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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 

Hmeljeva peronospora  

Iz grafov (slika 1) je razvidno, da so spore prisotne na večini lokacij pod kritično mejo, razen na 
lokaciji Založe. V Savinjski dolini in na širšem območju je hmelj prešel v fazo intenzivnega polnega 
cvetenja - Savinjski golding BBCH 67 (odprtih je 70% cvetov), Aurora BBCH 65 (odprtih je 50% cvetov) 
in Celeia BBCH 63 (odprtih je 30% cvetov). 
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Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

 
Kritična meja je v času cvetenja 10 ulovljenih spor v štirih dneh za občutljive sorte pa 5. Svetujemo 
vam, da takoj opravite prvo škropljenje v cvet. Cvetenje je razvojna faza hmelja, ki je najobčutljivejša 
za okužbe s to boleznijo, zato je pomembno, da s škropljenjem ne odlašate. V kolikor v nasadih 
nimate težav s hmeljevo peronosporo imate možnost uporabe pripravkov, Delan 700 WG  v odmerku 
1,2 kg /ha, enega od bakrovih pripravkov, ki ga uporabite v skladu z navodili iz letošnjega seznama 
dovoljenih FFS za varstvo hmelja ali pripravek Ortiva v odmerku 1,6 l/ha. Ponovno pa vas 
opozarjamo, da povsod tam kjer pa na listih opazite pege in imate še na razpolago enega od 
pripravkov iz skupine Aliette  uporabite le tega v 0,25 % koncentraciji odmerek v tem času je med 5- 
6 kg/ha odvisno od bujnosti nasada ali pa pripravek Revus v odmerku 1,6 l/ha. Uporaba pripravka 
Revus je dovoljena samo  2 - krat letno. 
 
Hmeljeva pepelovka  
 

Kot smo vas že v prejšnjih Hmeljarskih informacijah opozorili so v letošnjem letu ugodni vremenski 
pogoji za razvoj hmeljeve pepelovke. Bolezen se v naših razmerah običajno prične pojavljati v času 
polnega cvetenja in je nevarna predvsem v nasadih občutljivih sort kot so Magnum, Dana, Celeia ter 
Bobek. Pri škropljenju tako preventivno uporabite enega žveplovih pripravkov v odmerku 6 kg/ha. V 
kolikor pa imate v nasadih že prisotno pepelovko pa poleg pripravkov na osnov žvepla uporabite tudi 
Systhane 20 EW v odmerku 1,5l/ha. Omenjeni pripravek lahko uporabite največ 2- krat letno.  
 
 
Hmeljeva pršica 
 

V nasadih pozorno spremljajte pojav hmeljeve pršice in v kolikor je le ta prisotna ukrepajte v skladu z 
navodili iz prejšnjih hmeljarskih informacij. 


