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G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA 

Savinjski golding na IHPS je v tem času pričel polno cveteti (BBCH 65), medtem ko sta Aurora in Celeia 

v fazi BBCH 61 do 64,  kar pomeni, da imata približno 20 do 40 % odprtih cvetov. Vse sorte so dosegle 

vrh opore in se razraščajo.  

V spodnjih grafih prikazujemo gibanje temperature (°C) ter padavin (mm) v obdobju zadnjih 30 dni za 

lokacijo Žalec. Naj vas ponovno opozorimo, da lahko podrobnejše podatke za posamezno lokacijo, 

kakor tudi urna gibanja temperatur in padavin, najdete na spletnem naslovu: 

http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/3 

 

 

 

 

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane. 
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G. Leskošek, M. Rak Cizej in S. Radišek: VARSTVO HMELJA 

Hmeljeva peronospora  

 

Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da so le te že kar nekaj časa na vseh lokacijah upadle in so 

povsod pod kritično mejo. Poudariti je potrebno, da je hmelj prešel v intenzivno fazo cvetenja pri 

vseh sortah, zato je varstvo hmelja proti hmeljevi peronospori v tem času izredno pomembno. 

  

  
 

 
Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 
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Svetujemo vam, da opravite prvo škropljenje v cvet z uporabo enega od kontaktnih fungicidov.  V 
tem času bi dali prednost pripravku Delan 700 Wg, ki ga uporabite v polnem odmerku 1,2 kg/ha. 
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 preračunajte glede na habitus hmelja ter 
omenjeni pripravek uporabite med 5,5 in 6 kg/ha.  
 
Hmeljeva pepelovka  

 
Pri varstvu hmeljišč proti hmeljevi pepelovki velja navodilo iz prejšnjih Hmeljarskih informacij.  
Svetujemo vam, da na občutljivih sortah pričnete s preventivno uporabo pripravkov, namenjenih 
zatiranju hmeljeve pepelovke. Prednost v tem času bi dali pripravkoma Vivando, ki ga uporabite v 
odmerku 0,5 l/ha, in Vitisan, ki ga uporabite v polovičnem odmerku 10 kg/ha. Na voljo so tudi 
pripravki na osnovi žvepla, ki jih uporabite v odmerku 6,0 kg/ha.  
 

Hmeljeva pršica 

 
Hmeljeva pršica je trenutno prisotna v vseh hmeljiščih, vendar je populacija različna, kar je odvisno od 
več dejavnikov. V primeru, da ste uporabili za zatiranje uši Movento SC 100 v odmerku 1,5 l, je pršica 
v večini primerov prisotna le v sledovih oziroma jo težko najdemo in v takih primerih uporaba 
akaricida trenutno ni potrebna. Seveda pa vam svetujemo redno, tedensko pregledovanje hmeljišč! 
V hmeljiščih, kjer še niste uporabili akaricida, je skrajni čas za njegovo uporabo. Tudi če ste akaricid že 
uporabili, preglejte hmeljišča. Trenutno je prag za pršico 0,5 pršice/list (vzorec mora biti 
reprezentativen - nabran po celotnem hmeljišču in na vseh višinah hmelja). Za pršico lahko uporabite: 
Acramite 480 SC (tisti, ki imate zaloge še iz leta 2016), Kanemite SC, Vertimec Pro, Nissorun 10 WP. 
Več informacij o nekaterih sredstvih najdete v prejšnji, osmi številki Hmeljarskih informacij. 
 
Koruzna vešča 

 
Sporočamo vam, da se je v teh dneh pričel let metuljev 2. generacije. O prvih najdbah gosenic druge 
generacije in nadaljnjih ukrepih za njeno zatiranje vas bomo obveščali. Trenutno ni potrebno 
uporabiti sredstva za zatiranje koruzne vešče. 
 
Hmeljev bolhač 

 
Konec prejšnjega tedna se je pojavil hmeljev bolhač poletne generacije, kar je 2 tedna prej kot 

običajno. Trenutno je prisoten v spodnjem delu rastlin do višine okrog 1,5 metra, in sicer na mladih 

poganjkih s sočnimi listi, ki jih imajo bolhači zelo radi. Trenutno ukrepanje zoper hmeljevega bolhača 

ni potrebno.  

 
B. Čeh: SKRB ZA ORGANSKO SNOV V HMELJIŠČIH 
 

Ker imajo hmeljišča v glavnem preskrbljenost z organsko snovjo bolj na spodnji meji še ustrezne, je 

ves čas potrebno delovati v tej smeri, da se le-ta nivo vsaj ohranja, saj se vsebnost humusa v tleh le 

počasi povečuje. Ker je hmelj okopavina, se v tleh razgradi veliko organske snovi, zato bi morali 

hmeljišča letno pognojiti z 20 t/ha hlevskega gnoja. Ker pa veliko hmeljarjev nima lastnega hlevskega 

gnoja, je ena od rešitev zaoravanje podorin. S podorinami v tla ne vnašamo dodatnih hranil, ampak 

le-te vežejo iz tal tista, ki so tam že na voljo in bi se sicer lahko celo izgubila iz sistema tla-rastlina. 
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Nazaj v tla ta hranila pridejo po zaoravanju podorine (jeseni ali naslednjo pomlad pri prezimnih 

podsevkih). Prezimne vrste omogočajo, da so tla pokrita in bolj zavarovana pred erozijo tudi čez zimo. 

 

Pred zaoravanjem podorine jeseni se je v poskusih IHPS kot pozitivno na lastnosti tal v hmeljišču 

pokazalo trosenje pripravka PRP sol. Po večletni uporabi (400 kg/ha jeseni) so bila tla v hmeljišču bolj 

porozna in imela večjo ter globljo biološko aktivnost. Več o rezultatih tega poskusa najdete v 

Hmeljarskem biltenu, letnik 2011, na strani 15. Revija je dostopna na spletni strani IHPS.     

 

V hmeljišče podsevke, tudi podorine, posejemo v medvrstni prostor običajno po zadnjem obsipanju 

hmelja v začetku julija. Počakamo, da so tla primerno vlažna oziroma na napoved padavin, sicer 

rastline ne bodo ustrezno vzniknile. Kot podsevki so primerne rastline, ki imajo hitro začetno rast in 

kratko rastno dobo, pri tem pa tvorijo veliko organske mase, tako nadzemne kot podzemne. Sejemo 

na primer krmno oljno redkev, krmno repico ali krmno ogrščico, še bolj pa so primerne mešanice 

različnih vrst, saj na ta način podsevek običajno bolje uspeva – razbohotijo se vrste, ki jim razmere v 

določenem letu najbolj ustrezajo; na primer nekaterim vrstam ustreza senca, druge pa se bolj 

razbohitijo v tistem letu, ko ima hmelj bolj ozek habitus. Zelo ustrezne so tudi metuljnice, ki poleg 

tega, da tvorijo veliko organske mase, vežejo še dušik iz zraka. V primeru hmeljišč, ki so okužena z 

verticilijsko uvelostjo hmelja, so kot podorine primerne enokaličnice, kot so sudanska trava in sirki, 

saj ostale rastline spadajo med gostitelje te nevarne bolezni. Če ste v ukrepu KOPOP operacija 

Hmeljarstvo, pred izbiro podsevka poglejte seznam primernih podsevkov v tehnoloških navodilih. 

 

A. Čerenak: REGISTRACIJA BLAGOVNE ZNAMKE STYRIAN WOLF NA OBMOČJU ZDA 
 
Obveščamo vas, da je bila mednarodna registracija znamke Styrian Wolf, registrirana na WIPO (World 

Intellectual Property Organisation) za območje ZDA, objavljena v juliju 2017, pod registrsko številko 

1355562.  

 

Mednarodna blagovna znamka Styrian Wolf velja 10 let od datuma vložitve prijave, in sicer do 

21/09/2026, pred potekom njene veljavnosti je mogoča njena obnova za nadaljnje 10 letno obdobje 

(z možnostjo obnove vsakih 10 let).  

 

O nadaljnjih postopkih zaščite sort vas bomo sproti informirali. 
 


