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

Hmeljeva peronospora  

V spodnjih grafih (slika 1) je prikazan ulov spor v zadnjem obdobju. Spore so prisotne na vseh 
lokacijah tik pod kritično mejo, razen na lokaciji Radlje kjer le to presegajo. V Savinjski dolini in na 
širšem območju je hmelj pri sortah Savinjski golding (BBCH 75 - napol razviti storžki, storžki so vidni, 
medli) in Aurora (BBCH 73 - začetek razvoja storžkov, 30% storžkov) prešel v fazo formiranja storžkov, 
pri Celeiah pa se zaključuje cvetenje (BBCH 69 - konec cvetenja). 

 

  

  

 

 



 
49 

 

 

 

 

 
 

Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

 
Svetujemo vam, da v teh dneh opravite drugo škropljenje v cvet. V kolikor v nasadih nimate težav s 
hmeljevo peronosporo vam v prvi vrsti svetujemo uporabo enega od bakrovih pripravkov, ki ga 
uporabite v skladu z navodili iz letošnjega seznama dovoljenih FFS za varstvo hmelja na voljo pa 
imate tudi pripravka, Delan 700 WG  ki ga uporabite v odmerku 1,2 kg /ha, ali pripravek Ortiva v 
odmerku 1,6 l/ha. Med omenjenimi pripravki kolobarite. Ponovno pa vas opozarjamo, da povsod tam 
kjer 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 5,5- 6,25 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  
 

Pri pepelovki velja še naprej opozorilo iz prejšnjih hmeljarskih informacij. 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 
 

Na splošno lahko rečemo, da v tem času hmeljeva pršica ni množično prisotna v hmeljiščih vendar 
velja še naprej  opozorilo, da pozorno in natančno spremljajte pojav hmeljeve pršice v nasadih in v 
kolikor je le ta prisotna ukrepajte v skladu z navodili iz hmeljarskih informacij št 8. 
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Koruzna vešča 
 

Na svetlobnih vabah v Žalcu in na Rojah že dober teden beležimo ulov metuljev koruzne vešče 2. 
generacije (graf 1). Trenutno še nismo našli prvih izleglih gosenic druge generacije tako, da v teh 
dneh, ko boste aplicirali predvsem fungicide, ni upravičeno dodajanje Lepinox-a ali Karate-ja. O 
primernem času uporabe pripravkov za zatiranje omenjene škodljivke vas bomo obvestili v eni od 
naslednjih številk hmeljarskih informacij. 
 

 

 
Graf 1: Let metuljev koruzne vešče na svetlobni vabi v Žalcu in na Rojah v letu 2016, v primerjavi z 
letom 2015 
 

 
 

 
I. J. KOŠIR: UMERJANJE VLAGOMEROV                                                                                                               
 

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 10. 08. 2016. 
Cena za umerjanje vlagomera je 30,78 EUR. Obveščamo vas, da po navedenem datumu ne bo več 
možno izvajati umerjanja vlagomerov.  
 

 
 


