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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA
Hmeljeva peronospora
S spremljanjem ulova spor smo letos pričeli dne, 5. maja na treh lokacijah v Savinjski dolini, ter 26. 5.
na lokaciji Vojnik. Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da so le te prisotne na vseh lokacijah
vendar nikjer ne presegajo kritične meje (40 ulovljenih spor v štirih zaporednih dneh). Svetujemo
vam, da v kolikor boste izvajali aplikacijo proti hmeljevim ušem ali pajku dodate pripravek Delan v
odmerku 0,6 kg/ha. Pozorni bodite tudi na kuštravce, ki so v nekaterih hmeljiščih še vedno prisotni in
ukrepajte v skladu z navodili iz prejšnjih Hmeljarskih informacij.

Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah
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Hmeljeva listna uš
Letos je prelet krilatih uši, v primerjavi z lanskim letom, izredno intenziven in še vedno traja, vendar
že pojenjuje (graf 1). Glede na prognozni model pričakujemo, da bo prelet uši končan konec
naslednjega tedna, okrog 15. junija. Kot smo vas že obvestili v prejšnji številki hmeljarskih informacij,
je populacija uši v mnogih hmeljiščih, ne samo ob robovi, temveč tudi v notranjosti, že presegla prag
škodljivosti, zato v takšnih primerih uporabite enega izmed sistemičnih insekticidov za zatiranje
hmeljeve listne uši v polnem, registriranem odmerku. V kolikor še populacija uši ni presegla praga
škode, ki je 50 uši na list oziroma 200 uši na posameznih listih v zgornjih delih rastlin, z uporabo
sistemičnih insekticidov počakajte, da bo konec preleta in pa na primerno ohladitev, namreč rastline
so trenutno v stresu zaradi visokih temperatur zraka, kar pa posledično zmanjšuje učinkovitost
insekticidov. Pozorni bodite še posebej v matičnih hmeljiščih, da uši pravočasno zatrete, saj so uši
prenašalke virusov.
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Št. krilatih uši/dan/rastlino
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Za zatiranje uši lahko uporabite insekticide z aktivno snovjo imidakloprid in sicer Confidor 200 SL (0,6
l/ha) ali Kohinor 200 SL (0,6 l/ha) ali insekticid na podlagi aktivne snovi pimetrozin - Chess 50 WG
(0,6 – 0,8 kg/ha) ter Teppeki (a.s. flonikamid), katerega uporabite v odmerku 0,18 kg/ha.
Priporočamo vam, da v letošnjem letu uporabite insekticid z drugo aktivno snovjo kot ste jo uporabili
v lanskem letu, da kolobarite med sredstvi in s tem preprečili nastanek odpornosti oziroma
rezistence. Opozorimo vas naj, da pred uporabo insekticidov okrog hmeljišča zmulčite oziroma
pokosite cvetočo podrast.
Preglednica 1: Dovoljeni sistemični insekticidi za zatiranje hmeljeve listne uši na hmelju v letu 2015
Pripravek

Aktivna
snov

Odmerek/ha

Chess 50 WG
Confidor SL 200
5
Kohinor SL 200
Teppeki

pimetrozin
imidakloprid
imidakloprid
flonikamid

0,8 kg/ha
0,6 l/ha
0,6 l/ha
0,18 kg/ha

Confidor 70 WG*

imidakloprid

0,17 kg/ha

*Pripravek Confidor 70 WG se uporablja le za mazanje trt!
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Karenca
(dni)
21
35
35
21
zagotovljena s
časom uporabe

Število
škropljenj v
rastni dobi
3-krat
1-krat
1-krat
2-krat
1-krat

Hmeljeva pršica
Hmeljevo pršico smo v nekaterih hmeljiščih našli že v začetku maja, v teh dneh pa jo zlahka najdemo
v hmeljiščih, kjer so lahka in peščena tla, na vseh višinah hmelja. Trenutno na listih najdemo različne
faze razvoja od jajčec, ki prevladujejo, do odraslih pršic, ki so v manjšini. Priporočamo, da natančno in
redno pregledujete svoja hmeljišča, tako robove kot tudi v notranjosti hmeljišč, namreč stanje je zelo
različno od hmeljišča do hmeljišča. Na razpolago imate akaricid z aktivno snovjo abamektin (Vertimec
1,8 % EC in Vertimec Pro), ter Nissorun 10 WP (a.s. heksitiazoks). Od navedenih akaricidov smete le
Nissorun 10 WP in Vertimec Pro uporabiti 2-krat v eni rastni sezoni v istem hmeljišču. Odmerek
uporabljajte v skladu z maksimalnimi dovoljenimi odmerki. V tem času glede na stadije pršice, bi dali
prednost Nissorunu, ki ima delovanje tudi na jajčeca.
Pri uporabi akaricidov pazite na varnostne razdalje od vodnih virov, potokov, rek, kot je navedeno v
preglednici 2. Če uporabljate šobe Agrotop TD, se varnostni pas ustrezno zmanjša. O nadaljnjih
podrobnostih se lahko obrnite na IHPS, na Oddelek za varstvo rastlin.
Opomba: Akaricid Milbeknock še vedno nima znanih izvoznih toleranc za Ameriko, zato se glede
njegove morebitne uporabe dogovorite s svojim kupcem hmelja.
Preglednica 2: Registrirani akaricidi za zatiranje hmeljeve pršice na hmelju v letu 2015

Akaricid

Nissorun 10 WP
Vertimec 1,8 % EC
Vertimec Pro

Aktivna
snov

Koncentracija/
odmerek

Karenca
(dni)

Število
škropljenj v
rastni dobi

heksitiazoks
abamektin
abamektin

0,5 – 1,0 kg/ha
1,0 - 1,25 l/ha
1,25 l/ha

28
28
28

2-krat
1-krat
2-krat

Varnostni pas
tlorisne širine od
meje brega voda 1.
in 2. reda (m)
Šobe
Šobe
Agrotop
klasične
TD
30
20
50
20
30

Koruzna vešča
Letos spremljamo metulje koruzne vešče s svetlobno vabo na lokaciji Žalec (IHPS-standardna lokacija)
kot tudi na Rojah pri Žalcu. Prve metulje koruzne vešče smo ulovili konec maja. V Žalcu v tem času
ulovimo do 5 metuljev na noč. Na območju Roj pa je populacija tudi do 3-krat višja, verjetno je
posledica nezaoroanih koruznih ostankov iz preteklega leta. Trenutno še nismo našli gosenic prve
generacije, ki pa jih pričakujemo v naslednjih dneh. Tako vse pridelovalce predvsem na širšem
območju Žalca, Roj, Gotovelj opozarjamo, da pregledujete svoje nasade in ob večjem pojavu gosenic
uporabite enega izmed sredstev navedenih v preglednici 3. Prednost v tem času bi dali pripravku
Lepinox plus v odmerku 1,0 kg/ha, ker njegovo delovanje ni zmanjšano glede visokih temp. zraka.
Preglednica 3: Registrirani insekticidi za zatiranje koruzne vešče na hmelju v letu 2015

Pripravek

Karate Zeon 5 CS
Lepinox plus

Aktivna
snov

Koncentracija/
odmerek

Karenca
(dni)

Število
škropljenj v
rastni dobi

lambdacihalotrin
Bacillus
Thuringhiensis
var. Kurstaki

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

1,0 kg

ni
potrebna

3-krat
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Varnostni pas
tlorisne širine od
meje brega voda 1. in
2. reda (m)
Šobe
Šobe
Agrotop
klasične
TD
40
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