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M. Rak Cizej: OBVESTILO O POTEKU REGISTRACIJSKE ODLOČBE ZA FUNGICID DELAN 700 WG V 

HMELJARSTVU 

 

Fungicid Delan 700 WG je v letu 2015 izgubil registracijo v hmelju. V skladu z odločbo Uprave RS za 

varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin št.: U34330-78/2013/5 z dne, 13. 7. 2015, je odprodaja 

zalog fungicida Delan 700 WG, ki so opremljene s staro etiketo, na kateri je naveden tudi hmelj, še do 

31. 12. 2016. Uporaba zalog fungicida Delan 700 WG, ki so opremljene s staro etiketo in ki bodo dne 

31. 12. 2016 še na zalogi pri uporabnikih (hmeljarjih), je dovoljena do 31. 12. 2017.  

Tako si morate vsi hmeljarji, ki boste želeli uporabiti Delan 700 WG v naslednji rastni sezoni, kupiti 

Delan 700 WG s staro etiketo, na katerem je navedena uporaba tudi na hmelju, do konca leta 2016, 

namreč v nasprotnem primeru uporaba fungicida Delan 700 WG v letu 2017 v hmeljarstvu ne bo 

mogoča. 

 
M. Oset Luskar NAROČILA ZA CERTIFICIRANE SADIKE HMELJA – CSA   ZA LETO  2017 

 

Spoštovani hmeljarji, 

pozivamo vas, da tisti, ki nameravate obnoviti nasade v letu 2017 (jeseni) oziroma 2018 (spomladi) s 

certificiranimi sadikami hmelja - CSA, posredujete naročilo za potrebno  količino sadik. Naročila 

sprejemamo za naslednje sorte: AURORA, CELEIA, SAVINJSKI GOLDING, BOBEK, STYRIAN GOLD, 

STYRIAN EUREKA, STYRIAN WOLF, STYRIAN CARDINAL in STYRIAN EAGLE.  

Prav tako sprejemamo povpraševanja po sadilnem materialu sort v preizkušanju  - t.i. dišavni križanci 

(102/44, 105/220, 214/61).  

 

Naročila sprejemamo po vrstnem redu (datum naročila) do zapolnitve kapacitet. Informacije 

pridobite pri Moniki Oset Luskar osebno ali po tel.: 03/71-21-634, 041/894-635. 

 

Pojasnilo: 

IHPS prideluje sadike hmelja certifikata A po predhodnem naročilu. Kapaciteta razmnoževanja je 

odvisna od števila matičnih rastlin, ki jih vzdržujemo v skladu s certifikacijsko shemo za hmelj. Glede 

na nedorečeno sortno politiko v slovenskem hmeljarstvu imamo bazo matičnih rastlin za posamezne 

sorte po naših predvidevanjih.  

Za morebitna večja povpraševanja za posamezno sorto je potrebno bazo matičnih rastlin povečati, za 

kar je pa potrebna ena rastna sezona.  

Zato vas pozivamo, da ob resnih namerah za sajenje posamezne sorte v večjih količinah v letu 2018 

(jeseni) in 2019 (spomladi) najavite t.i. rezervacijo naročila za sadike dve leti prej. 

 


