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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA
Hmeljeva peronospora – prvo škropljenje v cvet
Hmelj cveti, zato je sedaj čas za prvo škropljenje v cvet. Iz grafov ulova spor je razvidno da so le
te prisotne povsod mestoma tudi presegajo kritično število, ki v tej razvojni fazi rastlin znaša pri
odpornejših sortah 10, pri manj odpornih kultivarjih pa 5 ulovljenih spor v 4 zaporednih dneh.
Cvetenje je razvojna faza hmelja, ki je najobčutljivejša za okužbe s to boleznijo, zato je pomembno,
da s škropljenjem ne odlašate. Prav tako so obilne padavine v zadnjem obdobju sprale fungicidi
nanos (glej slika 1).

Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah
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Svetujemo vam, da opravite prvo škropljenje v cvet z enim od bakrovih pripravkov (glej
Hmeljarske informacije št. 2). Na voljo sta tudi pripravka Delan 700 WG, ki ga v tem času uporabite
v odmerku 1,2 kg/ha in Ortiva, ta pripravek pa uporabite v odmerku 1,6 l/ha.

Hmeljeva listna uš
Prelet uši je končan in sicer se je v Žalcu zaključil 11. junija. V letošnjem letu je bil prelet uši slab, pa
vendar je bilo potrebno uporabiti sistemične insekticide. Večinoma ste za zatiranje uši uporabili
sistemičen insekticid v drugi dekadi junija. V kolikor uši še niste zatirali, nemudoma uporabite
enega izmed dovoljenih sistemičnih insektidcidov (Confidor, Kohinor, Teppek, Chess) v skladu z
navodili v 6 št. Hmeljarskih informacij.
Hmeljeva pršica
Kot smo vas že obvestili v 6 št. HI, je bila hmeljeva pršica v hmeljiščih prisotna v začetku junija.
Kljub uporabi akaricidov, smo na širšem območju Savinjske doline zasledili poveča pojav pršice, na
kar smo vas ustno opozorili na zadnjem tehnološkem sestanku hmeljarjev, ki je bil 4. Julija. Zato
vas ponovno opozarjamo, da natančno pregledate svoja hmeljišča in v kolikor imate prisotno
pršico, nemudoma ukrepate z enim izmed dovoljenih akaricidov navedenih v spodnji preglednici.
Registrirani akaricidi za zatiranje hmeljeve pršice na hmelju v letu 2014
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Vertimec 1,8 %
EC
Vertimec Pro

Koruzna vešča
Let metuljev koruzne vešče 1. generacije se počasi zaključuje, o začetku druge generacije, vas
bomo obvestili.
Hmeljev bolhač
V teh dneh v posameznih hmeljiščih najdemo prve hrošče poletne generacije hmeljevega bolhača.
Zaenkat uporaba morebitnih insekticidov še ni opravičena.

Viroidna zakrnelost hmelja
Smo v obdobju ko lahko na rastlinah že opazimo očitna znamenja te nevarne bolezni, ki jo
povzročata »hop stunt viroid« in »citrus bark cracking viroid«. Obolele rastline izrazito zaostajajo v
rasti in razvijejo zbito rast glavnih in stranjskih poganjkov. Značilno bolezensko znamenje v tem
času predstavlja tudi hitrejši razvoj cvetov (tudi do 10 dni pred zdravimi) ter blago rumenenje
27

listne mase. V nadaljevanju vegetacije se pojav bolezenskih znamenj stopnjuje tako, da rastline ne
dosežejo višine žičnice, listi ostajajo manjši in nekoliko mehurjasti, storžki pa deformirani in
nepopolno razviti. Ker oba viroida zelo negativno vplivata na razvoj koreninskega sistema obolele
rastline težje prenašajo sušo, se slabše razvijajo in odmrejo v 3-4 letih. Bolezen se prenaša
izključno mehansko oz. z rastlinskim sokom, ki ostane na orodju in opremi, s sadilnim materialom,
hmeljevino ter ostalimi ne-razgrajenimi ostanki rastlin. Ko je bolezen enkrat prisotna v nasadu jo je
praktično skoraj nemogoče izkoreniniti, dokler je hmeljišče aktivno, zato je toliko bolj pomembno,
da preprečimo širjenje v ostale zdrave nasade. Tu izpostavljamo predvsem razkuževanje opreme
(Virocid ali Kickstart – 0,5 %, Menno Florades – 1%, Izosan -0,01%) po končanju del v okuženih
nasadih. V mesecu juliju IHPS prične z rednimi sistematičnimi pregledi hmeljišč, ki so usmerjeni
predvsem na že okužena območja. Bolezen je zelo nepredvidljiva, zato v primeru, da v svojih
hmeljiščih opazite sumljive rastline o tem obvestite Oddelek za varstvo rastlin (IHPS; tel 03 71 21
600), da opravimo laboratorijsko analizo in vam svetujemo glede nadaljnjih ukrepov.
Verticilijska uvelost hmelja
V začetku meseca julija bomo pričeli z vsakoletnim izvajanjem sistematičnih pregledov hmeljišč na
okuženih območjih s katerim nadzorujemo pojav in širjenje verticilijske uvelosti hmelja. Pred
vsakim območnim pregledom hmeljišč vas bomo telefonsko obvestili, da boste seznanjeni z našim
obiskom.
Novost pri izvajanju dosedanjega nadzora predstavlja nedavni (17. marec 2014) preklic »Pravilnika
o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticillium
alboatrum Reinke at Berthold in Verticillium dahliae Klebahn (Uradni list RS, št. 65/01, 117/02 in
21/07)«. To v praksi pomeni, da bodo ukrepi v okuženih hmeljiščih v bodoče temeljili na
dosedanjih priporočilih javne službe zdravstvenega varstva rastlin na IHPS, ki pa ne bodo več
uradno odrejeni s strani Fitosanitarne inšpekcije (FSI). Uradni nadzor (FSI in certifikacijski organ na
IHPS) nad hmeljevo uvelostjo se bo nadaljeval v matičnih hmeljiščih in ukoreniščih, v skladu z
Direktivo Sveta EU 2000/29/ES, Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. L. RS, št. 62/07 uradno prečiščeno besedilo in 36/10) in Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik
hmelja (Ur.l. RS, št. 45/13).
Spremljanje pojava hmeljeve uvelosti izven območij pridelave sadilnega materiala bo še naprej
opravljala javna služba za varstvo rastlin na IHPS, pri čemer bodo pregledi usmerjeni predvsem na
nadzorovanje okuženih območij z letalno obliko te karantenske bolezni. Pri omejevanju hmeljeve
uvelosti je ključnega pomena, da ste hmeljarji, tako kot do sedaj, tudi sami pozorni na pojav uvelih
rastlin, saj le s pravočasnim odkritjem manjših žarišč uspemo upočasniti širjenje te bolezni. Med
najbolj prepoznavna bolezenska znamenja verticilijske uvelosti spada rumenjenje in odmiranje
listov pri čemer se listni robovi obrnejo navzgor, prizadeti listi pa ob dotiku odpadejo. Razvoj te
bolezni se prične na spodnjem delu rastline in času 1-2 tednov prizadene celotno rastlino. Ob
prerezu obolelih trt v spodnjem delu rastline je vidno rjavo prevodno tkivo. Ob pojavu sumljivih
rastlin obvestite Oddelek za varstvo rastlin (IHPS; tel 03 71 21 600), da opravimo laboratorijsko
analizo in vam svetujemo glede nadaljnjih ukrepov.
B. Čeh: NE POZABITE NA SETEV PODSEVKOV-PODORIN V HMELJIŠČA PO ZADNJEM OSIPANJU
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 smo ugotovili, da je vsebnost organske
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snovi v tleh naših hmeljišč na spodnji meji še ustrezne (2 %), zato skrb vsekakor ni odveč! Slabšanje
rodovitnost tal se sicer ne odrazi hitro v zmanjšanju pridelka in njegove kakovosti, vendar ko je
enkrat presežena plastičnost tega parametra, so posledice lahko velike in jih je zelo težko reševati,
poleg tega je lahko postopek dolgotrajen in drag.
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. Dobra pokrovnost tal med drugim preprečuje zablatenje tal in v času obiranja v
primeru dežja olajša vožnjo v nasadih hmelja.
B. Čeh: TRETJE DOGNOJEVANJE HMELJA
Tretji obrok dušika, če je le-ta potreben, potrosimo v začetku cvetenja hmelja. Če bomo
granulirana dušikova gnojila trosili pozno v juliju, se lahko to hitro odrazi v povečani vsebnosti
nitratov v storžkih, saj se lahko zaradi variabilnega vremena zgodi, da se bo v rastline absorbiral
prepozno. Za dognojevanja izberemo gnojila, ki vsebujejo dušik v nitratni in amonijski obliki (na
primer KAN) ali v foliarni obliki (na primer Last N, Sazolene SC), če vam to dopuščajo ukrepi, v
katerih ste.
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.
Glede potrebne količine dušika boste najbolj natančen podatek dobili, če s sondo vzamete pravilen
vzorec tal do globine 60 cm in ga daste v analizo na vsebnost nitratnega in amonijskega dušika. Če
vzorčite le do globine 25 cm vam rezultat analize ne bo dal odgovora, koliko rastlinam dostopnega
dušika je v vašem hmeljišču že na voljo hmelju v globini njegovih korenin, ampak le koliko je letega na globini 0 do 25 cm. Tudi če daste izmerit le eno obliko dušika, na podlagi tega ne boste
izvedeli, koliko je vsega rastlinam dostopnega dušika. Sicer s tretjim dognojevanjem potrosimo do
50 kg/ha N.

Kaj se je zgodilo z dušikom iz gnojila po obilnem dežju v prejšnjem tednu?
Na sestanku hmeljarjev vas je skrbelo, kaj se je zgodilo z dušikom iz gnojil, ki ste jih potrosili tik
pred obilnim deževjem v prejšnjem tednu. Zato smo v hmeljišču hmeljarja na Gomilskem, ki je
zvečer, tik pred 50 mm dežja, potrosil Ureo v količini okrog 70 kg/ha N. Hmeljar je vzorec tal vzel 8.
julija 2014 posebej na 0 do 30 cm in posebej na 30 do 60 cm, na obeh vzorcih pa smo naredili
analizo na vsebnost amonijskega in nitratnega dušika. Rezultati so prikazani v preglednici 1.
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Preglednica 1: Vsebnost rastlinam dostopnega dušika v tleh glede na globino vzorčenja po 50 mm
padavin v prejšnjem tednu
Vpisna št.
89/14
90/14

Glob.
(cm)
0-30
30-60

NO3-N
(kg/ha)
299
109

NH4-N
(kg/ha)
5
5

Skupni rastlinam dostopni
dušik (kg/ha)
304
114

V zgornjem sloju 0 do 30 cm tal je bilo danes 304 kg/ha rastlinam dostopnega dušika, od tega je bil
skoraj ves v nitratni obliki. V sloju 30 do 60 cm tal pa je bilo 114 kg/ha rastlinam dostopnega
dušika, prav tako v glavnem ves je bil v nitratni obliki.
I. J. Košir: UMERJANJE VLAGOMETROV
V letošnjem letu bomo na Oddelku za agrokemijo in pivovarstvo umerjali vlagomere za določanje
vlage v hmelju. Vlagomere lahko oddate na oddelku za agrokemijo in pivovarstvo do 25. 07. 2014.
Cena za umerjanje vlagomera je 30,78 EUR.
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