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Varstvo hmelja v Sloveniji temelji na smernicah integrirane pridelave 

Hmeljarstvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo in je kmetijska panoga za katero je potrebno veliko znanja 

in izkušenj, pri čemer hmeljarjem pomagamo strokovnjaki z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo 

Slovenije (IHPS) kot tudi svetovalna služba.  

Vsi hmeljarji v Sloveniji pridelujejo hmelj po načelih integriranega varstva. To pomeni, da v hmeljiščih 

sami in s pomočjo strokovnjakov z IHPS ter svetovalcev spremljajo pojav, dinamiko in populacijo 

razvoja škodljivih organizmov (ŠO - bolezni in škodljivcev) in upoštevajo napovedi Javne službe za 

varstvo rastlin.  

IHPS je regijski center Javne služne zdravstvenega varstva rastlin za Celjsko in Koroško regijo. Njegovo 

delovanje je podprto z agrometeorološko mrežo, ki predstavlja osnovo za opazovanje in 

napovedovanje pojava škodljivih organizmov tako v hmeljarstvu, kot ostalih kmetijskih panogah. 

Napovedi za zatiranje bolezni in škodljivcev sledijo smernicam integriranega varstva rastlin.  

Integrirana pridelava/varstvo hmelja temelji na natančnem spremljanju razvoja bolezni in škodljivcev 

s pomočjo biotehničnih pripomočkov (lovilcev spor, svetlobnih vab, feromonskih vab), prognostičnih 

modelov kot tudi vizualnem opazovanju škodljivih organizmov  in spremljanju fenološkega razvoja 

hmelja.  

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vsako leto pripravi »Seznam dovoljenih 

fitofarmacevtskih sredstev za varstvo hmelja v Sloveniji«. Seznam vključuje fitofarmacevtska sredstva 

(FFS), ki so registrirana v Sloveniji in so dovoljena za uporabo v hmeljiščih na vseh pridelovalnih 

območjih hmelja v Sloveniji. Odločbo o registraciji FFS izda pristojno ministrstvo, Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektor 

za FFS. Tekom postopka registracije strokovnjaki ocenijo vse vidike vpliva uporabe FFS na ljudi, okolje 

(vodo, tla, okolje), na neciljne organizme (čebele, ptice, vodne organizme…). Registrirana FFS se 

uporablja v skladu z navodili za uporabo in na način kot je navedeno na etiketi. Na seznamu dovoljeni 

FFS so tudi sredstva, ki jih hmeljarji v praksi ne uporabljajo, ker imajo dodatne omejitve zaradi zahtev 

svetovnih trgov, kamor se izvaža hmelja.  

Za uspešno varstvo hmelja pred ŠO je potrebno letno opraviti povprečno štiri aplikacije. Letno število 

pa ne presega šest aplikacij. Svetujemo, da se FFS nanaša, v kolikor je le mogoče, ponoči, če seveda v 

neposredni bližini ni naselij oziroma stanovanjskih objektov zaradi hrupa. Drugače pa je optimalni čas 

za nanašanje FFS zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so temperature zraka nižje, relativna zračna vlaga 

pa višja. Vsekakor se aplikacija ne sme izvajati v vetrovnem vremenu, kakor tudi ne v vročem delu 

dneva. Pri nanašanju FFS mora uporabnik obvezno upoštevati odmike oziroma varnostne razdalje v 

skladu z zakonodajo in odločbo o registraciji posameznega FFS. Odmiki so različni in odvisni od 

posameznega FFS, kakor tudi od opreme za zmanjšanje zanašanja FFS. Najmanjši odmik znaša 5 m.  

Potrebno je poudariti, da je hmeljarstvo edina izmed redkih panog v Sloveniji in v svetu, kjer se za 

zatiranje plevelov ne uporablja herbicidov, temveč se-le te mehansko uničuje s kultiviranjem, 

obsipanjem. 


