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1. Uvod 

 
V Sloveniji je med kmetijskimi zemljišči 5,3 % trajnih nasadov. V trajnih nasadih (vinogradih 
in sadovnjakih) je rez eden osnovnih agrotehničnih ukrepov za doseganje primernega 
pridelka. Z rezjo nastaja velika količina biomase v obliki odrezanih vej, rozg, ki se lahko 
uporabi tudi za energetske namene. 
 
 

 
 
Slika: Raba kmetijskih zemljišč v Sloveniji po regijah za leto 2007. Vir: Statistični urad RS 
http://www.stat.si/TematskaKartografija/Maplist.aspx?field=15 (26.8.2010) 



 
Rez lahko izvajamo na različne načine v odvisnosti od velikosti nasada in tehničnih sredstev. 
Rez poleg trgatve zahteva največ človeškega dela v vinogradu. V povprečju se porabi za en 
hektar vinograda od 60 – 90 delovnih ur, kar naj bi bilo 25 – 30 % vseh delovnih ur. Opremo 
in stroje za rez (obrezovanje) se deli na stroje, ki omogočajo diskontinuirano rez in 
kontinuirano (neprekinjeno) rez. Med prve spadajo škarje, žage in drugo ročno orodje, škarje 
s pnevmatskim ali hidravličnim aktiviranjem rezila, električne škarje, škarje s podaljški in 
pnevmatskim aktiviranjem rezila, verižne žage, krožne žage (cirkularji), oscilirajoče žage. Za 
kontinuirano rez pa se uporablja samohodne ali nošene stroje s sistemom krožnih žag, počasi 
vrteče se nože na brezkončni verigi, hitro vrteča rezila na diskih itd. Izvedbo rezi sicer lahko 
delimo tudi na ročno, delno mehanizirano in kompleksno mehanizirano.  
 
Ročno rez izvajamo z ročnimi škarjami, žagico itd. Po nekaterih podatkih se za ročno rez s 
škarjami porabi 85 h/ha oziroma 1,36 h na 100 m trte. Rez z navadnimi škarjami je utrujajoče 
za roko. Njihova dobra stran pa je malo vzdrževanja in majhni stroški nabave. Pri uporabi 
delno mehanizirana rezi pa se uporablja le rezalno silo pnevmatske, hidravlične ali električne 
energije. Škarje se še vedno vodijo z roko. Storilnost rezanja se komaj kaj poveča. Samo 
rezanje namreč vzame le 10 % celotnega časa. Izbor kaj bomo rezali in dovajanje škarij do 
tam pa vzame vsako posebej od 40 do 50 % celotnega časa namenjenega za rezanje. Prve 
električne škarje se izdelali leta 1984. Električne škarje so fleksibilne, enakovredne 
pnevmatskim po hitrosti in sili, relativno težke, akumulator se nosi na telesu. Proizvajalcev 
električnih škarij je kar nekaj. Strojna rez  (kontinuirana rez) je dejansko predrez, nato pa sledi 
še korekcijska rez s škarjami.  
 
 

2. Dosedanje ravnanje z porezano biomaso 
 
Od nekdaj so porezane veje ročno pobirali in odnašali izven trajnih nasadov. Sam material so 
lahko uporabili kot kurjavo v pečeh, največkrat so iz njega zaradi lažje manipulacije 
izdelovali butarice. Tak postopek dejansko predstavlja eno najstarejših obliko uporabe 
ostankov rezi za energetske namene. Tu je prihajalo do gorenja te biomase v nespremenjeni 
obliki in proizvodnji toplote. Za tako biomaso je značilna majhna specifična prostorninska 
masa, nehomogenost, vlažnost. 
 
Praksa je bila tudi, da se je ta porezana biomasa odnesla izven nasada in se ob njegovem robu 
zažgala. Tako gorenje je bilo največkrat brez kakršne koli uporabne vrednosti (nastala toplota 
se ni izkoristila). Praksa je bila tudi odnašanje porezane biomase izven nasada na določene 
kupe, kjer je bila prepuščena večletnem razkrajanju. Dejansko se taka praksa izvaja ponekod 
tudi še danes. 
 
 



 
 
Slika: Že ob rezi nekateri delajo kupčke porezanega rožja, ki ga nato odnesejo izven 
vinograda 
 
Z mehaniziranjem delovnih postopkov v trajnih nasadih - z uvedbo mulčerjev kladivarjev in 
traktorjev se porezana biomasa v vinogradih ali sadovnjakih mulčira – drobi na manjše kose, 
kar omogoča, da se lažje zaorje (zadela v tla) ali pa zdrobljena (zmulčena) porezana biomasa 
ostane na površini tal in je podvržena razpadanju zaradi različnih vremenskih vplivov in 
delovanja mikroorganizmov 
 



 
 
Slika: Z mulčerji kladivarji učinkovito zdrobimo porezano rožje.  
 
 

 

3. Sodobni postopki manipulacije s porezano biomaso 
 
Zaradi potrebe po veno bolj ekonomični pridelavi grozdja in zaradi vedno dražje delovne sile 
so se tudi na postopki manipulacije  s porezano biomaso posodabljajo oziroma čedalje bolj 
mehanizirajo. Če porezano biomaso odstranimo izven nasada na mehaniziran način je manjši 
možni potencial za razvoj specialnih bolezni kot je črna pegavost vinske trte (Phomopsis 
viticola) v vinogradih, jablanov rak (Nectria galligena) in Monilinia - sadna monilija ali 
navadna sadna gniloba in cvetna monilija v sadovnjakih.  Strokovnjaki za varstvo rastlin so na 
tehnologijo odnašanja vej iz sadovnjaka (vinograda) dokaj navdušeni. 
 
Sodobne postopke manipulacije s porezano biomaso v trajnih nasadih lahko ločimo v 
naslednje skupine: 

- Mulčenje in transport v zbiralnike 
- Mulčenje in transport v prikolice 
- Stiskanje v bale s stiskalnicami 
- Drobljenje izven nasadov 

 
 

 

 

 



3.1 Mulčenje in transport v zbiralnike 
 
Pri tem postopku je potrebna uporaba specialnih mulčerjev. To so mulčerji, ki ima spredaj 
vgrajen dodatni Pick-up rotor s klini. Ta sistem omogoča zbiranje in mulčenje organske mase 
v sadovnjakih, vinogradih, oljčnih nasadih. Sprednji Pick-up rotor pobere material (zrezane 
veje ali rozge) iz tal in material se prenese na drugi standardni rotor za mulčenje, ki s kladivi 
zmulči vejevje (rozge). Ko je biomasa dovolj zdrobljena, gre od tam zmulčena masa v 
zbiralnik pomulčene mase. 
 
Prednost takih  stroja je, da se z njim lahko mulči tudi po ekstremno kamnitih ali (in) neravnih 
površinah. Mulčer lahko zmulči veje tja do 10 cm debeline. Za pogon se uporablja priključna 
gred s 540 vrtljaji na minuto. Pogon Pick-up rotorja je izveden preko verižnega prenosa, ki 
ima avtomatsko mazanje in napenjanje. Delovni elementi rotorja za mulčenje so kladiva težje 
izvedbe, tudi sam rotor in protirezila so težje izvedbe. Sprednji Pick-Up rotor se vrti s 120 
vrtljaji na minuto, drugi – običajni rotor za mulčenje pa z običajnimi vrtljajiza  rotor mulčerja 
(preko 2200 vrt./min). Višina odlaganja pobrane mase iz zbiralnika je preko 2 metrov in 
poteka s pomočjo hidravličnih cilindrov. Mulčerji so opremljeni s tritočkovnim priklopom 
običajno II. kategorije. Tak stroj je opremljen tudi s pnevmatikami, ki sta hidravlično 
nastavljivi po višini, nadalje je dobro, če je opremljen z omejevalnikom navora. Za njegov 
pogon in vleko potrebujemo traktorje od 50 do 120 KM. Hitrost pobiranja porezane biomase  
je med 0,5 do 4,3 km/h.  
 
Zelo podoben ali dejansko enak način je tudi postopek, kjer se porezano biomaso pobira in 
mulči na enak način kot pri prej opisanem postopku, sama zmulčena biomasa pa se 
transportira in zbira v jumbo vrečah ali box paletah. Med ponudnike takih strojev spada 
italijanski Nobili in francoski Kuhn. Jumbo vreče so izdelane iz materiale preko katerega 
lahko voda izhlapeva iz nabrane biomase, kar omogoča da se ta masa tudi naravno posuši v 
teh vrečah. Če ima porezana biomasa okrog 50 % vode, se lahko v teh vrečah posuši na tako 
stopnjo, da je vsebnost vode manjša kot 25 %, kar pomeni, da je ta biomasa že primerna za 
energetsko rabo. Praktične izkušnje so pokazale, da se vsebnost vode zmanjšuje povprečno za 
1 % na dan. Če zbiramo pomulčeno biomaso v box palete je kasnejša manipulacija z njimi še 
bolj enostavna. Ena napolnjena vreča z biomaso naj bi zadostovala za dvodnevno zadostitev 
potreb na 35 kW peči. 



 

Slika: Shema delovanju mulčerja s prigrajenim pick up in zbiralnik pomulčne mase – vrečo. 
 
Specialna jumbo vreča ima dimenzije 1100 x 790 x 950 mm. Njena prostornina je 0,8 m3, 
maksimalna nosilnost pa 500 kg. V povprečju  napolnjena vreča tehta 200 kg. Proizvajalec 
navaja storilnost od 0,5 do 1 ha/h. Napolnjene vreče se lahko pusti v nasadu in se jih kasneje 
transportira s traktorskim viličarjem ali pa se napolnjene vreče odloži na prikolico, ki čaka 
izven nasada.  
 
3.2 Mulčenje in transport v prikolice 
 
Pri tem postopku pobiranja in zbiranja porezane biomase v trajnih nasadih gre dejansko za 
enake stroje kot v prej opisani skupini strojev. Namesto da bi se pobrana in pomulčena 
porezana biomasa zbirala v zbiralnikih na samem stroju se transportira v prikolico. Ta 
prikolica se lahko priklopi na sam mulčer (za mulčerjem) ali pa jo vleče poseben traktor v 
vzporedni vrsti trajnega nasada. Pri tem drugem načinu potrebujemo dodaten traktor in 
traktorista kar načeloma podraži spravil biomase. 
 



 
 
Slika: Pobiranje in mulčenje porezanih vej v oljčniku ter transport pomulčene mase v 
prikolico, ki jo vleče »specialni« mulčer za sabo. 
 
 

3.4 Stiskanje v bale s stiskalnicami 

 
Pri tem postopku se porezane veje ali rožje v medvrstnem prostoru pobira s stiskalnicami. Ta 
postopek se je uveljavil zaradi lažjega manipuliranja z biomaso iz vinogradništva in sadjarstva 
(podobno kot pri žetvenih ostankih), saj je potrebno porezani biomasi zmanjšati prostornino. 
Take stiskalnice formirajo tako valjaste kot kvadraste bale. Prevladujejo stiskalnice za valjaste 
bale.  
Te stiskalnice za valjaste bale izhajajo iz stiskalnic, ki se uporabljajo za stikanje bal slame, 
suhe krme in silažne krme. Za strojno pobiranje ostankov po obrezovanju sadovnjakov in 
vinogradov se v tujini uporabljajo specialne izvedbe stiskalnic za valjaste bale (vodilna na 
tem področju je trenutno Italija). Za razliko od stiskalnic, ki se uporabljajo v poljedelstvu za 
pobiranje slame in koruznice imajo posebne izvedbe za sadjarstvo in vinogradništvo 
močnejšo in posebej prilagojeno izvedbo pobiralne naprave.  
Med stiskalnicami za valjaste bale izbiramo lahko med stiskalnicami, ki formirajo normalno 
velike bale in med stiskalnicami, ki formirajo majhne bale. Pri manjših izvedbah stiskalnic so 
bale lahko dimenzij 40 cm x 60 cm. Normalno velike bale so velikosti  tja do 150 x 120 cm 
(dimenzije podobne, kot pri stiskalnicah za valjaste bale za žetvene ostanke). Masa bal se 
giblje do 30 kg pri manjših izvedbah in do 600 kg pri večjih izvedbah, gostota bal znaša pod 
200 kg/m3.  
 
 



 
 
Slika: Eden izmed ponudnikov specialnih izvedb stiskalnic za valjaste bale za porezane veje 
ali rozge je Wolagri z modelom Columbia R98 Energy. Za pogon stiskalnice je potreben 
traktor z minimalno močjo 38 kW (50 KM). Formirana bala je velikosti 120 x 98 cm. Sam 
stroj tehta malo manj kot 2 toni.  



 
 
Slika: Formirana bala velikosti 120 x 98 cm iz rožja namenjena za energetske potrebe 
 
Proizvajalci manjših stiskalnice za valjaste bale so za zbiratelje porezane biomase v trajnih 
nasadih tudi ponudili prirejene mini stiskalnice. Na stiskalnice so dodali kot opcijsko opremo 
pick up vilice, ki porezano biomaso dvigne do pobiralne naprave, ob straneh se lahko doda 
specialne hidravlično ali mehansko gnane vrteče krtače (rotorje). Stiskalnica je lahko 
opremljene tudi z zbiralnik formiranih bal. Te bale se potem odložijo izven trajnega nasada. 
Samo pobiranje biomase, formiranje celotne bale, vezava  in odlaganje v povprečju traja manj 
kot ena minuta. Masa teh malih bal je od 25 pa tja do 35 kg, kar se lahko na stiskalnici tudi 
nastavlja. Taka stiskalnica lahko pobere in stiska veje do debeline 3,5 cm. Za vezavo 
formirane bale imajo posebno mrežo iz polipropilena posebej razvito za te namene. V 
primeru, da se stiskalnica blokira (zabaše) je možno tudi reverzibilno delovanje. V zbiralniku 
bal se lahko začasno skladišči do 7 bal. Obstranske hidravlične krtače pa razširijo širino 
pobiranja na 1800 do 2300 mm.  
 



 
 
Slika: Stiskalnica za biomaso za valjaste bale manjše velikosti. Proizvajalec CAEB, Italija. 
 



 
 
Stiskalnica za manjše valjaste bale iz porezane biomase opremljene z dvigalnimi vilami, 
krtačami in zbiralnikom bal. 
 
3.5. Drobljenje izven nasadov  

 
 
Porezano vejevje ali rožje se lahko na tak ali drugačen način odnese izven nasada. Izven 
nasada je ta porezana biomasa tudi zdrobimo – sekamo v sekance. Običajno se to lahko izvaja 
z večjimi sekalniki, ki imajo lahko lasten pogonski motor ali pa jih poganja traktor. V takih 
strojih lahko sekamo – drobimo tako celotne bale porezane biomase ali pa porezano biomaso, 
ki je prinesena iz nasada na prikolicah, traktorskih vilah brez kakršne koli dodatne obdelave. 
V Sloveniji imamo nekaj takih sekalnikov, veliko pa je tudi traktorskih sekalnikov manjše 
zmogljivosti.  
 
 



 
 
Slika: Sekanje- drobljenje porezane biomase izven nasada z zelo zmogljivimi sekalniki. 
 

 
 
Slika: Ponudniki mini stiskalnic dopolnjujejo svoj proizvodni program tudi z specialnimi 
sekalniki namensko namenjenimi za drobljenje majhnih bal. Sekalniki so  traktorski priključki 
s pogonom na priključno gred.  



 
4. Izkoriščanje biomase iz trajnih nasadov 

 
Tako ali drugače pobrana biomasa iz trajnih nasadov se uporablja prvenstveno kot gorivo v 
pečeh za proizvodnjo toplote. V kolikor je porezana biomas zdrobljena v sekance je sistem 
kurjena v sistemih za uporabo sekancev poznan in v Sloveniji tudi že dokaj razširjen. V 
primeru stisnjene biomas v bale pa lahko direktno take cele bale uporabljamo kot gorivo v 
posebnih pečeh. Te so tako v izvedbah za male bale kot tudi v izvedbah za velike bale.  
 
Zdrobljena biomasa iz trajnih nasadov se lahko tudi peletira ali briketira in se nato v tej obliki 
uporablja kot kurivo. V tem sistemu je zaradi postopka peletiranja ali briketrianja potreben 
dodaten vložek energije oziroma stroškov. Je pa uporaba tako pripravljene biomase že bolj 
razširjena. Zdrobljena biomasa se lahko tudi dobavlja kot kurivo večjim sistemom daljinskega 
ogrevanja.  
 
Pomulčena iz zbrana biomasa se lahko tudi kompostira in se po koncu te predelave vrača v 
trajne nasade kot visoko kakovostno organsko gnojilo. 
 


