
z aktivnim rezilom in pasivnim protirezilom. Rezalna sila je sestavlje-
na iz ve~ih komponent in mora biti ve~ja od odpora, ki ga nudi trta
na rezanje. V manj{ih nasadih nego izvajamo ro~no z uporabo eno-
stavnih orodij, na ve~jih planta`ah pa del ne moremo ro~no dokon-
~ati v optimalnih rokih, zato jih je treba mehanizirati, kjer imamo del-
no mehanizirano rez in strojno rez (strojna predrez, strojna zelena
rez).

Pri uporabi delno mehanizirane rezi se uporablja rezalno silo
pnevmatske, hidravli~ne ali elektri~ne energije. [karje se {e vedno
upravljajo z roko. Storilnost rezanja se komaj kaj pove~a. Samo reza-
nje namre~ vzame le 10 % celotnega ~asa. Izbor, kaj bomo rezali in
dovajanje {karij do mesta reza, pa vzame vsako posebej od 40 do 50
% celotnega ~asa namenjenega za rezanje. Prve elektri~ne {karje so
izdelali leta 1984. Elektri~ne {karje so fleksibilne, enakovredne pnev-
matskim po hitrosti in sili, relativno te`ke, akumulator se nosi na te-
lesu. Proizvajalcev elektri~nih {karij je kar nekaj: Infaco, Felco, Pel-
lenc, Hispaes, Makita, …

Rez z navadnimi {karjami je utrujajo~e za roko. Prednost {karij pa
je v manj{em vzdr`evanju in majhnih stro{kih nabave. Imajo ostrej{o
rez, kar je za rastlino bolj zdravo, saj pozneje ni nevarnosti oku`b z
razli~nimi vrstami glivic, ki prodrejo skozi ranjeno mesto. Ker so na
koncu precej tanke, lahko z njimi dose`emo tudi tesneje zra{~ena
mesta ali veje, ki rastejo pod zelo ostrim kotom. Predvsem je to po-
membno pri obrezovanju trte, saj z njimi lahko odre`emo zelo blizu
osnove starega lesa in se s tem izognemo velikemu {tevilu mladic.
Slabost kle{~astih {karij je, da se pri rezanju debelej{ih vej rade hitro
zvijejo. Pri sami rezi s {karjami pre~no na potek vlaken lo~imo veje
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Tveganja zaradi
ponavljajo~ih se gibov

Rez sadnega drevja in vinske trte je eno izmed glavnih in
najpomembnej{ih del v trajnih nasadih. Z rezjo namre~

uravnavamo rodnost, vzgojno obliko, zra~nost kro{nje itd.
Ro~no rez izvajamo z ro~nimi {karjami, `agico itd. [karje

morajo biti lahke, imeti morajo oblo`en ro~aj, rezilo in
nasprotno rezilo. Po nekaterih podatkih se za ro~no rez s

{karjami porabi 85 ur na hektar oziroma 1,36 ure na 100
dol`inskih metrov nasada trte.
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Delo z navadnimi {karjami v vinogradu (zaradi mo~nih in
ponavljajo~ih se gibov) lahko vpliva na zdravstvena te`ave v
zapestju. Zaradi velikostne strukture – majhnosti vinogra-
dov v Sloveniji pa so tveganja zaradi rezi manj{e kot pri pro-
fesionalnih reza~ih na velikih vinogradni{kih posestvih.

Elektri~ne {karje olaj{ajo (profesionalnim) reza~em delo, so
pa te`je od navadnih {karij.



Za ro~no rez so zna~ilni enoli~ni, ponavljajo~i se gibi reza~a. ^e se
tako delo opravlja dlje ~asa in se ponavlja vsako leto, lahko pripelje
do zdravstvenih te`av v zapestju. Pogosta zdravstvena te`ava je vnet-
je zapestja. Bole~ine v zapestju najve~krat nastanejo zaradi vnetja kit
ali ovojnice okoli kite. Bole~ine v zapestju pa lahko povzro~a sin-
drom zapestnega prehoda (sindrom karpalnega kanala). Na take te-
`ave pogosteje naletijo tisti, ki veliko delajo s kle{~ami, izvija~i in
{karjami. Tudi uporaba ra~unalni{ke mi{ke lahko pri nekaterih ose-
bah povzro~i sindrom karpalnega kanala. Po slovenskih podatkih je
80 % primerov sindroma zapestnega prehoda poklicno pogojenih.
Tak{ne te`ave sadjarjev ali vinogradnikov (reza~ev – obrezovalcev)
so torej povezane z njihovim na~inom dela.

Zapestni prehod je ozek tunel na dlanski strani zapestja. V tem ka-
nalu le`i `ivec skupaj z devetimi kitami mi{ic, ki upogibajo dlan in
prste. Pritisk na `ivec povzro~i najprej mravljin~enje in bole~ino. Lah-
ko pa se stopnjuje v {ibkost mi{ic dlani. Prsti postanejo nerodni, stva-
ri padajo iz rok itd. Sindrom zapestnega prehoda se ne pojavlja le za-
radi mo~nih in ponavljajo~ih se gibov v prisilni dr`i zapestja in rok,
ampak se lahko pojavi tudi zaradi drugih bolezni (revmatoidni artri-
tis, bolezni {~itnice, sladkorna bolezen), pri nekaterih `enskah pa
tudi zaradi nose~nosti. Pri bla`jih te`avah v zapestju pomaga tudi za-
pestna opornica, pri ve~jih pa je potreben kirur{ki poseg, po katerem
se je ve~ tednov ali mesecev treba izogibati opravilom, ki zahtevajo
~ezmerno obremenitev rok in zapestij.

V nekaterih dr`avah, npr. v Italiji, uporabljajo OCRA metodo. To je
metoda za ocenjevanje izpostavljenosti zgornjih udov ponavljajo~im
se gibom pri delu. OCRA metoda je nastala na osnovi standardov ISO
11228-3:2006 in EN 1005-5. Za ugotavljanje tveganja ali obremenje-
nosti reza~ev trte tako pri uporabi {karij za rez med drugim merijo
tudi silo za stiskanje {karij na petih razli~nih mestih na dlani in nato
izra~unajo OCRA indeks, ki je merilo izpostavljenosti pove~anemu
tveganju za te`ave v zapestju. Pri takih meritvah se uporablja navad-
ne {karje, ki pa so dodatno opremljene s senzorji za merjenje sile.

Mag. Toma` Poje


