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G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA 

Kot smo že večkrat omenili lahko za letošnje leto za hmeljišča v Savinjski dolini rečemo, da rast in razvoj 

hmelja močno prehitevata glede na dolgoletno povprečje. Prav tako se srečujemo tudi s pojavom izredno 

neizenačenega nastopa generativne faze predvsem pri sortah Savinjski golding in Aurora. Tako v tem času v 

nasadih omenjenih sort lahko na posameznih rastlinah najde od komaj formiranih cvetnih nastavkov, cvetov, 

do napol razvitih ali pa celo že do popolnoma razvitih storžkov. V povprečju lahko rečemo, da sta sorti 

Savinjski golding in Aurora v razvojni fazi BBCH 63-65 (približno 30 % cvetov je odprtih do polnega cvetenja).  

Nekoliko manj je je neizenačenost cvetenja izražena pri  sorti Celeia, tako, da lahko fenološko to sorto 

opišemo z razvojno faza BBCH 61 kar pomeni začetek cvetenja. 

 

G. Leskošek, M. Rak Cizej: VARSTVO HMELJA 

 
Hmeljeva peronospora  

Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da so le te v zadnjem obdobju na vseh lokacijah nekoliko upadle kljub 
temu pa so na večini lokacij nad kritično mejo. Velja opozorilo, da hmelj prehaja v razvojno fazo polnega 
cvetenja. Glede na zelo ugodne vremenske razmere v zadnjem obdobju, pogoste padavine,  kakor tudi  na 
osnovi ulova spor in ob dejstvu, da je cvetenje najbolj občutljiva faza za okužbe s hmeljevo peronosporo 
(kritična meja je sedaj 10 ulovljenih spor v štirih zaporednih dneh) je potrebno hmeljišča takoj ko bo mogoče 
zaščititi. 
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Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

 
Svetujemo vam, da v kolikor v nasadih nimate težav  z hmeljevo peronosporo uporabite enega od kontaktnih 
fungicidov. V tem času bi ponovno dali prednost pripravku Folpan 80 WDG v odmerku 4,68 kg/ha. V kolikor 
imate nasade občutljivih sort ter na listih že opazite pege, svetujemo uporabo enega od pripravkov iz skupine 
Alliete, ki ga v tem času uporabite v odmerku med 5 in 6 kg/ha, odvisno od bujnosti nasada ali pa pripravek 
Revus v odmerku 1,6 l/ha, ki pa ga lahko uporabite samo 2 krat letno. Pri škropljenju hmeljišč morate 
upoštevati odmike od voda, ki zanašajo pri Folpanu 80 WDG  30 m (1 in 2 red), Revusu 15 m (1 in 2 red), pri 
pripravkih iz skupine Alliete  15 m 1 red in 5 m vode 2 reda.  S škropljenem hmeljišč ne smete odlašati prav 
tako je potrebno škropljenje ponovit v kolikor vam večja količina padavin (40 mm) izpere fungicidni nanos.   

 
Hmeljeva pepelovka  
 
Prav tako kot za hmeljevo peronosporo so tudi za hmeljevo pepelovko trenutno ugodni pogoji za razvoj te 
bolezni. Svetujemo vam v vseh nasadih preventivno uporabite enega od pripravkov namenjenih zatiranju 
hmeljeve pepelovke. Na voljo imate pripravke na osnovi žvepla, ki jih uporabite v odmerku 6 kg/ha, na voljo 
sta tudi pripravka Vivando, ki ga uporabite v odmerku  0, 66 l/ha vendar je njegova uporaba omejena 2 krat 
letno ali pa Vitisan, ki ga uporabite v odmerku 12 kg/ha.  
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Hmeljeva listna uš  
Konec prejšnjega tedna ste v večini primerov uporabili sistemične insekticide za zatiranje hmeljeve listne uši. V 
večini primerov uši niso več prisotne v nasadih, pa vseeno vam priporočamo, da v hmeljiščih preverjate 
uspešnost izvedenega ukrepa. 
 
Hmeljeva pršica 
Trenutno je populacija pršice v večini hmeljišč še vedno zelo nizka, mestoma je niti ne najdeno. Zato vam 
svetujemo, da v hmeljiščih ob rednih pregledih spremljate njen nadaljnji razvoj, da boste lahko pravočasno 
ukrepali. Uporaba akaricidov v večini hmeljišč v tem času še ni potrebna.  
 

O vseh dilemah in nejasnostih glede pršice, se lahko obrnite na Inštitut, na Oddelek za varstvo 
rastlin, kamor lahko vsak dan do 8. ure zjutraj prinesete v pregled liste hmelja, ki jih boste nabrali v 
svojih hmeljiščih. Listi naj predstavljajo povprečen vzorec, nabran na različnih mestih v hmeljišču in 
na različnih višinah hmelja (spodaj, v sredini in zgoraj). 

 
Koruzna vešča 
Let metuljev 1. generacije še vedno traja. Populacija je v zadnjih dneh izredno nizka (maks. 3 metulji/noč), kar 
je verjetno posledica hladnih in vlažnih noči ter pogostih padavin. Na območjih, kjer imate težave z gosenicami 
koruzne vešče, in kjer ste opazili že tudi poškodbe na hmelju, je vsekakor smiselno ponovno uporabiti 
pripravek Agree WG (1 kg/ha) ali Lepinox plus (1 kg/ha). To je še posebej priporočljivo, če je minilo več kot 10 
dni in da je padlo preko 40 mm padavin. 
 
M. Rak Cizej: SEZNAM FFS REGISTRIRANIH V HMELJU IN FIŽOL                                                                                   
 

V preglednici so navedena fitofarmacevtska sredstva katera lahko uporabljate v hmeljiščih, kjer sočasno gojite 
hmelj in fižol, namreč navedena sredstva imajo uradno dovoljenje tako za hmelj, kot tudi fižol, pri čemer 
morate dosledno upoštevati odmerek oziroma konc. sredstev, ki so navedena v preglednici.  
 
Preglednica: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v letu 2018, katere je mogoče uporabiti ob sočasnem 
gojenju hmelja in fižola  

 

Rastlina Bolezen/škodljivec 
Pripravek 

(aktivna snov) 

Odmerek/ 
koncentracij

a 
Karenca 

Maks. št. 
uporab v 

rastni dobi 

HMELJ/ 
FIŽOL 

hmeljeva 
peronospora-

sekundarna okužba/ 
 

navadna bakterijska 
fižolova pegavost 

Champ Formula 2 
FLO* 

(Cu – hidroksid) 

0,20-0,25 % 
(2,8 l/ha) 

hmelj 
14 dni/ 

 
fižol 
3 dni 

3-krat Champion 50 WG* 
(Cu – hidroksid) 

2,0 kg/ha 

Cuprablau Z 35 WP  
(Cu – oksiklorid) 

1,5 kg/ha 

HMELJ/ 
FIŽOL 

hmeljeva 
peronospora-

sekundarna okužba/ 
 

bela gniloba, 
fižolov ožig-vdrta 
fižolova pegavost, 

fižolova rja 

Ortiva 
(azoksistrobin) 

1,0 l/ha 
hmelj 

28 dni/ 
 

fižol 
7 dni 

2-krat 
Zaftra AZT 250 SC 

(azoksistrobin) 
1,0 l/ha 

HMELJ/ 
FIŽOL 

hmeljeva listna uš, 
hmeljev bolhač, 
koruzna vešča/ 

 

Karate Zeon 5 CS 
(lambda-cihalotrin) 

0,15 l/ha 

hmelj 
21 dni/ 

 
fižol 7 

2-krat 
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listne uši dni 

HMELJ/ 
FIŽOL 

koruzna vešča/ 
 

bombaževčeva sovka, 
južna plodovrtka, 

pesna sovka 

Lepinox plus 
(Bacillus 

Thuringhiensis var. 
Kurstaki) 

1,0 kg 
ni 

potrebn
a 

3-krat 

*Uporaba zalog s staro etiketo, na kateri je navedena uporaba za hmelj in sicer do 31.5.2019. 
 
M. Pavlovič: S SPOMLADANSKE SEJE HMELJARJEV IN TRGOVCEV V PARIZU                                                  

 

Na majskem sestanku Mednarodne hmeljarske organizacije (www.ihgc.org) v Parizu je bila priložnost za prvi 

letošnji pregled tržnih razmer. V  2017 navajajo statistike na 58.797 ha hmeljišč globalni pridelek 118.676 ton 

hmelja. Širjenje hmeljišč v svetu se nadaljuje v 2018 že 5. leto (!) zapored. Ponudba aromatičnega hmelja je 

tako pri določenih sortah že presegla povpraševanje. Pri grenčičnih sortah tržnih presežkov trgovci še niso 

omenjali. Posledično se razmere že odražajo v zniževanju dnevnih cen hmelja. Površine vseh hmeljišč so se v 

2018 globalno povečale za 1.473 ha (skupaj 60.270 ha). V ZDA (+606 ha, skupaj 23.140 ha), v Nemčiji (+557 ha, 

skupaj 20.100 ha), v Češki (+81 ha, skupaj 5.026 ha), v Sloveniji (+77 ha, skupaj 1.667 ha). Na Kitajskem pa so v 

zadnjih letih zmanjševali površine in jih ocenjujemo v IHGC na 2.683 ha. Poročilo s statistikami in komentarjem 

za Slovenijo je na sestanku informativno predstavil Ivo Bračun (Inbarco). Površine hmeljišč v Sloveniji so tako v 

svetovnem merilu po obsegu na 5.mestu. Kot pomembnejši pridelovalci sledijo še poljski (1.576 ha), angleški 

(972 ha), avstralski (652 ha), španski (543 ha), novozelandski (531 ha), francoski (496 ha) in ruski (470 ha) 

hmeljarji. Seznanili smo se tudi z dopolnjenim seznamom sort hmelja v tržni pridelavi. Podrobnejše statistike o 

površinah in pridelavi hmelja, kot tudi o sortni strukturi in pogodbeni prodaji, so po državah spletno 

predstavljene v izvirnem gradivu seje. 

Kaj lahko pričakujemo? Hmeljarji v ZDA prilagajajo sortno strukturo – predvsem na račun večanja razmerja 

grenčičnih sort na račun zmanjševanja aromatičnih (trend od 80 % na 60 %). V preteklih 5 letih širjenja 

hmeljišč, so jih ti največ povečali – v SZ pacifiškem delu ZDA celo za 51 %. K ugodni podjetniški klimi v ZDA je v 

preteklih letih  poleg širjenja obsega pivovarn, prispevala tudi šibka vrednost dolarja. Podobno bo tudi v EU, 

kjer so se površine hmeljišč v tem obdobju povečale za 15 %. Naslednja ocena tržnih razmer bo v začetku 

avgusta – po sestanku IHGC v Španiji. 

Po seji Ekonomske komisije je španski predstavnik José A. Magadán predstavil progam poletne hmeljarske poti 

v León. Novembrski sestanek z zadnjo letošnjo tržno oceno o letini hmelja bo dan pred pričetkom sejma Brau-

Beviale v Nürnbergu.  Za leto 2019 je nemški kolega dr. Florian Weihrauch najavil članom predsedstva IHGC 

konferenco Znanstveno-tehnične komisije, ki bo v juniju 2019 v francoski Alzaciji. Predstavnika hmeljarjev iz 

Slovenije – predsednik Združenja hmeljarjev Slovenije Janez Oset in Jernej Ribič, pa sta povabila prisotne na 

naslednji kongres hmeljarjev in hmeljskih trgovcev v Slovenijo.  

Na pobudo francoskih hmeljarjev je odgovorni predstavnik za hmelj pri evropski organizaciji kmetov in 

kmetijskih zadrug COPA-COGECA Francesco Mirizzi predstavil še pobudo za podporo pridelavi ekološkega 

hmelja v EU, kjer naj bi za varjenje ekološkega piva uporabljali lahko izključno ekološko pridelan hmelj. 

Obstajajo namreč interesi, da bi uvrstili hmelj na seznam neekoloških surovin za proizvodnjo ekoloških živil. 

Tudi predsedstvo IHGC je podprlo lobiranje te kmetijske organizacije – in to s posebnim s pismom, 

naslovljenim na pristojni ministrski urad EU (DG AGRI). Podrobnosti s sestanka so dodatno na voljo na 

označenih spletnih povezavah.  

http://www.ihgc.org/
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2018%20MAY%20IHGC%20hop%20variety%20list%202017.pdf
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2018%20MAY%20IHGC%20EC%20Reports.pdf
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/activ/jul18.htm
https://www.braubeviale.de/en
https://www.braubeviale.de/en
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2018%20MAY%20IHGC%20Letter%20to%20DG%20AGRI%20on%20EU%20Organic%20hops.pdf

