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1  Uvodna beseda 
 
Hmeljarski zvezek za leto 2013 vsebuje aktualne agrotehnične 
ukrepe za sezono 2013 in opis tržnih razmer v hmeljarstvu, osnovne 

informacije o pridelavi hmelja pa lahko najdete v knjigi Hmelj – od 
sadike do storžkov, ki je izšla v lanskem letu in jo lahko po 
dostopni ceni kupite v tajništvu IHPS. V knjigi je opisana botanika 
hmelja ter njegove kemijske lastnosti, pregled sort, opis bolezni in 
škodljivcev hmelja z nazornim slikovnim materialom, agroekološke 
razmere za pridelavo hmelja, predstavitev razmnoževanja, sadilnega 
materiala in načina sajenja hmelja, oskrba nasada hmelja v prvem 
letu, postavitev novega nasada, način nanašanja FFS, osnove 
gnojenja, namakanja ter drugih opravil v hmeljiščih, vključno s 
spravilom.  
 

Dodatne informacije, za katere se bo pojavila potreba med sezono,  
vam bomo kot doslej pošiljali sproti preko Hmeljarskih informacij.     
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
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2  Tržne razmere v hmeljarstvu 
 

Slovensko hmeljarstvo je tradicionalno izvozno usmerjeno. 
Podjetniški uspeh hmeljarskih posestev je odvisen od pridelave 
kakovostnega hmelja tržno zanimivih sort (aromatične sorte v RS) in 
od pravilnih odločitev pri prodaji hmelja – glede na razmere na 
svetovnih trgih (EU, ZDA, Japonska). V svetu obstajata že več 
desetletij dva načina prodaje hmelja:  

• s pravočasno pogodbeno prodajo si lahko, skladno z 
določbami pogodb (o sorti, kakovosti, ceni, načinu plačila,…), 
hmeljarji zagotovijo stabilen večletni dohodek.  

• Drug način prodaje hmelja po t.i. dnevnih cenah pa je bolj 
špekulativno naravnan in je značilen za precej manjši del 
svetovne pridelave. Tak način omogoča velika cenovna 
nihanja.  

 

V 2007 so lahko nekateri hmeljarji (sicer z omejenimi prostimi 
količinami hmelja) iztržili pridelek tudi po petkrat višjih cenah, kot 
pa so veljale običajne večletne pogodbene cene. Po petih letih so 
razmere povsem drugačne in se v 2012 giblje nekoliko oživljeno 
povpraševanje po prostih količinah aromatičnega hmelja na ravni 
okoli 60-80% spremenljivih stroškov oz. na ravni 2/3 lastne cene 
pridelanega hmelja. Modelni stroški pridelave hmelja v RS v 2012 so 
bili ocenjeni na 5,25 EUR/kg hmelja (skupni stroški pridelave) oz. 3,58 
EUR/kg hmelja (spremenljivi stroški pridelave). 
 

Mednarodna hmeljarska organizacija (www.ihgc.org) navaja v 
novembru 2012 oceno količin pridelanega hmelja na ravni 89.000 ton 
– približno 10.000 ton manj kot leta 2011. Ob upoštevanju površine 
hmeljišč v svetu v obsegu okoli 46.000 ha, znaša povprečni hektarski 
pridelek hmelja v svetu 1,9 tone. Ocena svetovnih količin grenčic 
(alfa-kislin) po obiranju pa dosega 9.400 ton. V Sloveniji so po ocenah 
konec leta 2012 hmeljarji pridelali na 1.160 ha hmeljišč 1.560 ton 
hmelja. V sortni strukturi v 2012 prevladuje Aurora (654 ha), sledijo 
Celeia (230 ha), Savinjski golding (133 ha), Bobek (84 ha), Hallertauer 
Magnum (25 ha), Dana (12 ha) idr. V letu 2012 so hmeljarji obnovili 57 
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ha hmeljišč – največ s sortami Celeia (33 ha) in Aurora (12 ha), 
Savinjski golding (4 ha), Styrian Gold (3 ha) in Bobek (3 ha). 
 

Po petih letih (2007-2012) je ponudba alfa-kislin na globalnem trgu 
spet blizu ocenjenemu letnemu povpraševanju pivovarske industrije 
(7.500 ton).  Prekomerna pridelava alfa-kislin v preteklih letih bo še 
nekaj časa vplivala na tržna dogajanja vseh oblik povpraševanja po 
hmelju. Velja ocena, da se bodo površine svetovnih hmeljišč - s tem 
pa tudi celotna pridelava hmelja - še naprej zmanjševali. Več 
podrobnosti o gospodarnosti pridelave hmelja pa je na voljo v reviji 
Hmeljar in v Hmeljarskih informacijah. 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
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3  Sorte 
 

Vzgoja novih sort rastlin je postopek, s katerim človek z izbiro 
izboljšuje posamezne ali večje število lastnosti kmetijskih rastlin. Kot 
pri drugih kmetijskih rastlinah se tudi pri hmelju daje največji 
poudarek povečanju pridelka, izboljšanju kvalitete in odpornosti na 
najpomembnejše bolezni in škodljivce. Sorte hmelja delimo glede na 
pridelovalne lastnosti, zlasti pa glede na količino grenčice ter 
kakovost arome. V zadnjem času se je pojavil trend po uporabi 
dišavnih sort (ang. flavour hops). 
 

Sorte, ki so v spodnji preglednici označene s krepko pisavo, se 
trenutno pridelujejo v Sloveniji. Ostale sorte so bile požlahtnjene na 
IHPS v zadnjih 60 letih in jih ohranjamo v genski banki hmelja na 
IHPS. 
 

Pred petimi leti je bila vpisana prva slovenska visoko grenčična sorta 
Dana, kjer prijetno grenčico dopolnjuje fina hmeljska aroma, zelo 
sorodna aromi Aurore. Dana se tako lahko plasira na trg tudi kot 
sorta z dvojno uporabno vrednostjo, torej kot grenčična in aromatična 
sorta hkrati (ang. dual purpuse) in je po svojih grenčičnih lastnostih 
primerljiva z najbolj uveljavljenimi tujimi sortami. V zadnjem času je 
opažena tudi njena vloga med dišavnimi sortami. 
 

V lanskem letu je IHPS vpisal še eno novo sorto hmelja, žlahtnjeno na 
aromo Savinjskega goldinga, povečan pridelek in bistveno višjo 
odpornostjo na gospodarsko najpomembnejšo bolezen pri hmelju, 
hmeljevo peronosporo. Styrian gold je prva sorta z vgrajeno močneje 
izraženo odpornostjo na verticilijsko uvelost hmelja. Pivovarska 
vrednost nove sorte, preizkušena v laboratorijih tako na IHPS, v 
slovenskih pivovarnah kot tudi v referenčnih mikropivovarnah v 
tujini je praktično nerazločljiva od ene izmed najbolj zaželenih finih 
hmeljnih arom v svetu, od arome Savinjskega goldinga.  
 

V 2012 smo prvo leto izvedli poskus določanja časa rezi pri sorti 
Styrian Gold. Na obeh lokacijah smo ugotovili statistično značilne 
razlike pri določanju pridelka, in sicer na lokaciji Žalec v prid terminu 
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5. 4. in na Gomilskem v prid 15. 4.. Kakršnihkoli zaključkov na 
podlagi enoletnih rezultatov seveda ne moremo sprejemati.  
 

Kar se tiče opazovanja bolezni in škodljivcev je Styrian gold ne glede 
na čas rezi izrazil visoko stopnjo odpornosti na primarno okužbo s 
hmeljevo peronosporo, medtem ko je pojav ostalih bolezni in 
škodljivcev bil primerljiv z referenčnimi sortami, ki izražajo zaželjeno 
odpornost. Opažene so bile fioziopatije, ki povzročajo odmiranje 
terminalnih poganjkov, kar bo predmet nadaljnjih opazovanj.  
 

Poleg že omenjenih sort hmelja imamo v preizkušanju že nove 
perspektivne križance, ki v enem segmentu izboljšujejo lastnosti že 
uveljavljenih sort, kot so zvišanje vsebnosti alfa-kislin, povečane 
odpornosti na bolezni, zvišanje pridelka. V letu 2013 smo pričeli s 
preizkušanjem za vpis v sortno listo novih dišavnih sort hmelja, ki 
izražajo specifično, drugačno aromo z večjim poudarkom na sadnih 
in cvetličnih notah in manj na tipični hmeljski aromi (dišavne sorte). 
Kandidatne sorte so bile preizkušene tudi v mikropivovarni v 
Nemčiji, kjer so potrdili njihovo drugačnost v aromi in okusu piva. 
Trend dišavnih sort se je najprej pojavil v mikropivovarnah v ZDA, 
na kar se je razširil tudi na evropska tla.  
 

_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
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Sorta 

 
Osnovna  
razvrstitev 

 
Čas rezi 
(termin) 

 
Tehnološka zrelost 

Vsebnost 
alfa kislin 
(% v SS) 

Količina 
et. olja 
(% v SS) 

Povprečni 
pridelek 
(kg/ha) 

razvrstitev termin 

Savinjski 

golding 

aromatična 5.-15. 4. s. zgodnja 10.- 20.8. 2,8 - 6,1 0,3 - 1,7 1200-2200 

Ahil grenčična 1.-10. 4. s. pozna 20.- 30.8. 9,4 - 11,3 1,5 - 1,8 1200-2000 

Apolon grenčična 1.-10. 4. s. pozna 25.8.- 5.9. 9,0 - 11,0  0,8 - 1,2 1200-2000 

Atlas grenčična 1.-10. 4. s. pozna 1.- 6. 9. 9,3 - 10,9 0,9 - 3,0 1300-3000 

Aurora aromatična 25.3-5.4. s. zgodnja 25.8.-10.9. 7,2 - 12,6 0,9 - 1,6 1600-3200 

Blisk grenčična 25.3-5.4. s. pozna 1.- 6. 9. 5,0 - 7,0 0,4 - 3,4 1500-3000 

Bobek aromatična 1.-10.4. s. pozna 1.9. - 5.9. 3,5 - 7,8 0,7 - 4,0 1300-3500 

Buket aromatična 5.-15.4. s. zgodnja 25.8. - 5.9. 6,4 - 10,1 1,2 - 4,2 1300-2800 

Cekin aromatična 1.-10.4. pozna 1.9. - 12.9. 4,0 - 7,1 0,4 - 2,3 1500-2800 

Celeia aromatična 1.-10.4. pozna 6.9.- 12.9. 3,0 - 8,7 0,6 - 3,6 1100-3200 

Cerera  aromatična 1.-10.4. pozna 6.9. - 15.9. 3,4 - 7,0 1,3 - 2,8 1800-3000 

Cicero aromatična 1.- 5.4. pozna 4.9. - 12.9. 6,0 - 9,5 0,9 - 2,3 1700-2800 

Hallertauer 

Magnum 

grenčična grenčična s. pozna 1.9 - 5.9. 10,9 - 15,2 1,8 - 3,8 1500-2500 

Dana grenčična grenčična s. pozna 28.8.- 5.9. 12,5 - 19,3 3,1 - 4,6 1800-2800 

Styrian 

gold 

aromatična aromatična s. pozna 20. – 30.8. 3,5 – 6,5 1,3 – 2,3 1600-2400 
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Sorta H. peronospora H. pepelovka Verticilijska uvelost hmelja Siva plesen 

prim. okuž. sek. okuž. blaga oblika letalna oblika 

Savinjski 

golding 

nizka srednja srednja srednja nizka visoka 

Ahil nizka nizka nizka / / srednja 

Apolon srednja srednja nizka / / srednja 

Atlas nizka nizka srednja visoka srednja visoka 

Aurora srednja visoka visoka srednja nizka visoka 

Blisk nizka nizka visoka / / nizka 

Bobek nizka srednja visoka srednja nizka srednja 

Buket srednja srednja srednja srednja nizka srednja 

Cekin srednja srednja srednja / / srednja 

Celeia srednja srednja srednja nizka nizka srednja 

Cerera  srednja srednja srednja nizka nizka srednja 

Cicero srednja srednja srednja srednja nizka srednja 

Hallertauer 

Magnum 

srednja srednja nizka visoka visoka nizka 

Dana srednja srednja nizka srednja nizka nizka 

Styrian 

Gold 

visoka srednja visoka visoka srednja visoka 
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4  Naročilo certificiranih sadik A 
 

Prosimo, da ob namerah za sajenje v letu 2014 (jeseni) oziroma 2015 
(spomladi) s certificiranimi sadikami hmelja - CSA, posredujete 
rezervacijo naročila za potrebno  količino sadik. Rezervacijo naročil 
sprejemamo za naslednje sorte: Aurora,  Celeia,  Savinjski golding, 
Styrian Gold, Styrian Eureka, Bobek, Dana in Hallertauer Magnum. 
 

Rezervacija naročila pomeni, da ko v jesensko-zimskem času pred 
sezono sprejemamo naročila za zapolnitev kapacitet za 
razmnoževanje najprej pozovemo hmeljarje, ki so že predhodno 
izrazili namero za naročilo sadilnega materiala hmelja – certificirane 
sadike A.  
 

Dodatne informacije v zvezi z naročilom lahko dobite pri 
Moniki Oset Luskar na tel.: 03/71-21-634. 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
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5  Oskrba nasada  
 

5.1  Gnojenje 
 

Pri obiranju hmelja hmeljevino odpeljemo iz hmeljišča in s tem 
odpeljemo tudi določeno količino hranil. Le-to moramo vračati nazaj 
v hmeljišče v obliki gnojil, da se razmerja med hranili v tleh ne 
porušijo in da so rastline z njimi ustrezno preskrbljene.  

Vzorčenje tal za analizo 
 

Pravilna izvedba vzorčenja omogoča, da pridobimo povprečen 
vzorec tal določene parcele in na podlagi kemične analize izvemo, 
kakšna je dejanska preskrbljenost tal s hranili. Če je vzorec tal odvzet 
napačno, rezultati kemične analize ne bodo zrcalili dejanskega stanja.   
 

Vzorec tal za osnovno analizo in analizo na vsebnost organske snovi 
vzamemo do globine 25 cm na dvajsetih do petindvajsetih mestih 
diagonalno ali pa cikcak po parceli, ki naj ne bo večja od 1 ha in je 
dovolj izenačena po lastnostih; če se rast rastlin ali pridelek na isti 
parceli razlikuje ali so tla pedološko neizenačena, potem vzorčimo 
vsak odsek posebej.  
 

Najbolje je, če vzorčimo tla s sondo, ki si jo lahko sposodite na IHPS, 
lahko pa vzorčite tudi s pomočjo lopate. Pri tem morate biti previdni, 
da zajamete enako količino zemlje iz celotne globine (ne na primer 
večjo količino zemlje iz zgornjega sloja in manjšo količino iz 
spodnjega sloja). Če vzorčite s sondo, le to zapičite v tla, zavrtite in 
potegnete ven. S palico postrgate zemljo v čisto vedro. Še prej na 
zgornjem delu odstranite rastlinske ostanke. Na posameznem 
odvzemnem mestu odvzamete za pest velik vzorec. To ponovite na 
20-25 mestih, s tem da se po parceli pomikate diagonalno ali cik-cak, 
vzorčite pa v medvrstnem in vrstnem prostoru. Za analizo 
potrebujemo od 0,5 kg do 1 kg zemlje. Če naberete večji vzorec, 
potem ga v vedru dobro premešate in v čisto vrečko spravite 
predvideno količino. Vzorec prinesete v analizo v kemijski laboratorij 
na IHPS.  
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Vzorec tal opremite z osnovnimi podatki:  
• ime in priimek lastnika,  
• naslov, kamor naj se analiza pošlje,  
• telefonska številka za morebitna dodatna pojasnila,  
• naziv parcele,  
• teksturo tal (lahka, srednje težka ali težka tla),  
• navedete, da je vzorec iz hmeljišča,  
• globino odvzema in  
• želene analize.  

 

V letu, ko ste gnojili s hlevskim gnojem, ne priporočamo analize tal. 
Prav tako ne vzorčimo en mesec po gnojenju z mineralnimi gnojili in 
ne neposredno po dežju (počakajte tri dni). Izogibamo se robovom 
parcele in predelom, kjer so kakšne posebnosti (kup kamenja, gnoja 
…).  
 

Če vzamete vzorec za osnovno analizo tal in analizo na vsebnost 
organske snovi, potem ga imate lahko v odprti vrečki in ni potrebno, 
da bi ga prenašali v hladilni torbi.  
 

Apnjenje 
 

Vrednost pH tal je eden od najpomembnejših parametrov 
rodovotnosti tal.  Za hmelj so primerna zmerno kisla tla s pH od 6 do 
6,7. Apnjenje ni le ukrep za nevtraliziranje kislin v tleh, ampak na ta 
način vnašamo v tla pomembno rastlinsko hranilo kalcij in pozitivno 
vplivamo na nastajanje grudičaste strukture tal. Kalcij namreč deluje 
kot lepilo med humusnimi in glinenimi delci v tleh. Obenem pa je od 
vrednosti pH v veliki meri odvisna dostopnost hranil za hmelj. 
Potrebo po apnjenju določimo z laboratorijskimi analizami – osnovna 
analiza tal vključuje tudi določitev tega parametra.   
 

Apnimo vedno neposajena tla, po spravilu pridelka, v jesensko-
zimskem obdobju, najkasneje zgodaj spomladi. Pri neustreznem 
izvajanju tega ukrepa lahko nastanejo razjede na listih hmelja, tla se 
zaskorjijo, nekatera hranila v tleh postanejo nedostopna za hmelj, 
zato se je potrebno držati navodila na analiznem izpisku.   
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Na lažjih in bolj kislih tleh uporabimo apnenec ali dolomit, na težjih 
tleh z ne tako nizkim pH lahko tudi žgano ali hidrirano apno. Za žive 
organizme v tleh je najmanj agresiven apnenec, zato ga lahko 
načeloma uporabimo tudi zgodaj spomladi, zelo agresivno pa je apno 
(CaO).  
 

Gnojenja s hlevskim gnojem in apnjenja ali gnojenja z 
mineralnimi gnojili in apnjenja v nobenem primeru ne izvajamo 
istočasno, saj se določena hranila med seboj izpodrivajo. Gnojenje 
se lahko izvede šele po treh mesecih po apnjenju. Glede na tla, izbiro 
vira kalcija in uležanosti hlevskega gnoja se odločimo, kateri ukrep 
bomo izvedli jeseni in katerega zgodaj spomladi. Posvetujemo se s 
strokovnjakom – pokličite nas.   
 

Mikrohranila  
 

Mikrohranila so hranila, ki jih rastline potrebujejo v majhnih 
količinah, vendar so za njihov obstoj nujno potrebna. To so železo, 
bor, mangan, baker, cink, molibden. Mikrohranil je običajno v tleh 
dovolj, a lahko da jih rastline ne morejo absorbirati, ker je v tleh 
porušeno ravnovesje med hranili ali pa so tla prekisla oziroma 
premalo kisla. V teh primerih jih rastlinam dodajamo foliarno. 
Foliarno gnojenje pospeši presnovo rastline in s tem posredno vpliva 
na povečan sprejem ionov tudi preko korenin. Pri aplikaciji je 
potrebno upoštevati količino hranil, ki jih vsebuje foliarno gnojilo, 
pravilno koncentracijo, temperaturo zraka (pri temperaturah nad 25 
0C je izhlapevanje preveliko, zato prihaja do večjih izgub) in pravilo, 
da je bolje aplicirati večkrat manjše količine kot enkrat večjo količino 
pripravka. Kapljice naj bodo čim manjše, kar omogoča, da rastlina 
hranila laže sprejme. Velike kaplje namreč hitro spolzijo po listu ali 
izhlapijo v zrak. Večji izkoristek naj bi bil, če so hranila v kelatni 
obliki. 
 

Gnojenje z mineralnimi gnojili 
 

V polnorodnem nasadu gnojimo hmelj s fosforjevimi in kalijevimi pa 
tudi magnezijevimi gnojili na podlagi analize tal.  
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Ker je težko dobiti takšno gnojilo, ki bi hkrati zadostilo vsem 
analiznim zahtevam, je bolj pripoorčljivo uporabiti enostavna 
gnojila, ki omogočajo, da bomo z leti dosegli želeno stanje oziroma 
najbolj primerno razmerje med hranili v tleh, kar omogoča tudi 
najbolj primerne razmere za rast in razvoj rastlin. Zato se čim bolj 
držite navodil na analiznem izpisku.  
 

Z gnojili, ki vsebujejo fosfor, kalij in magnezij, lahko gnojimo 
kadarkoli med sezono, saj se ta hranila vežejo na talne delce in je 
zato takšno »založno« gnojenje možno. Običajno sicer gnojenje 
opravimo v jesenskem ali v spomladanskem času. 
 

V povprečju je odvzem v nasadih hmelja okrog 50 kg/ha P2O5 in 180 
kg/ha K2O letno. Fosfatna gnojila je priporočeno zaorati v tla. Od 
enostavnih kalijevih gnojil je pri nas običajno na razpolago kalijev 
klorid (kalijeva sol), bolj primeren za gnojenje hmelja bi bil kalijev 
sulfat. Zaoravanje ni nujno, je pa priporočljivo, da dosežemo boljšo 
razporeditev hranila v območje korenin.  
 

Gnojenje z mineralnimi gnojili spomladi v letu 2013 
 

Zaradi dolge zime in hladne ter deževne pomladi so tla v hmeljiščih 
še vedno relativno hladna in vsekakor mokra. Zato z gnojenjem s 
fosforjevimi in kalijevimi gnojili počakajte, da se tla dovolj osušijo 
in dosežejo poljsko kapaciteto. Gnojenje s tema dvema hraniloma 
lahko namreč izvedemo kadarkoli v sezoni, zato bi s prehitevanjem in 
vožnjo po mokrih tleh hmeljišča naredili samo škodo. Z gaženjem 
mokrih tal lahko namreč porušimo strukturo tal, s čimer se močno 
poslabša rodovitnost tal, sanacija tega pa traja več let! Poleg tega so 
hmeljišča povprečno dobro do ekstremno preskrbljena s tema dvema 
hraniloma, torej ima hmelj v tleh dovolj zaloge za spomladansko rast 
in razvoj.   
 

 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
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Priporočen letni odmerek P2O5 in K2O za hmelj glede na stopnjo 
preskrbljenosti  tal  

 

A siromašna B srednja C optimalna D čezmerna E ekstremna 

P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O 

90 230 70 200 50 180 25 90 0 0 
 
Z gnojili, ki vsebujejo dušik, pa moramo gnojiti sproti med sezono, 
glede na potrebe hmelja, gnojenje na zalogo ne pride v poštev.  
 

Skupna letna količina dušika, ki se pognoji v polnorodnem nasadu 
hmelja za pridelek 1,8 t/ha, je največ 200 kg/ha. Od te količine je 
potrebno odšteti količino dušika, ki jo vnesemo v hmeljišča z 
amonsulfatom ali UAN-om z namenom odstranjevanja plevelov in 
spodnjih stranskih poganjkov, kakor tudi količino dušika, ki smo jo 
vnesli v hmeljišča z organskimi gnojili, in le razliko pognojiti z 
mineralnimi gnojili. Dušik se namreč v toplih in vlažnih tleh 
spomladi sprošča z mineralizacijo organske snovi v tleh v rastlinam 
dosegljivih oblikah. Če teh dodatno vnesenih količin dušika v 
hmeljišče pri odmerjanju mineralnih gnojil ne upoštevamo, je 
vnesena količina previsoka. Sploh če apliciramo dušikova gnojila 
pozno, se le-to hitro odrazi v povečani vsebnosti nitratov v storžkih. 
 

Ker hmeljarje pogosto skrbi, da bi potrosili premalo dušika, naj 
navedemo, da je odvzem dušika s hmeljem po navedbah dr. 
Majerjeve letno okrog 146 kg/ha pri pridelku 1,6 t, torej 91 kg/t 
pridelka. Priporočeni odmerki za dognojevanje hmelja z dušikom že 
upoštevajo morebitne izgube tega hranila iz sistema tla-rastlina, tako 
da je vsakršno dodatno povečevanje odmerkov nestrokovno.   
 
Hmelj potrebuje v kratkem času veliko dušika, saj požene vso 
nadzemno maso v dobrih štirih mesecih. Odmerek mineralnega 
dušika delimo na tri obroke v razmerju ¼ : ½ : ¼ . Prvi obrok 
potrosimo po navijanju, v drugi polovici maja, drugi obrok v času tik 
pred hitrim začetkom rasti hmelja, to je okrog 10. junija, zadnji obrok 
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pa v začetku cvetenja hmelja, to je do 5. julija. Natančen termin 
izberemo glede na vremenske razmere.  
 

Za Auroro smo na IHPS izdelali metodo za dognojevanje na podlagi 
spomladanske meritve Nmin, ki upošteva količino rastlinam 
dostopnega dušika, ki je spomladi, pred prvim dognojevanjem, že na 
voljo v tleh. 
 
Dognojevanje Aurore po metodi Nmin 
 

1. V sredini maja (pred prvim dognojevanjem) izmerimo količino 
rastlinam dostopnega dušika v tleh do globine 60 cm. To pomeni 
sondiranje na 20-25 mestih v hmeljišču s sondo, ki ima dovolj dolgo 
zarezo, da z njo zajamete zemljo enakomerno po celotni  globini 0 do 
60 cm po enaki metodi, kot je navedena za osnovno analizo tal, le da 
je globina vzorčenja večja. Takšno sondo si lahko sposodite tudi na 
IHPS. Vzorec daste takoj v plastično vrečko in ga dostavite na IHPS 
v hladilni torbi.  
Na ta način dobite podatek o tem, koliko rastlinam dostopnega 
dušika je v tem času že v tleh do globine 60 cm. Rezultat je na primer 
80 kg/ha. 
 

2. Od ciljne vrednosti, ki je za Auroro med 200 in 230 kg/ha dušika, 
odštejete rezultat, ki ste ga dobili z analizo (točka 1). Rezultat v našem 
primeru: 200 do 230 kg/ha minus 80 kg/ha = 120 do 150 kg/ha 
dušika. Če bo junij deževen, potem je ciljna vrednost 230 kg/ha N, če 
pa bodo padavine zmerne ali bo junij celo sušen, potem je letna ciljna 
vrednost 200 kg/ha.  
 

3. Glede na izračun v točki 2, v sezoni pognojimo 120 do 150 kg/ha 
dušika z mineralnimi in organskimi gnojili (glede na kasnejše 
vremenske razmere). 
 

_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
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Za dognojevanja se uporabljajo gnojila, ki vsebujejo dušik v nitratni 
in amonijski obliki (na primer KAN), gnojila, ki vsebujejo dušik v 
amonijski in amidni obliki (na primer Urea, Amonsulfat, Uniko, 
Energiko), tekoče dušikovo gnojilo UAN, gnojila z dušikom v 
počasneje sproščujočih oblikah (na primer Sirflor PLUS, N-Goo, Entec 
N, Supratec N) ali v foliarni obliki (na primer Last N, Sazolene SC).  

• KAN vsebuje hitro delujočo nitratno obliko dušika in počasi 
delujočo amonijsko obliko dušika. To gnojilo je zato primerno 
za vsa tri dognojevanja in lahko pričakujemo, da deluje takoj, 
ko se bo raztopilo v tleh. Najbolj je primerno za prvo 
dognojevanje.  

• UREA ni primerna za prvo dognojevanje, saj so maja tla še 
hladna, najbolj je primerna za drugo dognojevanje ter za 
nasade, ki so slabše razrasli in bolj izpostavljeni izpiranju.  

• UAN je tekoče dušikovo gnojilo in je primerno le v oblačnem, 
vlažnem in ne prevročem vremenu, saj sicer pride do večjih 
izgub dušika in poškodb na listih.  

• Gnojila s počasi sproščujočim dušikom so primerna za prvo in 
drugo dognojevanje, vsekakor ne za tretje, saj sproščanje 
dušika traja dlje časa in bi lahko vplivalo na povečano 
vsebnost nitratov v storžkih. Pred aplikacijo je potrebno 
preveriti, koliko časa naj bi se dušik iz gnojila sproščal. Na ta 
način lahko zmanjšamo porabo gnojil in število dognojevanj, 
pričakuje se boljša izkoriščenost dušika. Če pognojimo s 
tovrstnim gnojilom v času prvega dognojevanja, so mogoče še 
korekcije junija, v času pred začetkom hitre rasti hmelja, s 
KANom ali foliarnim gnojilom. Tako zmanjšamo število 
dognojevanj na dve. Vsekakor je takšna oblika gnojila 
primerna za lažja tla in tla z manjšo vsebnostjo organske 
snovi, ki imajo manjšo sposobnost zadrževanja dušika.     

• Foliarna dušikova gnojila so po doslej izvedenih poskusih 
najbolj primerna za tretje dognojevanje, v rastlino pridejo 
takoj, izkoristek je zaradi bujnosti rastline velik, mogoča pa je 
uporaba tudi za drugo dognojevanje.  

 
_________________________________________________________ 
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Dušikovo gnojilo po trošenju zadelamo v tla, trosimo ga zgodaj 
zjutraj ali zvečer, da so izgube čim manjše. Za uspešno 
dognojevanje z dušikom je najbolj primerno, da so tla vlažna in 
topla – ne gnojimo v suši ali ob napovedi obilnega deževja. Pri 
dognojevanju z dušikom je potrebno tudi preveriti, da listi rastlin 
niso mokri, saj lahko v nasprotnem primeru nastanejo na njih ožigi. 
Če pred tem še nismo potrosili fosforjevih in kalijevih gnojil, lahko to 
storimo v času prvega dognojevanja z dušikom z NPK-gnojilom. V 
tem primeru se moramo držati priporočenega odmerka dušika (50 
kg/ha N) in biti pazljivi, da ne odstopamo preveč od nasveta za 
odmerek fosforja in kalija.   
 

Mlad nasada do polne rodnosti gnojimo v prvem letu s 70–80 kg/ha 
N, v drugem letu pa s 120–130 kg/ha N, v obeh primerih v treh 
obrokih.  
 
Prvo dognojevanje hmelja z dušikom v letu 2013 
 

Zaradi deževne jeseni, zime in pomladi pričakujemo, da je v tleh le 
malo rastlinam dostopnega dušika, poleg tega so tla hladna in 
mineralizacija iz organske snovi poteka le počasi. Zato je za prvo 
dognojevanje primerno hitro delujoče gnojilo KAN. Z dognojevanjem 
počakajte, da se tla osušijo na poljsko kapaciteto. Glede na to, da ne 
priporočamo gaženja mokrih tal spomladi zaradi gnojenja s 
fosforjevimi in kalijevimi gnojili, lahko v času prvega dognojevanja 
hmelja po navijanju opravite tudi gnojenje z na analiznem izpisku 
svetovano količino fosforja in kalija. Tako lahko namesto KANa 
uporabite ustrezno gnojilo NPK. S tem se obenem izognete enemu 
hodu po njivi. Dušik je namreč v NPK gnojilih v enaki obliki, kot 
je v KANu.  
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________
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Gnojenje z organskimi gnojili 
 

Ker je hmelj okopavina, se v tleh letno mineralizira veliko organske 
snovi, zato naj bi hmeljišča letno pognojili z dobrih 20 t/ha hlevskega 
gnoja. V praksi se s hlevskim gnojem gnoji vsako drugo ali tretje leto 
z večjimi količinami, vendar moramo biti previdni, saj je največji 
dovoljeni vnos dušika z živinskimi gnojili 170 kg/ha letno, kar 
pomeni 34 t/ha govejega gnoja. Pri gnojenju s hlevskim gnojem 
moramo imeti torej v mislih, da vnašamo v hmeljišče tako organsko 
snov kot rastlinska hranila. Upoštevamo, da se v prvem letu po 
zaoravanju hlevskega gnoja sprosti okoli 20–40 % dušika, dolgoročno 
70 %, sproščanje fosforja in kalija pa je enako kot pri mineralnih 
gnojilih. 
 

Na težjih tleh hlevski gnoj potrosimo jeseni, na lažjih tleh lahko tudi 
spomladi. Čim prej ga zaorjemo, in sicer težja ko so tla, plitveje: na 
težkih tleh 5–10 cm globoko, na lahkih 15–20 cm. Na lahkih tleh je 
bolj priporočljiva uporaba dobro uležanega, zrelega hlevskega gnoja, 
saj z njim bolj pozitivno vplivamo na izboljšanje strukture tal, poleg 
tega pa ne tvegamo, da bi se pri mineralizaciji prekomerno sproščal 
dušik. Na težjih tleh lahko uporabimo tudi bolj svež hlevski gnoj, 
vendar ga moramo zaorati čim bolj plitko in ne šele tik pred 
začetkom rasti, da je dovolj časa, da se razgradijo fitotoksične snovi. 
 

Možna je uporaba gnojnice, ki vsebuje veliko kalija in dušika ter zelo 
malo fosforja. Bolje je, če jo redčimo z vodo, ker lahko na ta način 
dosežemo boljšo vezavo hranila in manjše izgube. Okrog 90 % 
skupnega dušika je v amonijski obliki, zato jo uporabljamo izključno 
takrat, ko hmelj dušik dejansko potrebuje, torej le v času 
dognojevanja hmelja. Gnojnico apliciramo v oblačnem in ne 
prevročem vremenu in jo takoj zadelamo v tla.  
 

Tudi z gnojevko moramo zaradi velikega deleža amonijskega dušika 
(okrog 50 % v goveji gnojevki) gnojiti kot z mineralnimi dušikovimi 
gnojili – torej takrat, ko rastlina N dejansko potrebuje, se pravi v času 
dognojevanja hmelja z dušikom. S stališča potreb hmelja po fosforju 
in kaliju lahko potrosimo letno 26 m3 nerazredčene goveje gnojevke, 
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pa bodo zadovoljene potrebe hmelja po teh dveh hranilih. Količina 
dodanega dušika v enem obroku mora biti enaka količini dušika, 
ki bi jo sicer pognojili z mineralnimi gnojili (50–80 kg/ha N). V 1 m3 
gnojevke z 10-odstotno sušino je približno 5 kg dušika. Zaradi velike 
variabilnosti v vsebnosti hranil v gnojevki priporočamo, da daste 
vzorec na analizo na IHPS, da boste dejansko vedeli, koliko katerih 
hranil boste vnesli v hmeljišče. Pri izvajanju tega ukrepa moramo 
paziti, da po njivi ne vozimo s preveliko obtežbo in da so tla 
primerno nosilna.   
 

Pri uporabi gnojevke za prvo in drugo dognojevanje hmelja jo 
neposredno deponiramo v tla ali jo takoj po aplikaciji zakultiviramo. 
Pri tretjem dognojevanju hmelja hkrati z aplikacijo gnojevke 
poskrbimo za defoliacijo spodnjega dela hmelja in jo v tla potem 
zadelamo z osipanjem. Dragocenost gnojevke je tudi v tem, da poleg 
makrohranil vsebuje tudi mikrohranila, vodo in organsko snov. 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
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5.2  Namakanje  
 

Kot že vrsto let bomo tudi v letu 2013 na Inštitutu za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije nadaljevali z izvajanjem prognoze namakanja 
hmelja. O stanju vlage v tleh in kdaj je potrebno pričeti z 
namakanjem hmeljišč na posameznih tipih tal vas bomo obveščali 
preko Hmeljarskih informacij, avtomatskega telefonskega odzivnika 
03 71 21 660, na spletni strani IHPS in na rednih sestankih hmeljarjev. 

_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
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5.3  Setev podsevkov – podorin 

Za ohranjanje vsebnosti organske snovi v tleh je potrebno letno 
zaorati dobrih 20 ton hlevskega gnoja na hektar, saj se  je zaradi 
pogostega obdelovanja tal letno veliko razgradi. Če tega ukrepa ne 
izvajamo redno, moramo v pridelavo hmelja vključiti setev 
podsevkov – podorin. Kot podsevki – podorine so primerne rastline, 
ki imajo hitro začetno rast in kratko rastno dobo, pri tem pa tvorijo 
veliko organske mase. Sejemo krmno oljno redkev (sorta Raula) (20 
kg semena/ha neto površine – samo v medvrstni prostor), krmno 
repico (sorta Perko) (12 kg semena/ha neto površine), krmno 
ogrščico (sorta Starška) (10 kg semena/ha neto površine), še bolj 
primerne pa so mešanice različnih vrst, saj na ta način podsevek 
običajno bolje uspeva – razbohotijo se vrste, ki jim trenutne 
razmere najbolj ustrezajo. Sejemo jih v začetku julija, po zadnjem 
osipanju, v medvrstni prostor. Dobra pokrovnost tal med drugim 
preprečuje zablatenje tal in v času obiranja v primeru dežja olajša 
vožnjo v nasadih hmelja. 
 

Organska snov v tleh je eden najbolj pomembnih parametrov 
rodovitnosti tal. Močno izboljšuje strukturo tal, s čimer se poveča 
tudi kapaciteta tal za zadrževanje vlage, boljša je zračnost tal, 
uravnava se temperaturni režim tal. Nase veže hranila v izmenljivi 
obliki ter tako omogoča preskrbo mikroorganizmov in rastlin s 
hranili. Z analizami v preteklih letih smo ugotovili, da je vsebnost 
organske snovi v tleh naših hmljiščna na spodnji meji še ustrezne 
(2 %), zato skrb vsekakor ni odveč! Slabšanje rodovitnost tal se sicer 
ne odrazi hitro v zmanjšanju pridelka in njegove kakvosti, kot se na 
primer napake pri uporabi FFS, vendar ko je enkrat presežena 
plastičnost tega parameta, so posledice lahko velike in jih je zelo 
težko reševati, poleg tega je lahko postopek dolgotrajen in drag.   
 

___________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
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Z ohranjanjem in povečevanjem vsebnosti organske snovi v tleh 
skrbimo za:  

• boljši vodo-zračni režim v tleh;  
• ohranjanje in povečevanje sposobnosti tal za zadrževanje 

vode - organska snov lahko namreč nase veže do petkrat več 
vode, kot je njena masa; 

• zmanjšanje izgub dušika in drugih hranil iz tal, ki jih hmelj 
ne utegne zajeti in bi se sicer izgubila v podtalje in 
podtalnico; te snovi namreč podsevki vežejo s svojimi 
koreninami in pridejo nazaj v zgornji sloj tal, kjer so po 
razgradnji organske snovi znova na voljo hmelju;  

• zmanjšanje erozijskih procesov in zapleveljnosti;  
• preprečevanje zbijanja in zablatenja tal.  

 

Za setev podorin lahko uporabimo združeno orodje (agregat), kjer v 
enem hodu kultiviramo, osipamo in posejemo podorino. Pred 
obiranjem hmelja podorine prvič zmulčimo. 
 

V primeru hmeljišč, ki so okužena z verticilijsko uvelostjo hmelja, 
so kot podorine primerne le enokaličnice, kot je sudanska trava in 
sirki, saj ostale rastline spadajo med gostitelje te nevarne bolezni.  
 

Podobno kot ostale podorine se sudanska trava/sirki sejejo v 
medvrstni prostor po zadnjem obsipanju hmelja. Po obiranju, rastline 
zaradi nezasenčenosti s hmeljem hitro napredujejo. Konec septembra, 
v fazi višine 1-1.5 m, se rastline zmulčijo in še isti dan podorajo v tla. 
Tla v tej fazi naj ne bodo presuha.  
 

Priporočene sorte in odmerki:  
• sudanska trava (Susu 40kg/ha, Semenarna Ljubljana),  
• sirek (Primsilo 30kg/ha, Agrosaat) 
• sirek (Sucrosorgho 506, 30 kg/ha, Syngenta)  

 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________
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6  Zdravstveno varstvo rastlin 
 

Škropilni program je izdelan na podlagi seznama registriranih 
fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v Sloveniji (vir: 
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm; stanje na dan, 8. 
marec 2013) in Nemčiji (stanje na dan, 14. januar 2013) ter mejnih 
vrednosti ostankov FFS na hmelju določenih v EU, ZDA in na 
Japonskem, upoštevane pa so tudi zahteve večjih slovenskih kupcev 
hmelja (preglednica 1). Opozorili bi vas radi, da se svojim kupcem 
hmelja pogovorite o omejitvah in uporabi določenih FFS, tu 
mislimo predvsem na uporabo BAKROVIH PRIPRAVKOV ter 
sredstev, ki nimajo znanih vseh izvoznih toleranc. Pri nanašanju 
FFS dosledno upoštevajte varnostne pasove od voda 1. in 2. reda. Za 
posamezna FFS, ki imajo večji varnostni pas kot 20 m, lahko 
varnostno razdaljo ustrezno zmanjšate in sicer ob uporabi šob 
Agrotop TD za zmanjševanje zanašanja drifta, ob uporabi 
enostranske zračne zapore ventilatorja ter upoštevanju klimatskih 
razmer v času škropljenja, kakor tudi pravilnih tehnik nanašanja ob 
robovih parcel. 
 
OPOZORILO 
Pri tretiranju hmeljišč dosledno upoštevajte Pravilnik o dolžnostih 
uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/2003, 
5/2007, 30/2009 in 83/2012). 
 
_________________________________________________________ 
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6.1 Varstvo pred škodljivci  
 

Hmeljeva listna uš (Phorodon humuli (Schrank)) 
 

Hmeljeva listna uš se pojavlja vsako leto na vseh sortah hmelja in 
ovira rast in razvoj rastlin, posledično rastlina ne oblikuje storžkov 
oziroma so ti slabše razviti. Poleg neposredne škode je hmeljeva 
listna uš prenašalka virusov. 
 

Prezimi v obliki jajčec na raznih koščičarjih, najraje na domači češplji. 
Prve krilate uši se na hmelju običajno pojavijo v začetku maja. Uš ima 
sposobnost letenja na daljše razdalje, tudi več kilometrov. Prelet 
krilatih uši na hmelj običajno v povprečju traja 46 dni. Prelet je 
najmnožičnejši v drugi in tretji dekadi meseca maja. Krilate uši sprva 
naseljujejo predvsem robove hmeljišč. Na hmelju krilate uši brez 
oploditve izležejo brezkrilne ličinke, iz katerih se lahko že po sedmih 
dneh izleže nov rod uši. Ena uš lahko ima do sto potomcev. Razvoj 
uši je posebno močan v začetku meseca junija. Hitremu razvoju 
hmeljevih uši godi toplo in vlažno vreme, ko so temperature od 20 do 
30 °C. Naseljujejo vse zelene rastlinske dele, predvsem liste in 
storžke. Najdemo jih na spodnji strani listov in so vidne s prostim 
očesom. Uši izločajo medeno roso (mano), posledično se zgornje 
ploskve listov svetijo. Na medeno roso se naselijo glivice, ki 
povzročajo sajavost. Sajavost zmanjšuje asimilacijsko sposobnost 
listov in posledično je ovirana rast hmelja. Od uši napadeni deli 
rastlin zaostanejo v rasti in se ne razvijajo naprej, tudi ko uši uničimo. 
 

Populacija hmeljeve listne uši v hmeljiščih je različna, sprva jo 
najdemo ob robovih hmeljišč. Če je le mogoče z zatiranjem 
počakamo, da je prelet uši iz zimskega gostitelja na hmelj končan. V 
primeru, da na večini pregledanih listov, nabranih na različnih delih 
nasada, na spodnji strani najdemo 50 uši ali pa da je na posamičnih 
listih hmelja preko 200 uši, je potrebno nemudoma uporabiti 
insekticid. Ker za zatiranje uši uporabljamo aktivne snovi s 
sistemičnim delovanjem, je za njihovo zadovoljivo delovanje 
potrebno, da je višina hmelja vsaj 4 metre. Prav tako pa ne smemo 
insekticidov s sistemičnim delovanjem uporabiti, ko so rastline v fazi 
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cvetenja oziroma da so v stresu, posledično bodo sredstva imela 
slabše delovanje. Za zatiranje hmeljeve listne uši lahko uporabite 
insekticide na osnovi aktivne snovi imidakloprid, pimetrozin, 
flonikamid. Med omenjenimi aktivnimi snovi je potrebno 
kolobarjenje, torej vsako leto za zatiranje uši uporabiti drugo aktivno 
snov.  
 

O pravočasni in pravilni uporabi insekticidov za zatiranje 
hmeljeve listne uši upoštevajte navodila opazovalne 
napovedovalne službe za varstvo rastlin, ki deluje na Inštitutu za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, na Oddelku za varstvo 
rastlin. 
 

Posebno pozornost pri zatiranju hmeljeve listne uši je potrebno 
nameniti v matičnih hmeljiščih, saj so uši prenašalke nekaterih 
virusov, kot tudi v prvoletnih nasadih hmelja in ukoreniščih. 
 

_________________________________________________________ 
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Registrirana sredstva za zatiranje hmeljeve listne uši (Phorodon humuli) na 
hmelju v letu 2013 
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tlorisne širine od 
meje brega voda 
1. in 2. reda (m) 
Šobe 
klasi-
čne 

Šobe 
Agrotop 

TD 
Chess 50 

WG 
pimetrozin 0,8 kg/ha 21 3-krat  

Confidor 
SL 200* 

imidakloprid 0,6 l/ha 35 1-krat  

Kohinor 
SL 200* 

imidakloprid 0,6 l/ha 35 1-krat  

Teppeki flonikamid 0,18 kg/ha 21 2-krat  
Karate 
Zeon 5 
CS 

lambda-
cihalotrin 

0,007-0,01 % 
(0,25 l/ha) 

21 2-krat 40 20 

*Pripravka Confidor SL 200 in Kohinor SL 200 lahko v 10 % konc. uporabite 
tudi za mazanje trt. Oba pripravka lahko v rastni dobi na isti površini 
uporabimo le 1-krat letno! 
 
Navadna (hmeljeva) pršica (Tetranychus urticae (Koch)) 
 

Hmeljeva pršica živi na mnogih rastlinah, med katerimi je hmelj 
znana kot dobra gostiteljska rastlina. Pojavljaj se vsako leto, pogosteje 
jo v večjem obsegu najdemo predvsem na lažjih, peščenih tleh, v manj 
bujnih hmeljiščih in na robovih hmeljišč. V ugodnih vremenskih 
razmerah (toplih in vlažnih letih) se izjemno hitro namnoži in 
povzroči poškodbe na storžkih hmelja, predvsem znižuje njihovo 
kvaliteto. Hmeljeva pršica prezimi kot odrasla samica pod 
rastlinskimi ostanki, pod kamenjem, v površinskem sloju zemlje ipd. 
Jajčeca hmeljeve pršice so majhna, saj je njihov premer komaj 0,13 
mm, zato jih lahko vidimo le pri najmanj 10-kratni povečavi. Dolžina 
razvoja pršice je odvisna od temperature zraka. Pri povprečni 
temperaturi 10 °C traja razvoj enega rodu 33 dni, pri povprečni 
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temperaturi 25 °C pa le pet dni in pol. Glede na pogoje lahko ima 
pršica do trinajst rodov letno. Hmeljevo pršico najdemo na spodnji 
strani listov, običajno med listnimi žilami. Hmeljeva pršica je pršica 
prelka, zato je za njo značilno, da se naravno zavaruje z pajčevino, 
skozi katero je oviran prehod akaricidov (sredstva za zatiranje pršic). 
 

Iz odloženih jajčec se po nekaj dneh razvijejo ličinke, ki so podobne 
odraslim pršicam. Pršice povzročajo škodo s sesanjem rastlinskih 
sokove iz celic. Posledica vbodov so svetla razbarvanja med listnimi 
žilami, žile ostanejo zelene. Število vbodov je lahko izjemno veliko, 
saj v ugodnih letih za razvoj pršice  na enem listu najdemo tudi do 
3000 pršic. Močneje poškodovano listje se obarva bakreno rdeče, od 
tod tudi domače ime »rdeči pajek«. Pozneje se listje posuši in odpade. 
Napadeni storžki hmelja se tudi obarvajo bakreno rdeče, ne dozorijo, 
posledično se storžki ne zaprejo in iz njih izpada lupulin (izguba alfa-
kislin). Pridelek hmelja je manjši in manj kakovosten, predvsem se 
zmanjša vsebnost alfa-kislin. Če se pršica v hmeljiščih namnoži 
zgodaj, se lahko listna površina bistveno zmanjša, kar vpliva na 
pridelek hmelja tudi v naslednji rastni sezoni. 
 

Hmeljeva pršica je v hmeljiščih različna prisotna, prav tako je njena 
zastopanost na različnih višinah hmelja, za kar je potrebno natančen 
pregled za ugotavljanje njene populacije. Zato si je potrebno vzeti 
časa, da pravočasno opazimo že majhno populacijo hmeljeve pršice. 
Pri pregledu si pomagamo s palico za odvzem listov na višjih višinah 
hmelja in povečevalno lupo za ugotavljanje odloženih jajčec. Za 
zatiranje imamo na razpolago tri aktivne snovi in sicer abamektin, 
heksitiazoks in milbemektin, slednji nima znanih ostankov za 
Ameriko, zato je njegova uporaba omejena. Pred uporabo akaricidov 
je potrebno zmulčiti cvetočo podrast okrog hmeljišč. Akaricide ne 
smemo uporabljati v vročem in sončnem delu dneva, ker so nekateri 
fotolabilni. 
 

Zelo pomembno je redno (tedensko)  opazovanje in pregledovanje 
nasadov hmelja, da pravočasno opazimo populacijo navadne 
pršice. 
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Registrirana sredstva za zatiranje navadne (hmeljeve) pršice (Tetranychus 
urticae) na hmelju v letu 2013 
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voda 1. in 2. 
reda (m) 

Šobe 
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sične 

Šobe 
Agrot
op 
TD 

Nissorun 10 
WP 

heksitiazoks 
0,5 – 1,0 
kg/ha 

28 2-krat 30 20 

Vertimec 1,8 
% EC 

abamektin 
1,0 - 1,25 
l/ha 

28 1-krat 50 20 

Milbeknock
© 

milbemektin 1,5 l/ha 21 2-krat 40 20 

©Akaricida ne smete uporabljati, če hmelj pridelujete za kupca Joh. 
Barth&Sohn kot tudi za kupce hmelja, ki tržijo hmelj v Ameriko. 
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Koruzna (prosena) vešča (Ostrinia nubilalis (Hübner)) 
 

Koruzna vešča se na hmelju je v zadnjih desetih letih pojavlja vsako 
leto in ima dve generaciji letno. Škodo povzročajo ličinke, ki se 
zavrtajo v steblo, listne peclje in storžke. 
 

Koruzna vešča prezimi kot odrasla gosenica v rastlinah gostiteljicah, 
pri nas predvsem v koruznici in hmeljevini. V aprilu se zabubi in 
prve metulje najdemo konec aprila, običajno pa v začetku maja. 
Koruzno veščo spremljamo s svetlobno vabo na Inštitutu za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu že več kot 30 let. 
 

Populacija koruzne vešče prve generacije je sicer manj številčna 
(maksimalni ulov na svetlobni vabi je običajno do 20 metuljev/noč), 
vendar povzroča veliko gospodarsko škodo, saj poškodovano steblo 
rastlin hmelja zaostaja v rasti in razvoju. Posledično rastline hmelja ne 
dosežejo končne višine in hkrati je ovirana rast stranskih poganjkov. 
Začetek leta metuljev druge generacije koruzne vešče je v sredini 
julija in traja vse do sredine septembra. Druga generacija je 
številčnejša. Gosenica koruzne vešče se običajno zavrtajo na mestih, 
kjer se stikajo trte hmelja in nato v trti (steblu) izjedajo notranjost. 
Prisotnost gosenice v notranjosti rastlin opazimo po značilni 
črvojedini (iztrebkih), ki so prisotni na vhodu vboda. Običajno so 
poškodovane trte, stranski poganjki ali pa samo napadeni storžki. 
Poškodbe na hmelju od gosenic koruzne vešče so še bolj vidne v 
toplem in sušnem vremenu, saj ima poškodovana trta oviran pretok 
vode in hranil. 
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Registrirana sredstva za zatiranje koruzne (prosene) vešče (Ostrinia 
nubilalis) na hmelju v letu 2013 
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Lepinox 
plus 

Bacillus 
Thuringhiensis 
var. Kurstaki 

1,0 kg 
ni 

potre-
bna 

3-krat   

 
Hmeljev bolhač (Psylliodes attenuatus) 
 

V zadnjih desetih letih je hmeljev bolhač redno prisoten v hmeljiščih 
in mestoma povzroča veliko škodo. Hrošči hmeljevega bolhača so 
majhni, veliki le 1,5–2,5 mm, so črne do kovinsko temno modre barve 
in se na soncu značilno svetijo. Prezimijo kot hrošči pod odpadlim 
listjem in kamenjem. V Sloveniji imamo eno generacijo letno z dvema 
pojavljanjema, in sicer spomladi in poleti. Spomladi, ko se otopli, 
običajno v začetku aprila, se pojavijo prvi prezimeli bolhači. Če se 
množično pojavijo, povzročijo škodo na mladih, komaj odgnanih 
rastlinah hmelja, na katerih poškodujejo liste, lahko tudi stebla. 
Bolhači povzročajo veliko škodo v toplem in sušnem vremenu, ko se 
intenzivno hranijo. V listni ploskvi izjedajo značilne okrogle luknjice. 
Spomladi so zelo izpostavljeni nasadi v bližini gozdov. Veliko škodo 
povzročajo v mlajših nasadih, predvsem prvoletnih, kjer ni veliko 
listne mase. Poletna generacija hmeljevega bolhača se pojavi običajno 
konec julija in je množično prisotna v času storžkanja hmelja. Bolhači 
v tem času povzročajo poškodbe na listih hmelja, kar je sekundarnega 
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pomena, večjo škodo pa povzročajo z izjedanjem storžkov hmelja, ki 
posledično porjavijo in iz njih izpada lupulin. Njegovo zatiranje tudi 
z uporabo kontaktnega insekticida na osnovi aktivne snovi lambda-
cihalotrin ni dovolj učinkovito, namreč delovanje omenjene snovi je 
kratko, manj kot 7 dni, še posebno pri visokih temperaturah zraka.  
 

Uporaba insekticida Karate Zeon 5 CS na istem zemljišču dovoljena le 
2-krat letno. Omenjenega insekticida ne smemo uporabljati v vročem 
in vetrovnem vremenu! Ker je sredstvo nevarno za čebele, je pred 
njegovo uporabo potrebno zmulčiti cvetočo podrast okrog hmeljišč!  
 

Registrirana sredstva za zatiranje hmeljevega bolhača (Psylliodes 
attenuatus) v hmelju v letu 2013 
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Hmeljev rilčkar (Neoplinthus tigratus porcatus Panz.) in lucernin 
rilčkar (Otiorhynchus ligustici L.) 
 

Hrošč hmeljevega rilčkarja je siv, od 10 do 15 mm velik tipičen hrošč 
rilčkar s sivopikčastimi krili. Hrošč lucerninega rilčkarja ima kratek in 
širok rilček, telo ima jajčaste oblike. Pokrovke obeh hroščev, 
hmeljevega in lucerninega rilčkarja, so po sredini zrasle, tako da 
hrošči ne morejo leteti. Lucernin rilčkar je dolg od 10 do 14 mm, telo 
je izbočeno in je črne barve. Na hrbtu ima sivo rjave ali bledo sive 
luskice. V naših hmeljiščih je prisoten predvsem hmeljev rilčkar, 
lucerninega opazimo le občasno; ta je številčenje prisoten na Ptujsko-
Ormoškem območju. Hmeljev rilčkar se pojavi v maju in nato v 
poletnem času odlaga jajčeca v hmeljne trte. Odraslega hmeljevega 
rilčkarja čez dan ne opazimo na hmelju, ker je nočni škodljivec. Prav 
tako njegovo prisotnost težko opazimo, ker ne poškoduje listov in 
poganjkov hmelja. Iz jajčec hmeljevega rilčkarja se razvijejo breznoge, 
bele ličinke, ki izjedajo notranjost trt oziroma podzemnih delov 
rastlin. Ličinke zelo pogosto rijejo pod skorjo proti koreniki. Prezimi 
ličinka, ki se spomladi zabubi. Objedene korenike in trte hmelja imajo 
posledično slabši in manj kakovosten pridelek, saj je onemogočen 
sprejem vode in hranil, pri močnejšem napadu lahko posamezne 
rastline tudi propadejo.  
 

Lucerninega rilčkarja opazimo čez dan, saj se odrasel prehranjuje na 
listih in mladih poganjkih hmelja. Ob večjem napadu lahko 
popolnoma uniči komaj vznikle rastline. Ličinke lucerninega rilčkarja 
so podobne ličinkam hmeljevega rilčkarja, le da so bolj dlakave. 
Povzročajo pa enako škodo kot ličinke hmeljevega rilčkarja. Pojav 
škodljivcev ugotavljamo tako, da opazujemo prisotnost ličink 
predvsem v času rezi hmelja in pri nabiranju sadik. Za zatiranje ličink 
obeh vrst rilčkarjev ni na razpolago nobenih sredstev. Zato je toliko 
bolj pomembno, da ob rezi hmelja pobiramo ostanke rezi, kjer so 
prisotne ličinke in jih odnesemo iz nasadov, ter jih na primernem 
mestu ustrezno uničimo.  
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Drugi škodljivci hmelja (hmeljev stebelni zavrtač, sovke, strune, 
polži, voluharji) 
 

Občasno se na hmelju pojavijo tudi drugi škodljivci, kot so ličinke 
strun, ki poškodujejo korenine hmelja. Posebno škodo povzročijo v 
mladih nasadih. Hmeljev stebelni zavrtač (Hydraecia micacea) je 
metulj, katerega gosenice se prehranjujejo na poganjkih hmelja. 
Njihov pojav je občasen, in sicer spomladi, ko se gosenice zavrtajo v 
mlade poganjke, ki so dolgi le od 20 do 100 cm. V zadnjem času 
predvsem v sredini avgusta in septembru vse večkrat opazimo pojav 
sovk, predvsem kapusove sovke (Mamestra brassicae). Njihove ličinke 
(gosenice) se intenzivno prehranjujejo na poganjkih in listih kot tudi 
na storžkih hmelja. Zoper omenjenih škodljivcev ima stransko 
delovanje aktivna snov lambda-cihalotrin. 
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6.2  Varstvo pred boleznimi 
 

Hmeljeva peronospora (Pseudoperonospora humuli)  
 

Hmeljeva peronospora je najpomembnejša bolezen hmelja. Povzroča 
lokalizirane okužbe listja, cvetov in storžkov, ter sistemske okužbe, 
katerih rezultat so prizadeti poganjki (kuštravci) in propadanje 
koreninskega sistema. Uspevanje rastlin je prizadeto predvsem ob 
okužbi korenik, medtem ko na pridelek najbolj vpliva pojav bolezni 
ob cvetenju in oblikovanju storžkov. Značilno sistemsko okužbo, ki 
omogoča prezimitev te plesnivke, lahko opazimo na prerezu korenike 
hmelja in podzemnem steblu. Obolelo tkivo je violično rdeče barve, ki 
se koncentrično širi in zajema prevodno tkivo. Prizadeta korenika 
lahko daje tudi do 30% nižji pridelek, v primeru občutljivih sort pa 
prihaja do propadanja in odmiranja celotne rastline. Iz sistemično 
okuženih korenik in brstov spomladi poženejo okuženi poganjki 
(primarni bazalni kuštravci), ki ji prepoznamo po skrajšanih in 
odebeljenih med-členkih ter rumenkastih navzdol obrnjenih listih. Ob 
ugodnih pogojih se na spodnji strani listov razvije vijolično-sivkasta 
prevleka trosonoscev s sporami, ki predstavljajo vir nadaljnjih 
sekundarnih okužb v nasadu.  
 

Sekundarne okužbe nastanejo kot rezultat lokalnih okužb listja, cvetja 
in storžkov. Na okuženih listih se na zgornji strani listne ploskve 
pojavijo bledo rumene pege, ki se kasneje spremenijo v nekroze, 
omejene z listnimi žilami. Na spodnji strani listov se na pegah razvije 
temno sivkasta prevleka, ki ji sestavljajo trosonosci in trosovniki. 
Oboleli cvetovi porjavijo in otrdijo ter kasneje odpadejo. Okužba na 
storžkih se razvije na braktejah in brakteolah, ki prav tako porjavijo. 
Če so okuženi mladi storžki, se ti deformirajo, pri starejših že razvitih 
storžkih pa porjavijo le posamezni krovni lističi. Preprečevanje 
hmeljeve peronospore se prične spomladi z zatiranjem primarne 
okužbe oziroma pojava primarnih kuštravcev, ki predstavljajo vir 
nadaljnjih okužb v nasadu. Poleg mehaničnega odstranjevanja 
okuženih brstov v času rezi in navijanja hmelja, zatiranje primarne 
okužbe temelji na uporabi sistemičnih fungicidov. Spremljanje 
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pojava sekundarnih okužb sistematično izvaja prognostična služba, ki 
s pomočjo lovilcev spor, fenološke faze rastlin in meteoroloških 
podatkov izdaja opozorila in navodila za škropljenje nasadov.  
 

Preprečevanje primarne okužbe 
 

Za zatiranje primarne okužbe hmeljeve peronospore svetujemo 
uporabo sistemičnih fungicidov, če v nasadu delež rastlin s kuštravci 
presega 3 %. Ker se bazalni kuštravci ne pojavijo vsako leto tako 
zgodaj, se lahko za uporabo Fonganila Gold odločite tudi na osnovi 
pojava kuštravcev v lanskem letu.  
 

Za preprečevanje nastanka odpornosti je zelo pomembna izmenična 
uporaba pripravkov. Zato v hmeljiščih, kjer boste letos uporabili 
Fonganil Gold, naslednje leto za zatiranje primarne okužbe hmeljeve 
peronospore uporabite pripravek Aliette flash. Če je okužba v nasadu 
zelo močna, kar največkrat opazimo v primeru občutljivih sort hmelja 
(Savinjski golding, Bobek) in v starejših nasadih, je potrebno nasad 
sanirati z največ dvoletno uporabo Fonganila Gold. Po dvoletni 
sanaciji hmeljišča s Fonganilom Gold škropljenje proti primarni 
okužbi nadaljujemo s pripravkom Aliette flash. Ob uporabi pripravka 
Aliett flash je potrebno opozoriti na slabše delovanje, če ga 
uporabljamo preko koreninskega sistema oziroma za zalivanje. Zelo 
dobro delovanje pa dosežemo s foliarno aplikacijo, torej s 
škropljenjem v 0,25-% koncentraciji, ko so poganjki hmelja dolgi vsaj 
30 cm. Ker je delovanje pripravka odvisno od aditivnega efekta, ga je 
potrebno uporabiti dvakrat v razmiku 8–10 dni. Mešanje tega 
pripravka z nekaterimi foliarnimi gnojili lahko povzroči fitoksičnost 
ali blokado aktivnosti oziroma neučinkovitost.  
 

Priporočamo vam, da se zatiranja primarne okužbe na svojem 
posestvu lotite sistematično z izdelanim program škropljenja po 
hmeljiščih, s katerim boste lahko učinkovito izvajali proti-
odpornostno strategijo in dolgoročno dosegali dobre rezultate. Na 
koncu velja še spomniti na odstranjevanje divjega hmelja, na katerem 
se bo spomladi razvila množica kuštravcev, ki nam vsako leto 
predstavlja pomemben vir okužb nasadov. 
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Registrirana sredstva za zatiranje primarne okužbe hmeljeve peronospore 
 
Pripravek Aktivna  

snov 
Koncentracija 

oz. 
odmerek  

Karenca 
(dni) 

Število 
škropljenj v  
rastni dobi 

Aliette 
flash1 

Al - fosetil  0,25 % 
(1,5 g/rastlino) 

14 2-krat 

Fonganil 
gold2 

metalaksil-
M 

0,2 ml/rastlino 
(max. 0,8 l/ha) 

zagotovljena s 
časom uporabe 

1-krat 

1 Pripravek uporabimo, če v nasadu opazimo prisotnost kuštravcev 
na več kot 3 % rastlin. Najvišjo učinkovitost dosežemo s foliarno 
aplikacijo (0,25 % konc.) po napeljavi poganjkov s ponovitvijo 
škropljenja v roku 8-10 dni. Poraba vode je za vsak meter višine 
rastline hmelja 300 do 400 l/ha. Pripravek lahko pred napeljavo 
poganjkov uporabimo tudi za zalivanje v odmerku 1,5 g/rastlino v 
enkratni aplikaciji, vendar je učinkovitost nižja. 

2 Pripravek uporabimo po rezi hmelja, ko poganjki dosežejo višino 
2-20 cm. Priporoča se točkovna aplikacija (zalivanje) v odmerku 
0,2 ml pripravka/rastlino ob porabi vode 0,2 l. V primeru 
škropljenja v pasovih se priporoča uporaba maksimalnega 
odmerka, in sicer 0,8 l pripravka/ha pri porabi 700 l vode/ha. 
Uporaba pripravka v kasnejših razvojnih fazah in foliarni aplikaciji 
zaradi povzročanja fitotoksičnosti ni primerna.  

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
 
Hmeljeva peronospora (Pseudoperonospora humuli) - sekundarna 
okužba 
 

Škropljenja se izvajajo v skladu z napovedjo prognostične službe na 
IHPS. 
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Registrirana sredstva za zatiranje sekundarne okužbe hmeljeve peronospore 
 

Pripravek 
Aktivna 
snov 

K
on

c.
 o
z.
 

od
m
er
ek
 

K
ar
en

ca
 

(d
ni
) 

Št
ev
ilo

 š
kr
op

lje
nj
 v
 

ra
st
ni
 d
ob

i 

Varnostni 
pas tlorisne 
širine od 
meje brega 
voda 1. in 2. 
reda (m) 

Šobe 
klasi-
čne 

Šobe 
Agro
top 
TD 

Aliette flash Al- fosetil 0,25 % 14 2-krat  
Champ 

Formula 2 
FLO© 

Cu – 
hidroksid 

0,20 % 14 *  

Champion 
50 WG© 

Cu – 
hidroksid 

0,20-0,25 
% 

14 3-krat  

Curzate R© 
Cu – 

oksiklorid + 
cimoksanil 

3,0 kg/ha 14 5-krat  

Cuprablau-
Z© 

Cu – 
oksiklorid 

0,25-0,30 
% 

14 *  

Cuprablau-Z 
Ultra© 

Cu – 
oksiklorid 

0,20-0,25 
% 

14 *  

Delan 700 
WG 

ditianon 1,2 kg/ha 14 8-krat 40 20 

Kocide 
2000© 

Cu – 
hidroksid 

0,20 % 14 2-krat  

Kocide DF© 
Cu – 

hidroksid 
0,20 - 0,25 14 2-krat  

Kupro 190 
SC©+ 

Cu – sulfat 0,75 % 14 2-krat  

Ortiva** azoksistrobin 
0,75-1,6 
l/ha 

28 2-krat  

©Omejitve uporabe bakrovih pripravkov letno; natančna navodila bodo 
sledila v Hmeljarskih informacijah. 

+Kupec hmelja Joh. Barth&Sohn ne dovoljuje uporabo a.s. Cu-sulfat, 
namreč zanj ni znana količina MRL za Ameriko. 
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*število škropljenj v eni rastni dobi v registraciji sredstva ni določeno 
** BBCH 37 (rastlina doseže 60 % končne višine - 4,0 m) = odmerek 0,75 

l/ha,  
BBCH 37- BBCH 55 (rastlina doseže 80 % končne višine - 5,5 m) = 

odmerek 1 l/ha in  
BBCH 56 in več (rastlina doseže 100 % končne višine 6,5 - 7 m) = odmerek 

1,6 l/ha. 
 
Hmeljeva pepelovka (Podosphaera macularis)  
 

Hmeljeva pepelovka (Podosphaera macularis (Wallr.) U. Braun & S. 
Takam.) spada med najstarejše opisane bolezni hmelja. Pojav in obseg 
bolezni je močno odvisen od vremenskih razmer in odpornosti 
posameznih sort na to bolezen. Gliva spada med parazite, ki lahko 
živijo na površini vseh zelenih rastlinskih organov. Tipična 
bolezenska znamenja na listih opazimo v obliki belih prašnih 
kolonij, ki se lahko v primeru mladih listov tudi združujejo in 
zajamejo celotno površino lista. Okužbe starejših listov so manj 
intenzivne s pojavom kloroz na mestu okužbe. Najbolj nevarne so 
okužbe cvetov in razvijajočih se storžkov, saj povzročijo izrazite 
deformacije v razvoju. Močno okuženi cvetovi popolnoma zakrnijo in 
odpadejo. Okužbe starejših že razvitih storžkov so blažje in večinoma 
omejene le na del storžka, vendar pomembno vplivajo na zmanjšanje 
kakovosti pridelka. S krajšanjem dneva se pričnejo na okuženih 
mestih formirati spolna telesa (kleistoteciji), s katerimi gliva preživi 
preko zime. V deželah z milimi zimami lahko pepelovka preživi tudi 
v obliki micelija v brstih. V tem primeru se z okužbami poganjkov 
srečujemo že v spomladanskih mesecih. V Sloveniji prve okužbe 
zaznamo meseca junija in julija, najprej na občutljivih sortah kot sta 
na primer Magnum in Dana, v primeru ugodnih pogojev pa okužbe 
lahko zaznamo na večini sort. Opozorila o pojavu sporoča 
prognostična služba, varstvo pridelka pa temelji na preventivni 
uporabi žveplovih pripravkov. Ob pojavu okužb je potrebno 
uporabiti sistemične pripravke.    
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Registrirana sredstva za zatiranje hmeljeve pepelovke 
 

Pripravek 
Aktivna 
Snov 

Koncentracij
a/ 

odmerek 

Karenca 
(dni) 

Število 
škropljenj v 
rastni dobi 

Cosan žveplo 0,25 % 8 * 
Kumulus DF žveplo 0,25 % 8 8-krat 

Močljivo žveplo žveplo 0,40 % 7 4-krat 
Pepelin žveplo 0,25 % 8 4-krat 

Thiovit Jet žveplo 0,25 % 8 * 
Vindex 80 

WG/Kalinosul 
80 WG 

žveplo 0,25 % 8 * 

Systhane 20EW 
miklobuta

nil 
0,4-1,5 l/ha 14 4-krat 

*Število škropljenj v eni rastni dobi z registracijo sredstva ni določeno. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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Hmeljeva siva pegavost (Phoma exigua) 
 

Siva pegavost hmelja (Phoma exigua Desm.) povzroča gliva, ki je v 
naravi močno razširjena, saj lahko nastopa kot rastlinski patogen ali 
pa kot gniloživka. S svojimi 11 varietetami predstavlja kompleks 
različnih odnosov med njenimi gostitelji (hmelj, fižol, krompir …). 
Tako lahko povzroča obsežen spekter bolezenskih znamenj, kot je na 
primer  padavica, gnitje korenin, pegavost listja in različne nekroze 
rastlinskega tkiva. Po koncu vegetacije preživi v tleh v obliki micelija 
ali v obliki drubnih plodišč (piknidijev), ki so se razvili na okuženem 
rastlinskem tkivu. Bolezen na hmelju najprej prizadene spodnji del 
rastline in ob ugodnih pogojih napreduje po rastlini navzgor. 
Bolezenska znamenja na listju najprej opazimo v obliki majhnih 
ovalnih, sivo rjavih peg, ki se kasneje razvijejo do velikosti premera 1 
do 3 cm. Nekatere od peg so omejene z listnimi žilami. Z 
napredovanjem bolezni se pege združujejo in na najbolj prizadetem 
listju zajamejo celotno listno površino. Na mladih poganjkih povzroči 
odmiranje cvetov in razvijajočih se storžkov, pri čemer prizadene tudi 
peclje. Na storžkih se pojavijo rdečo rjave nekroze, najprej na koncih 
braktej in brakteol, ki se širijo in v nekaterih primerih zajamejo 
celotno površino storžkov. 
 

Registrirana sredstva za zatiranje hmeljeve sive pagovosti 
 

Pripravek 
Aktivna 
snov 

Koncentracija
/ 

odmerek 

Karenca 
(dni) 

Število 
škropljenj v 
rastni dobi 

Quadris azoksistrobin 0,7 – 1,0 l/ha 28 2-krat 
Pripravek preventivno preprečuje tudi hmeljevo peronosporo-sekundarno 
okužbo in delno sivo plesen (Botrytis cinerea). Hmeljeva cerkosporna 
pegavost (Cercospora cantuariensis) 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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Cerkosporna pegavost hmelja (Cercospora cantuariensis (E.S. Salmon 
& Wormald) Deighton) spada med manj pomembne bolezni hmelja, 
vendar lahko v določenih vremenskih razmerah povzroči močne 
izbruhe, ki popolnoma uničijo pridelek. Bolezenska znamenja na 
listju najprej opazimo v obliki majhnih ovalnih vijolično rjavih peg, ki 
se z napredovanjem razvijejo do velikosti premera en centimeter. Ob 
močnejši okužbi se pege združujejo in prizadenejo večji del listne 
ploskve. Na storžkih opazimo drobne rdečo rjave pege nepravilnih 
oblik, ki se širijo in v nekaterih primerih zajamejo celotno površino 
storžkov. Prva bolezenska znamenja opazimo konec julija in v 
začetku avgusta, največkrat v vrhovih rastlin. Bolezen je močno 
odvisna od vremenskih razmer in se pojavlja predvsem v obdobjih 
pogostih padavin in toplega vremena z nizkim dnevnim nihanjem 
temperature. Povzročiteljica te bolezni lahko poleg hmelja okužuje le 
še konopljo, kar pomeni, da ima visoko gostiteljsko specifičnost.  
 

Registrirana sredstva za zatiranje cerkosporne pegavosti hmelja 
 

Pripravek 
Aktivna 
snov 

Koncentracija/ 
odmerek 

Karenca 
(dni) 

Število 
škropljenj v 
rastni dobi 

Zato 50 
WG 

trifloksistrobin 
0,025 % (0,625 

kg/ha) 
14 2-krat 

Pripravek preventivno preprečuje hmeljevo pepelovko in delno na sivo 
plesen (Botrytis cinerea). 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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Verticilijsko uvelost hmelja (Verticillium albo-atrum Reinke & 
Berthold in Verticillium dahliae  Klebahn) povzročata talni glivi 
Verticillium albo-atrum in V. dahliae, ki spadata med parazite 
prevodnega sistema hmelja in mnogih drugih dvokaličnic. V Evropi 
glivi napravita največ škode na hmelju, zato sta uvrščeni na evropsko 
in slovensko A2 listo karantenskih škodljivih organizmov. Glivi sta 
izredno nevarni hmelju, saj jima trajni organi omogočajo večletno 
preživetje v tleh, prav tako pa se lahko preko ostankov obolelih 
rastlin hitro širita v nasadih. Na hmelju se pojavljata dva sindroma 
bolezenskih znamenj, ki zajemata blažjo in letalno obliko obolenja. 
Splošna bolezenska znamenja, ki ju srečamo pri obeh oblikah 
zajemajo rumenenje in venenje listov, najprej na spodnjem delu 
rastline in nato po rastlini navzgor. Na prizadetih listih se pojavi 
nekrotično tkivo, predvsem na robovih in med listnimi žilami. 
Značilno je, da se robovi listov obrnejo navzgor in ob rahlem dotiku 
tudi odpadejo. Pomembno bolezensko znamenje predstavlja tudi 
porjavelo prevajalno tkivo, ki ga opazimo ob prerezu trte. 
 

Pri preprečevanju širjenja hmeljeve uvelosti je zelo pomembno, da 
pridelovalci čim pogosteje pregledujete okužena hmeljišča ter o 
pojavu obolelih rastlin, nemudoma obvestite Inštitut za hmeljarstvo 
in pivovarstvo Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin ali pristojno 
fitosanitarno inšpekcijo. Obolele rastline je potrebno uničiti na kraju 
samem tako, da rastline izkopljemo in cele uničimo s sežigom v 
samem nasadu ali na bližnjem primernem mestu, kjer ni možnosti 
širjenja omenjene bolezni. Ravno tako vam priporočamo, da vse do 
obiranja redno pregledujete tudi vsa ostala, še neokužena hmeljišča, 
kajti znaki bolezni so najbolj vidni ravno v času pred obiranjem. Ob 
vsakem vstopu in izhodu iz hmeljišča velja tudi priporočilo o 
razkuževanju obutve, orodja in strojev.  
 

Pri škropljenju je zelo pomembno, da pršilnike ter traktor ob menjavi 
lokacij dobro očistite ostankov zemlje kot tudi listja (predvsem na 
ogrodju in varovalni mreži ventilatorja). Ob tem kolesa traktorja ter 
pršilnika razkužite z nahrbtno škropilnico ob dodatku enega izmed 
prej omenjenih razkužil. V kolikor je mogoče, poškropite najprej 
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zdrava, še neokužena hmeljišča, s čimer boste zmanjšali verjetnost 
prenašanja povzročiteljev bolezni iz okuženih v zdrave nasade. V 
kolikor hmelja ne škropite sami, je potrebno o omenjenih 
fitosanitarnih ukrepih obvestiti odgovornega izvajalca škropljenja. 
  

V času obiranja je potrebno nameniti posebno skrb prevozu hmelja iz 
okužene njive do obiralnega stroja. Hmelj naj bo naložen tako, da ne 
bo visel iz prikolice, da bi se lahko vlekel po tleh in bi ga na ta način 
izgubljali med potjo do obiralnih strojev. V nasprotnem primeru 
lahko okužen hmelj, ki smo ga med potjo izgubili iz vozov, že v istem 
letu okuži hmeljišča, ki so ob poti, kjer se vrši prevoz hmelja. S tem 
namenom priporočamo, da v primeru krajših vozov, pridelovalci 
podaljšajo dno voza do te mere, da bo ves hmelj ob obiranju ostal v 
celoti na vozu. V kolikor je mogoče vam priporočamo, da najprej 
oberete zdrava hmeljišča. Pri obiranju okuženih hmeljišč pa ravno 
tako velja, da bi bilo potrebno ob izhodu iz hmeljišča vsaj kolesa 
traktorja ter prikolice očistiti ostankov zemlje ter jih razkužiti z 
nahrbtno škropilnico z enim od razkužil. 
 

V nasadih hmelja, kjer je bila odkrita vsaj ena okužena rastlina je 
potrebno ravnati s hmeljevino tako, da onemogočimo nadaljnjo 
možnost širjenja okužbe z rastlinskimi ostanki. Hmeljeva uvelost 
lahko preživi na ostankih hmeljevine, ki ni bila zadovoljivo termično 
obdelana. Znano je namreč, da glivo uničijo šele dovolj visoke 
temperature (20 min izpostavljenost pri temperaturi 70 °C). Ker so 
rastlinski ostanki hmelja po obiranju še relativno mladi in tudi 
mehansko zdrobljeni, poteče hiter proces razgradnje. Pri takšni 
razgradnji se kupi hmeljevine tudi močno segrejejo. Temperatura v 
sredini kupa hmeljevine neredko doseže tudi več kot 70 °C. Če so 
kupi večji od 2 do 3 metrov, poteče zaradi pomanjkanja zraka v 
sredini kupa fermentacija, ki zaradi neprijetnih vonjav ni najbolj 
zaželen proces, vendar je s fitosanitarnega stališča zadovoljiv, saj se 
pri razgradnji doseže želene visoke temperature. Tudi ob pravilnem 
kompostiranju hmeljevine dosežemo ob začetku procesa temperature 
med 50 in 60 °C, ki uničijo glivo. 
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Hmeljeva uvelost se lahko širi na svežih ostankih hmeljevine, zato je 
pomembno, da so kupi kar se da oddaljeni od hmeljišč, da 
preprečimo odnašanje drobno sesekljane hmeljevine z vetrom in 
padavinami. O izbiri lokacij, kjer boste hmeljevino termično obdelali 
ter jo nato porabili, se morate obvezno posvetovati z Inštitutom za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Oddelkom za varstvo rastlin, 
kajti hmeljevino boste lahko deponirali, jo termično obdelali in nato 
uporabili le na način, ki ga bo z odločbo na priporočilo Inštituta, 
predpisal Inšpektorat R Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo 
in ribištvo, Fitosanitarna inšpekcija. 
 

Deponija hmelja se naj uredi tako, da je višina in širina sveže 
nasutega kupa večja od 2 m.  Ko na deponijo  prispe zadnja količina 
sveže hmeljevine, se deponijski kup prekrije s prozorno folijo, da se 
zagotovi segrevanje hmeljevine tudi na površini deponacijskega 
kupa, hkrati pa prepreči, da veter hmeljevino raznaša v hmeljišča. 
Glede postavitve kupa bi priporočali, da le tega pridelovalci naredijo 
v približni smeri sever-jug, s čimer bo zagotovljeno, da bo čim manj 
osojnih strani pri kupu, kjer smo pri meritvah opazili za par stopinj 
nižje temperature kot na južni, sončni strani. 
 

Kjer deponija hmeljevine ne leži neposredno ob obiralnem stroju, je 
potrebno zagotoviti, da se pri prevozu ne poveča možnost okužbe 
drugih hmeljišč. Ob izmetu hmeljevine iz obiralnega stroja je 
potrebno zagotoviti, da se hmeljevina v primeru takojšnjega odvoza 
odlaga neposredno na traktorsko prikolico. Izmet hmeljevine naj bo 
urejen tako, da se prepreči širše raznašanje hmeljevine ob obiralnem 
stroju. Ob transportu hmeljevine se naj traktorska prikolica preveže s 
ponjavo, ki prepreči odletavanje hmeljevine. Pot na deponijo kot tudi 
pozneje iz deponije naj bo tako načrtovana, da ne poteka med 
hmeljišči oziroma, da je ta pot čim krajša. Vse ostanke hmeljevine je 
potrebno ob deponiranju čimbolj očistiti in odstraniti s prikolice. Tudi 
v tem primeru je potrebno omeniti, da moramo opremo, ki jo 
uporabljamo pri prevozu hmeljevine, razkužiti na način, kot je bilo že 
omenjeno. 
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Z namenom preprečevanja nadaljnjih okužb v nasadu priporočamo, 
da mesta lokalnega uničevanja zatravite s trpežno ljulko, saj s tem 
preprečite rast plevelov na katerih se bolezen ohranja ter premikanje 
okuženih tal z obdelavo. Prav tako priporočamo, da se po drugem 
obsipanju odločite za setev sudanske trave ali sirkov kot podorine. 
Omenjene rastline ne spadajo med gostitelje hmeljeve uvelosti in 
spodbujata razvoj koristnih mikroorganizmov v tleh, s čimer nižamo 
škodljiv potencial povzročiteljev hmeljeve uvelosti v tleh. 
 
Viroidna zakrnelost hmelja  -  Hop stund viroid (HSVd) in Citrus 
bark cracking viroid (CBCVd)  
 

Viroidna zakrnelost hmelja je v Evropi nova nevarna bolezen, ki 
povzroča izrazite motnje v rasti in razvoju hmeljnih rastlin ter njihovo 
odmiranje. Zaradi preprečevanja hitrega širjenja je pomembno, da 
bolezenska žarišča čim prej prepoznamo in uvedemo ukrepe, saj 
lahko le na ta način prispevamo k popolnemu izkoreninjenju te 
bolezni iz slovenskih hmeljišč. Prva bolezenska znamenja »viroidne 
zakrnelosti hmelja« lahko opazimo v začetku junija. Rastline, ki so 
okužene, le 1-2 leti spomladi normalno odženejo, z višanjem 
temperatur pa se v njih prične višati koncentracija viroida, kar 
privede do zaostajanja v rasti. Z nadaljevanjem vegetacije se pojav 
bolezenskih znamenj stopnjuje, pri čemer prihaja do izrazitega 
krajšanja vmesnih členkov glavnih trt in lateralnih poganjkov. Ker se 
na trtah ne razvije dovolj kljukastih dlačic, se obolele rastline 
odklanjajo in težje vzpenjajo po opori. Okužene rastline ne dosežejo 
višine žičnice in pri nekaterih sortah cvetijo tudi do 10 dni pred 
neokuženimi rastlinami. Listi ostajajo manjši in nekoliko mehurjasti, 
pri nekaterih sortah tudi rumenijo. Storžki so izrazito manjši in lažji z 
manjšim številom razvitih lupolinskih žlez. Bolezen močno prizadene 
tudi koreniko, na kateri se razvije suha trohnoba, ki vodi v popolno 
odmrtje celotnega koreninskega sistema. Viroidi, kot sta HSVd in 
CBCVd, se v hmeljiščih prenašajo mehansko z okuženim rastlinskim 
sokom, ki ostaja na orodju pri izvajanju različnih agrotehničnih 
ukrepov. Širjenje je najintenzivnejše v času rezi in ostalih 
spomladanskih opravil, kot sta čiščenje in navijanje poganjkov, ko na 
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rastlinah povzročamo največ poškodb. Zato je v tem času potrebno 
orodja (motike, hmeljarske nože, rezalnike …) večkrat razkužiti, 
predvsem ob zaključku del v posameznem nasadu. Razkuževanje je 
priporočljivo izvajati tudi v okviru posameznega okuženega nasada, 
predvsem na delih, kjer je bila bolezen najintenzivnejša. Pomemben 
vir širjenja predstavljajo tudi ostanki okuženih rastlin, v katerih lahko 
HSVd preživi do njihove razgradnje. Tako vračanje ali razvažanje 
hmeljevine iz okuženega hmeljišča hitro razširi bolezen v 
neokuženem nasadu. Na večje razdalje se bolezen največkrat razširi z 
okuženim sadilnim materialom, zato je pomembno, da sajenje in 
obnavljanje nasadov temelji na sadikah, ki izvirajo iz ustrezno 
pregledanih matičnih nasadov.  
 

Razkuževanje strojev in ostale delovne opreme 
 

Razkuževanje orodja in obdelovalnih strojev je pomemben higienski 
ukrep s katerim preprečujemo širjenje bolezni. Ta ukrep je še posebno 
izrednega pomena v primeru trajnih nasadov, kjer vsakršne okužbe 
rastlin ter s tem povezani izpadi proizvodnje povzročajo visoko 
gospodarsko škodo. Prihajamo v čas intenzivnih spomladanskih 
opravil s katerimi lahko poleg priprave hmeljišča na proizvodnjo 
nehote povzročamo tudi širjenje virusov in viroidov. Okužba s temi 
organizmi je neozdravljiva, v hmeljiščih pa se prenašajo mehansko z 
okuženim rastlinskim sokom, ki ostaja na orodju pri izvajanju 
različnih agrotehničnih ukrepov. Širjenje je najintenzivnejše v času 
rezi in ostalih spomladanskih opravilih, kot je čiščenje in navijanje 
poganjkov, ko na rastlinah povzročamo največ poškodb. Ob rezi 
hmelja lahko z rezalnimi diski iz ene same z virusi ali viroidi okužene 
rastline okužimo več rastlin v vrsti, kar se v nekaj letih stopnjuje v 
obsežno okuženje nasada. Okužbe z ILAR virusi in hmeljevim 
latentnim viroidom (HLVd) neposredno niso vidne na rastlinah, 
zaznamo pa jih v obliki zniževanja pridelka (do 10%) in višji 
občutljivosti rastlin na stresne pogoje, katerim smo vse pogosteje 
priča v zadnjem obdobju. V primeru viroidne zakrnelosti hmelja 
(HSVd), pa je širjenje okužbe takoj opazno, saj ta viroid povzroča zelo 
agresivna bolezenska znamenja in odmiranja rastlin.   
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Zato vas v tem času opozarjamo na pomembnost razkuževanja 
rezalnih diskov, ki ga izvajate  pred in po izstopu iz vsakega 
hmeljišča. To še posebno velja za vse matične nasade in posestva na 
katerih se pojavlja viroidna zakrnelost hmelja (HSVd). Za 
razkuževanje na terenu že zadostuje, da rezalne diske dobro 
poškropite z ročno pršilko, ki jo lahko hranite v traktorski kabini. 
Najboljše rezultate pa dosežemo z dograditvijo preprostega 
aplikacijskega elementa na rezalnik, ki sproti razkužuje rezalne diske 
(dodatne info. Gregor Leskošek). Enak režim razkuževanja svetujemo 
tudi v času navijanja in čiščenja poganjkov, ko je priporočljivo motike 
in hmeljarske nože večkrat razkužiti, predvsem ob zaključku del v 
posameznem nasadu. V primeru matičnih nasadov in HSVd 
okuženih hmeljišč lahko razkuževanje organiziramo tako, da se po 
končanju del v posamezni vrsti noži ali motike poškropijo z ročno 
pršilko, kar nam vzame nekaj minut na drugi strani pa močno 
prihranimo pri ohranjanju zdravih nasadov.  
 

V primeru nasadov okuženih s hmeljevo uvelostjo, se ta bolezen 
lahko prenaša z okuženimi tlemi in ostanki rastlin. Ko je enkrat nasad 
okužen širjenje okužbe lahko preprečujemo le z zatravitvijo mest 
lokalnih uničenj in setvijo biofumigantnih rastlin (sudanska trava, sirek, 
rž..) v medvrstni prostor s katerimi znižujemo potencial te bolezni v 
tleh. Razkuževanje tu pride do izraza predvsem kot ukrep 
preprečevanja širjenja v zdrave nasade. V primeru te bolezni zato 
priporočamo redno razkuževanje vse opreme, ki pride v stik z 
okuženim hmeljiščem. Uporabljeno opremo, kot so traktorska kolesa 
in drugi deli, ki so v stiku z zemljo, očistimo ostankov zemlje, nato pa 
jo apliciramo z razkužilom.  
 

Kot razkužila, ki so univerzalna za zatiranje virusov, viroidov, 
bakterij in gliv, priporočamo Virocid ali Kickstart – 0,5 % 
koncentraciji, oz v odmerku 5 ml/L vode, Menno Florades – 1% konc. 
ali Izosan (0,01%).   
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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6.3  Varstvo pred pleveli 
 
Herbicid/defoliant 
 

Defoliant Reglone 200 SL se uporablja za sušenje (uničenje) spodnjih 
olistanih stranskih poganjkov na rastlinah hmelja. Hkrati se pred 
obiranjem hmelja pas v vrsti, ki ga ne obdelujemo, očisti plevelov. 
Defoliacija pred obiranjem omogoča strojno spravilo hmelja s 
traktorskimi trgalniki. 
 

Pripravek 
Aktivna 
snov 

Koncentracija/ 
odmerek 

Karenca 
(dni) 

Število 
škropljenj v 
rastni dobi 

Reglone 200 
SL 

dikvat 1,25 l/ha 14 1-krat 

Škropimo pas v vrsti, ki ga ne obdelujemo. Defoliant Reglone 200 SL 
lahko uporabljate od 1. 7. – 31. 8. v tekočem letu. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 



 Hmeljarski zvezek za leto 2013 
_____________ 

51 

Varstvo prvoletnih nasadov hmelja in ukorenišč pred pleveli  
Pripravek  Stomp 400 SC lahko uporabljate za zatiranje plevelov v 
ukoreniščih in prvoletnih nasadih hmelja, kjer pridelka ne boste 
obirali.  
 
Razširitev uporabe herbicida Stomp 400 CS v ukoreniščih in 
prvoletnih nasadih hmelja, katerih pridelek se ne obira (odločba o 
razširitvi uporabe z dne 3. 3. 2009) 
 
Pripravek Aktivna  

snov 
Koncentracija

/ 
odmerek 

Karenca 
(dni) 

Število 
škropljenj 
v rastni 
dobi 

Stomp 
400 SC 

pendimetalin 3,5 l/ha* CSA 
-  sadike A 

certif. 

zagotovljena 
s časom 
uporabe 

1-krat 

Stomp 
400 SC 

pendimetalin 4,0 l/ha* CSB 
– 

sadike B cert. 

zagotovljena 
s časom 
uporabe 

1-krat 

* poškropljena površina; V hmeljiščih ne škropimo celotne površine, 
ampak škropimo le v pasovih, zato moramo odmerke/ha preračunati 
na dejansko poškropljeno površino! Npr.: odmerek 4 l/ha pri porabi 
vode 300 l/ha; škropimo v pasovih in zato poškropimo le 1/3 
površine. Tako potrebujemo le 1/3 vode (100 l) in le 1/3 hektarskega 
odmerka (1,33 l) herbicida Stomp 400 SC. 
 
STOMP 400 SC je herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in 
nekaterih vrst širokolistnega plevela v ukoreniščih in prvoletnih 
nasadih hmelja, kjer pridelka hmelja ne bomo obirali in sicer: 
- po saditvi, pred vznikom hmeljnih certificiranih sadik B (CSB) v 
odmerku 4 l/ha* dejansko poškropljene površine (40 ml na 100 m2 
poškropljene površine); 
 - po saditvi hmeljnih certificiranih sadik A (CSA) do faze petih parov 
listov (BBCH 15), v odmerku 3,5 l/ha* dejansko poškropljene 
površine (35 ml na 100 m2 poškropljene površine). 
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6.4 Nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v 
hmeljiščih 

 

Za naše razmere se je pokazalo, da je povsem primerna zmogljivost 
puhala 90.000 m3. Takšno puhalo nastavimo pri pršenju 3–4 m 
visokega hmelja na 60.000 m3 zraka na uro, da preprečimo odvijanje 
poganjkov hmelja od vodila. Ko je hmelj višji in bujnejši, nastavimo 
puhalo na višjo zmogljivost. Puhalo mora biti za pršenje hmeljišč na 
spodnjem delu opremljeno z usmerniki zraka, ki usmerjajo škropilni 
oblak nekoliko navzgor, vsaj na eni strani pa morajo imeti tudi loputo 
za enostransko zračno zaporo ustja puhala za pršenje robov hmeljišč.  
 

Za pršenje moramo določiti delovno širino (r), delovno hitrost (v), 
skupni pretok vseh šob (K) in pretoke posameznih šob (k). Delovno 
širino in delovno hitrost določimo s pomočjo spodnjih preglednic.  

 

Delovne hitrosti pri različnih delovnih širinah  
– zmogljivost puhala za zrak 60.000 m3/h 

 
Če Medvr.  Višina in bujnost (buj.) hmelja 

pršimo razdalja  3 m 4 m 5 m  6–7 m  6–7 m 6–7 m 
vsako     norm. buj. bujen zelo buj.  

  Največja hitrost v km/h 
2. vrsto 2,4 m   4,4 2,9 2,5 2,0 

 2,8 m  4,7 3,8 2,5 2,2 1,7 
3. vrsto 2,4 m  3,7 2,9    

 2,8 m  3,1     
4. vrsto 2,4 m 4,4      

 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
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Delovne hitrosti pri različnih delovnih širinah  
– zmogljivost puhala za zrak 90.000 m3/h 

 
Če Medvr.  Višina in bujnost (buj.) hmelja 

pršimo razdalja  3 m 4 m 5 m  6–7 m  6–7 m 6–7 m 
vsako     norm. buj. bujen zelo buj.  

  Največja hitrost v km/h 
2. vrsto 2,4 m    4,0 3,5 2,8 

 2,8 m    3,4 3,0 2,4 
3. vrsto 2,4 m   4,1 2,7 2,4 1,9 

 2,8 m  4,4 3,5 2,3 2,0 1,6 
4. vrsto 2,4 m  3,8 3,1    

 
Delovne hitrosti* pri različnih delovnih širinah  
– zmogljivost puhala za zrak 120.000 m3/h 

 
Če Medvr. Višina in bujnost (buj.) hmelja 

pršimo razdalja  3 m 4 m 5 m  6–7 m  6–7 m 6–7 m 
vsako     norm. buj. bujen zelo buj.  

  Največja hitrost v km/h 
2. vrsto 2,4 m     4,4 3,5 

 2,8 m    4,3 3,7 3,0 
3. vrsto 2,4 m    3,3 2,9 2,3 

 2,8 m   4,3 2,8 2,5 2,0 
4. vrsto 2,4 m  4,8 3,8 2,5 2,2 1,8 

*Večje hitrosti od uokvirjenih uporabljamo le v idealnih razmerah, manjše pa 
v kritičnih (bujnost hmelja, stopnja okužbe itd.).   
 
Skupni pretok izračunamo po enačbi:  
 
       Q . r . v 
K = ----------  
        600 
 

Q = poraba vode na ha (l/ha) 
r = delovna širina (m) 
v = delovna hitrost (km/h) 
 

Za izračun pretoka posameznih šob se ravnamo po pravilu, da mora 
zgornja polovica šob imeti dve tretjini skupnega pretoka, spodnja 
polovica pa eno tretjino. Šobe z različnimi pretoki nameščamo glede 
na habitus hmelja. Pri pršenju manjšega hmelja namestimo šobe z 
največjim pretokom, tako da je njihov curek usmerjen proti 
zgornjemu robu delovnega prostora, ko pa je hmelj bujen in že 
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doseže vrh žičnice, pa namestimo šobe z največjim pretokom na vrhu 
šobnega loka.   
 

Pri nas je prišlo v navado označevanje šob od spodaj navzgor. Tako 
imata na obeh straneh spodnji šobi oznako št. 1, zgornji pa oznako št. 
8. 
 

Za izračun pretoka posameznih šob si najprej naredimo izračun po 
zgornjem pravilu.  
 

Računski primer  
 

Izračunali smo, da potrebujemo pretok vseh šob 60 l/minuto. 
Spodnja polovica šob, torej osem šob, naj ima skupni pretok 20 l/min, 
zgornjih osem pa 40 l/min. Za posamezne šobe na ravneh 1, 2, 3 in 4 
potrebujemo torej šobe, ki imajo pretok 2,5 l/min (20 : 8 = 2,5), zgoraj 
na ravneh  5, 6, 7 in 8 pa šobe, ki imajo pretok 5 l/min (40 : 8 = 5). Iz 
preglednic proizvajalca šob izberemo šobe s primernimi pretoki, pri 
od proizvajalca šob priporočenem delovnemu tlaku.    
 
_____________________________________________________________ 
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Poraba vode pri pršenju 
 

Običajna poraba vode je od 300 do 400 litrov vode na en meter višine 
hmelja. To pomeni, da pri pršenju 4 metre visokega hmelja 
uporabimo 1200 do 1600  litrov vode na hektar, pri škropljenju 6 
metrov visokega pa 1800 do 2400 litrov vode na hektar. Za manjše 
količine znotraj omenjenega izračuna se odločamo, če je hmelj 
šibkejši, za večje pa, kadar je hmelj bujen. V novejšem času so 
razvoj naprav za nanašanje, razvoj formulacij fitofarmacevtskih 
pripravkov in nova spoznanja o nanosu omogočili uporabo manjših 
količin vode za pršenje nasadov. Pri zmanjšani porabi vode je 
potrebno poudariti, da ostanejo odmerki isti kot pri običajni porabi 
vode.  
 

Za uporabo zmanjšanih količin vode je potrebno pršilnik preurediti. 
Predvsem je nujno vgraditi dober filtrirni sistem, ker zahteva takšno 
pršenje šobe z majhnimi odprtinami, kar pa povečuje možnost 
zamašitve. Izboljšati je treba tudi mešanje škropiva v sodu, ker 
uporabljamo v tem primeru FFS v povečanih koncentracijah. Poraba 
zmanjšanih količin vode zahteva tudi bolj pozorno upoštevanje 
vremenskih dejavnikov pri pršenju. Ker pršimo z manjšimi 
kapljicami, mora biti relativna vlažnost zraka več kot 75 %, manjše 
kapljice pa so tudi bolj podvržene zanašanju. Omenjena dejavnika 
zmanjšujeta čas, ki je primeren za pršenje. Ugodne razmere za pršenje 
z zelo zmanjšanimi količinami vode so predvsem ponoči, kar pa je 
velikokrat nemogoče zaradi povzročanja hrupa.   
 
_____________________________________________________________ 
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Delovna širina  
 

Delovna širina je odvisna od medvrstnih razdalj, bujnosti nasada in 
zmogljivosti  pršilnikovega puhala za zrak. V praksi so se uveljavile 
delovne širine, navedene v preglednicah.  Delovne širine več kot 4 
vrste (9,6 m) priporočamo le v povsem mirnem vremenu. 
 
Delovna hitrost 
 

Izračun hitrosti temelji na osnovni predpostavki, da je potrebno v 
času pršenja zamenjati oziroma prečrpati ves zrak delovnega 
prostora. Če je delovni prostor na enem hektarju 6 metrov visokega 
hmeljišča 60.000 m3, bi naj s pršilnikom, ki ima kapaciteto puhala za 
zrak 60.000 m3, opravili pršenje enega hektarja v eni uri. V praksi se je 
pokazalo, da je od te zahteve mogoče odstopati, pri čemer je faktor 
odstopanja največ 1,5.  Največje dopustne delovne hitrosti so za 
različno zmogljive pršilnike pri različnih razvojnih stopnjah hmelja 
ter različnih delovnih širinah  prikazane v preglednicah na straneh 89 
in 90. 
 
_____________________________________________________________ 
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Odmerek, koncentracija in priprava škropiva 
 

Pri izbiri koncentracije in odmerkov upoštevamo navodila priložena 
v ali na embalaži fitofarmacevtskega pripravka, predvsem pa 
navodila strokovnih služb. Odmerkov nikoli samovoljno ne 
zmanjšujemo ali povečujemo. Pri izračunu koncentracij si pomagamo 
s spodnjo preglednico.  
 

Preglednica za pripravljanje potrebne koncentracije fitofarmacevtskih 
sredstev (v g ali ml) 

  
Koncen-
tracija 

Prostornina rezervoarja (litrov) 

(%) 100 200 300 500 1000 2000 3000 
0,01 10 20 30 50 100 200 300 
0,02 20 40 60 100 200 400 600 
0,04 40 80 120 200 400 800 1200 
0,05 50 100 150 250 500 1000 1500 
0,1 100 200 300 500 1000 2000 3000 
0,2 200 400 600 1000 2000 4000 6000 
0,4 400 800 1200 2000 4000 8000 12.000 
0,5 500 1000 1500 2500 5000 10.000 15.000 
1 1000 2000 3000 5000 10.000 20.000 30.000 
 
Ko pripravljamo sredstvo oziroma brozgo za tretiranje (škropilno 
brozgo), moramo potrebno količino sredstva natančno stehtati 
oziroma odmeriti. Sredstvo najprej razredčimo z malo vode, nato pa 
vse skupaj vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne 
količine napolnjen s čisto vodo.  Med mešanjem dodamo še preostalo 
količino vode. Najprej pripravimo praškasta sredstva, nato dodamo 
sredstva v tekočih formulacijah, na koncu pa sredstva za omočenje. 
Za pripravo brozge za tretiranje moramo imeti na razpolago posebno 
posodo, ki je ne uporabljamo za druge namene. Brozge za tretiranje 
ne pripravljamo v zaprtih prostorih, temveč na prostem. Pri delu 
dosledno upoštevamo pravila varnega dela in uporabljamo osebno 
zaščitno opremo. 
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Zmanjševanje zanašanja pri aplikaciji fitofarmacevtskih 
sredstev v hmeljiščih 
 

Za zmanjševanje zanašanja v največji meri (do 90 % zmanjšano 
zanašanje) je potrebno upoštevati več dejavnikov hkrati: 

1. Tehnične rešitve: 
a) uporaba šob za zmanjševanje zanašanja, 
b) uporaba enostranske zračne zapore puhala pri pršilnikih. 

2. Tehnika pršenja ob robovih škropljenih površin in mejnih 
površinah (na primer reke, potoki, jezera, nekmetijske 
površine idr.). 

3. Klimatske razmere v času nanašanja FFS. 
 

Za zmanjševanje zanosa (drifta) v hmeljarstvu so trenutno 
certificirane le šobe proizvajalca AGROTOP, in sicer tip TD. Šobe so 
primerne za aplikacijo FFS v območju delovnega tlaka med 16 in 30 
bari. V nadaljevanju je predstavljen primer šobne sheme za hmeljišča 
v Sloveniji s porabo vode med 1500 in 2400 l/ha.  
 
Poraba vode na hektar pri različnih hitrostih in tlakih pršenja ob uporabi šob 

Agrotop TD in delovni širini 7,2 m 
 

 
Hitrost 
(km/h)  

Poraba vode (l/ha) 
1500 1800 2000 2200 2400 

Tlak (bar) Tlak (bar) Tlak (bar) Tlak (bar) Tlak (bar) 
1,6   16  22 
1,7    22 26 
1,8  16    
1,9   22 26 30 
2,0   26 30  
2,1  22    
2,2 16  30   
2,3  26    
2,5 22 30    
2,6      
2,8 26     
3,0 30     
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Poraba vode na hektar pri različnih hitrostih in tlakih pršenja ob uporabi šob 
Agrotop TD in delovni širini 4,8 m 

 
 
Hitrost 
(km/h)  

Poraba vode (l/ha) 
1500 1800 2000 2200 2400 

Tlak (bar) Tlak (bar) Tlak (bar) Tlak (bar) Tlak (bar) 
2,0     16 
2,1      
2,2    16  
2,4     22 
2,5   16   
2,6    22 26 
2,8  16 22 26 30 
3,0    30  
3,1   26   
3,2  22    
3,3 16     
3,4   30   
3,5  26    
3,8 22     

 
Uporaba enostranske zračne zapore puhala pri pršilnikih 
 

Za redukcijo drifta je v največji meri poleg uporabe šob za 
zmanjševanje zanašanja (drifta) na pršilnikih potrebno uporabljati 
tudi enostransko zaporo zračnega toka. Enostransko zaporo zračnega 
toka ventilatorja obvezno uporabljamo pri robljenju hmeljišč in pri 
enostranskih prehodih. Zračno zaporo namestimo na eno stran 
ventilatorja, kot kaže spodnja slika. Uporabljamo jo pri aplikaciji FFS 
ob robovih škropljenih površin in mejnih površinah (na primer reke, 
potoki, jezera, nekmetijske površine idr.). S tem, ko prekrijemo eno 
stran zračnega puhala, onemogočimo izstop zračnega toka in 
kontaminacijo okoliških površin. 
 
Tehnika pršenja ob robovih in mejnih površinah 

Poleg uporabe tehničnih rešitev zanašanje lahko bistveno zmanjšamo 
tudi s pravilno tehniko nanašanja FFS. Pršenje hmeljišč ob robovih in 
mejnih parcelah izvajamo s tako imenovanimi enostranskimi prehodi. 
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To pomeni, da izvajamo aplikacijo samo z eno polovico šobnega 
venca (eno stranjo), vključno z izpihanim zrakom. Pri škropljenju 
»vsako tretjo vrsto«, kjer je delovna širina 7,2 m, opravimo škropljenje 
z najmanj dvema enostranskima prehodoma, kot prikazuje spodnja 
slika. V primeru, da škropimo »vsako drugo vrsto«, kjer je delovna 
širina 4,8 m, obvezno opravimo tri enostranske prehode. Pri 
enostranskih prehodih obvezno uporabljamo zračno zaporo puhala. 

 
Shematski prikaz škropljenja hmelja ob robu hmeljišča 

 
Klimatske razmere v času nanašanja FFS 

V skladu z načeli dobre kmetijske prakse varstva rastlin FFS ob 
uporabi šob za zmanjševanje zanašanja ne smemo nanašati pri 
hitrostih vetra več kot 3 m/s. Prav tako naj jih ne bi nanašali pri 
temperaturah, višjih od 25 °C. Pozno zvečer in zgodaj zjutraj je 
optimalen čas za nanašanje FFS, saj so takrat praviloma temperature 
nižje, relativna zračna vlaga višja, verjetnost pihanja vetra pa manjša. 
 
Dodatna literatura 
 
Dodatna literatura, ki pokriva splošne informacije o fitofarmacevtskih 
sredstvih in varno ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi: Varstvo 
rastlin: priročnik za uporabnike fitifarmacevtskih sredstev (Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije, 2008; poglavje 3 – Fitofarmacevtska 
sredstva in poglavje 4 – Varno ravnanje s fitofarmacevtskimi 
sredstvi). 
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Odmerjanje pripravkov glede na koncentracijo in želeno porabo vode na 
hektar škropljene površine 

 

 

P
ot
re
b
n
a 
k
on

ce
n
tr
ac
ij
a 

sr
ed

st
va
 

v 
%
 

Količina 
vode v litrih 

(l) 
Primeri izračunov  

10 100 1cm3 = 1 ml Primer izračuna odmerka 
pripravka: 
Pripravek, npr. Cuprablau Z 
ultra v 0,25 % konc. = 
(250g/100 l vode). 
Pri nasadu hmelja  s polnim 
habitusom je poraba vode 
2400 l/ha (2400 l vode/ha pri 
0,25 % =6000 g/ha oziroma 
6kg/ha Cuprablau Z ultra). 
Kako smo izračunali: 
X (potrebna količina sredstva) = 
(potrebna koncentracija 
sredstva  v % ×poraba vode/ha) 
÷ 100% 
X = (0,25% × 2400 l vode) ÷ 
100%  = 6 kg Cuprablau Z ultra 
na 2400 l vode 

Potrebna 
količina 
sredstva v 
gramih (g), 

cm3 

(mililitrih 
(ml)) 

10 cm3 = 10 ml = 0,1 dl 

100 cm3 = 100 ml = 1 dl 

1000 cm3 = 1000 ml = 1 l 
10000 cm3 = 10000 ml = 10 l 
 
10 g = 1 dag 

0,04 4 40 100 g = 10 dag =0,1 kg 
0,05 5 50 1000 g = 1 kg 
0,07 7 70 10000 g = 10 kg 
0,1 10 100 

 

0,15 15 150 
0,2 20 200 
0,25 25 250 
0,3 30 300 
0,4 40 400 
0,5 50 500 Konc. (%) kg/100 l dag/100 l g/100 l l/100 l dcl/100 l ml/100 l 

0,6 60 600 1 1 100 1000 1 10 1000 

0,7 70 700 0,1 0,1 10 100 0,1 1 100 

0,8 80 800 0,01 0,01 1 10 0,01 0,1 10 

1 100 1000 0,001 0,001 0,1 1 0,001 0,01 1 

1,5 150 1500 V primeru, če imamo pršilnike prirejene na možnost porabe 
manjše količine škropilne brozge na ha, ostane odmerek 
pripravka na ha enak, poveča pa se koncentracija. Oziroma, za 
kolikokrat zmanjšamo porabo vode/ha za tolikokrat povečamo 
koncentracijo. 
Na primer, če zmanjšamo porabo vode z 2400 l/ha na 1000 l/ha: 
X (potrebna količina sredstva)  = (0,25% × 1000 l vode) ÷ 100% 
    = 2,5 kg sredstva/1000 l vode × 2,4 (za tolikokrat smo 

zmanjšali porabo vode (2400 ÷ 1000)  
    = 6 l Cuprablau Z ultra na 1000 l vode (koncentracija sredstva 

je v tem primeru 0,6 %) 

2 200 2000 

 

 
 



Hmeljarski zvezek za leto 2013 
______________ 

62 

7  Spravilo pridelka 
 

7.1  Obiranje 
 

S spremljanjem dinamike parametrov tehnološke zrelosti (vsebnost 
vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost 
alfa-kislin) na več pedološko različnih lokacijah v časovnem intervalu 
od 3 do 4 dni lahko zelo zanesljivo napovemo čas, ko je določena 
sorta dejansko tehnološko zrela, kar pomeni največji pridelek in 
najvišjo vsebnost alfa-kislin, storžki pa so še zaprti, da se lupulin pri 
manipuliranju s storžki čim manj izgublja. V sezoni 2013 bomo 
parametre tehnološke zrelosti spremljali na najmanj štirih različnih 
lokacijah za sorte: Savinjski golding, Aurora in Celeia, ter za novo 
slovensko sorto Styrian Gold. O poteku tehnološke zrelosti vas bomo 
obveščali preko Hmeljarskih informacij in na tehnoloških sestankih 
hmeljarjev, najbolj ažurno pa lahko spremljate napoved na 
odzivniku IHPS 03 71 21 660, kjer podatke v avgustu osvežimo vsak 
torek in petek.  
 

Prognozo pridelka bomo naredili v sredini julija za sorte Aurora, 
Savinjski golding, Celeia in Dana na podlagi štetja cvetov ter 
obstoječih regresijskih enačb za sorti Aurora in Savinjski golding. O 
napovedi vas bomo obvestili na tehnoloških sestankih hmeljarjev. 
  
7.2  Sušenje in navlaževanje pri sorti Styrian Gold 

 

Sušenje in skladiščenje hmelja je zelo pomembna zadnja faza 
pridelave hmelja. V teh fazah obdelave hmelja lahko bistveno 
vplivamo na kvaliteto in stroške pridelave. Poskuse določitve 
optimalnih pogojev sušenja za novo slovensko sorto Styrian gold smo 
izvedli na pilotni sušilnici na IHPS v času obiranja sorte v njeni 
tehnološki zrelosti med 25. in 27. avgustom 2012. Rezultate smo 
primerjalno vrednotili z vrednostmi, ki smo jih kot optimalne 
pridobili v enakem postopku za sušenje hmelja sorte Savinjski 
golding. Debelina nasipa v vseh primerih je bila 25 cm, pretok zraka 
1,6 do 2,1 m/s, količina svežega hmelja pa 3,5 kg.  
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Hmelj je bil na posameznem nivoju 2,0 oziroma 1,5 h pri 55 oziroma 
60 °C. Pri sušenju pri 55 °C je bil skupni porabljeni čas sušenja 6,0 h, 
medtem ko je bil v primeru sušenja pri 60 °C skupni porabljeni čas 4,5 
h. Skupna poraba energije je bila zaradi daljšega časa sušenja za 5 % 
višja pri sušenju pri 60 °C. Vendar pa obstajajo precejšnje razlike pri 
vrednostih posameznih parametrov v odvisnosti od temperature 
sušenja pri 55 oziroma 60 °C. Še posebej je opazen padec vsebnosti 
alfa-kislin za skoraj 20 % relativno. To je predvsem posledica 
izpostavljenosti višjim temperaturam, kljub temu da je čas sušenja pri 
višji temperaturi eno tretjino krajši od časa sušenja pri nižji 
temperaturi. Vsebnost eteričnega olja ostaja pri obeh temperaturah in 
časih sušenja primerljiva.  
 

Vizuelni izgled vzorcev hmelja je bil pri 55 in 60 °C primerljiv. Enako 
velja tudi za drobljivost vzorcev. Prehitro sušenje pri višjih 
temperaturah povzroči navidezno suhost vzorca (brakteje in 
brakteole), vendar pa ostaja vretence še vedno vlažno. Zato je 
primernejše sušenje pri nižjih temperaturah več časa.  
 

Pri opazovanju in primerjanju kemijskih parametrov, ki smo jih 
izmerili v vzorcih hmelja sorte Savinjski golding, ki smo jo uporabili 
kot primerjalno sorto, in v vzorcih sorte Styrian gold ter primerjanju 
vizuelnega izgleda posušenih vzorcev smo ugotovili primerljive 
karakteristike. Zato smatramo, da je potrebno hmelj sorte Styrian 
gold sušiti primerljivo kot hmelj sorte Savinjski golding. Vsekakor 
je potrebno paziti na povišano temperaturo, ki povzroči prehitro 
sušenje zunanjega dela storžka, praviloma višje izhlapevanje eteričnih 
olj in padec vsebnosti alfa-kislin, ki dajejo hmelju njegovo tržno 
vrednost.  
 

Po sušenju je potrebno hmelj hraniti pod primernimi skladiščnimi 
pogoji, da preprečimo oziroma upočasnimo propadanje in s tem 
manjšanje vsebnosti mehkih hmeljnih smol. Priporočljivo je hranjenje 
v temnih in suhih prostorih s temperaturo okolice okoli 4 °C. 
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8 Evidence delovnih opravil 
 

 

OBDELAVA TAL IN OSKRBA POSEVKOV (okopavanje, osipavanje,…) 

Datum GERK Opis del Opombe 
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GNOJENJE IN DOGNOJEVANJE 

Datum GERK 
Vrsta gnojila/ 
trgovsko ime z 

vsebnostjo hranil 

Količina 
gnojila 
(kg, l, 
m3 

/pov.) 

Količina 
gnojila 
(kg, l, 
m3 /ha) 

Dodano hranil 
z gnojilom/ha 

(kg) Opombe 

Hitri 
nitratni 
test (Nmin) 
(da/ne) N P2O5 K2O 
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EVIDENCA O UPORABI ŽIVINSKIH GNOJIL  

Datum GERK 
Vrsta živinskega 

gnojila 

Količina živ. gnojila 
(l, kg, m3) 

Opombe 
Na 

površino 
Na 

hektar 
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ZATIRANJE BOLEZNI, ŠKODLJIVCEV IN PLEVELOV 

Datum 
in ura 

zatiranja 
GERK 

Razvojn
a faza 

rastline* 

Vrsta bolezni/ 
škodljivca/ 
plevela 

Trgovsko ime 
FFS 

Količina FFS 
(odmerek ali koncentracija) 

Zatiranje na podlagi prognoze 

Nekemič
no 

zatiranje 
(opis 

ukrepa) 

NE 

DA 
Prag škodljivosti 

Odmerek (l, kg) 
na 

Koncentracij
a (%)*1 

( l, kg in kol. 
vode) 

Določil 
sam 
(opis) 

Dol. uradna 
inštitucija*2 površin

o hektar 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

*1 Pri izpolnjevanju evidenc si lahko pomagate s priloženima tabelama o uporabi škropiv in razvojnimi fazami hmelja. 
*2 Če je prag škodljivosti določila uradna inštitucija, so s tem mišljene na primer hmeljarske informacije, poljedelske informacije,… V to 
rubriko zapišite tudi ime inštitucije, ki je napoved izdala (npr. IHPS, KIS,…). 
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9  Uporabni spletni naslovi 
 
http://www.mkgp.gov.si - v sekciji delovna področja, pod zavihkom 
Kmetijstvo in razvoj podeželja najdete pod naslovom Sonaravno 
kmetijstvo, dejstva in podatke, pravilnike in tehnološka navodila o 
integrirani pridelavi 
 
http://www.ikc-um.si - domača stran Inštituta za kontrolo in 
certifikacijo UM 
 
http://www.kon-cert.si - domača stran Inštituta za kontrolo in 
certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor 
 
http://www.bureauveritas.si - domača stran Bureau Veritas 
 
http://www.fito-info.si/ - informacijski sistem za varstvo rastlin in 
prognostična služba (v meniju na levi strani, pod zavihkom 
prognostična služba odprite zavihek prognostična obvestila) 
 
http://www.arso.gov.si/vreme/ - Agencija RS za okolje – vremenske 
napovedi. V meniju na levi strani kliknite zavihek Napovedi in 
podatki. Pod naslovom napovedi meteoroloških modelov lahko 
izberete zavihek Produkti modela ALADIN/SI – nov prikaz 
 
 


