojih,
- vinogradnik svoj pridelek lahko odpelje z dvorišča le v svoji embalaži,
- zaboje z njegovim pridelkom bo vinogradnik sam razložil s prevoznega sredstva na
palete, ki mu bodo dodeljene
- vinogradnik lahko do zaključka prevzema istega dne pripelje svojo embalažo in presipa
na dvorišču kleti svoj pridelek v svojo embalažo. Če dobavitelj ne bo poskrbel za
presipanje v svoje posode do trenutka, ko se bo nehal uporabljati pralni stroj za zaboje,
bomo zaboje spraznili mi in grozdje zavrgli. Praznjenje in pranje zabojev se bo
vinogradniku zaračunalo.

DRUGI POGOJI ODKUPA
Razlaganje zabojev s svojega prevoznega sredstva mora vinogradnik zagotoviti sam.
Svetujemo, da s sabo pripeljete pomoč, oziroma, da pri razlaganju pomagate vinogradnikom
pred vami in drugi bomo z veseljem pomagali vam. Razlaganje ali pomoč pri razlaganju vam
bomo sicer zaračunali.
Zahtevamo točen prihod na prevzem, sicer bomo upoštevali odbitek v višini stroškov čakanja
celotnega postroja ljudi in opreme.
Pridržujemo si pravico, da presežek pridelka, ki ni bil potrjen za odkup, zavrnemo - ne
odkupimo (razumljiva je cca 10% toleranca).
Poleg teh pogojev veljajo za odkup tudi pogoji, ki so bili dobaviteljem predstavljeni v Vabilu k
oddaji ponudbe.
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