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G. Leskošek in M. Rak Cizej: VARSTVO HMELJA 

 
Hmeljeva peronospora  
 

Ugodne vremenske razmere za razvoj hmeljeve peronospore se nadaljujejo, prav tako je iz ulova spor (slika 1) 
razvidno, da so le-te na vseh lokacijah, z izjemo Založ, nad kritično mejo. Svetujemo vam, da zaščitite hmeljišča 
pred hmeljevo peronosporo z enim od kontaktnih fungicidov.  
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Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

 
V tem času bi dali prednost bakrovim pripravkom v polnem odmerku (glejte HI št. 1), uporabite pa lahko tudi 
pripravka Zaftra AZT 250 SC v odmerku 1,6 l/ha oziroma Folpan 80 WDG v odmerku 4,68 kg/ha, vendar vas naj 
pri slednjih opozorimo, da ima Zaftra AZT 250 SC karenco 28 dni, Folpn 80 WDG pa 21 dni, zaradi česar ju v 
večini nasadov Savinjskega goldinga ne morete več uporabiti. V kolikor imate težave s hmeljevo peronosporo 
ali pa na listih že opazite pege, uporabite enega od pripravkov iz skupine Alliete v odmerku 6,25 kg/ha ali  
pripravek Revus v odmerku 1,6 l/ha, vendar vas naj opozorimo, da je uporaba  Revusa dovoljena 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), Cuprablau Z 35 WP 30 m (1 in 2 red), Badge WG 40 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 ponoviti, v kolikor vam večja količina padavin (40 mm) izpere fungicidni nanos.   

 
Hmeljeva pepelovka  
 
Še naprej velja navodilo, da pri škropljenju proti hmeljevi peronospori 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 
(njegova uporaba je omejena na 2-krat letno) ali pa Vitisan, ki ga uporabite v odmerku 12 kg/ha. Posebej 
pozorni bodite na pojav hmeljeve pepelovke v nasadih občutljivih sort, kot so Magnum, Dana, Celeia ter 
Bobek; v kolikor jo v nasadih opazite, morate poleg enega od zgoraj omenjenih sredstev obvezno uporabiti 
tudi pripravek Systhane 20 EW. 

 
Hmeljeva pršica 
 
V tem času je potreben natančen pregled hmeljišč in ugotavljanje prisotnosti hmeljeve pršice, namreč 
približujemo se že času obiranja zgodnjih sort hmelja. Za Savinjski golding je za uporabo akaricida Nissorun 10 
WP in Vertimec PRO, ki imata karenco 28 dni, že prepozno; karenca za akaricid Kanemite SC pa je 21 dni. 
Odmerke Kanemite v tem času je 3,15 l/ha. V preglednici 1 so navedeni akaricidi, ki jih lahko uporabite v 
letošnjem letu, s pripadajočimi odmerki in varnostnimi pasovi do voda 1. in 2. reda. 
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Preglednica 1: Akaricidi, ki jih lahko uporabite v letošnjem letu, s pripadajočimi odmerki in varnostnimi pasovi 
do voda 1. in 2. reda 
 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Odmerek 

Karenca 
(dni) 

Maksimalno 
število 

škropljenj v  
rastni dobi 

Varnostni pas 
tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 
in 2. reda (m) 

Šobe 
klasične 

Šobe 
Agroto

p TD 

Nissorun 10 WP heksitiazoks 1,5 kg/ha 28 1-krat 30 15 

Vertimec PRO abamektin 1,25 l/ha 28 2-krat 30  

Kanemite SC acekvinocil 
3,15-3,6 

l/ha 
21 1-krat 30  

 

Koruzna vešča 
 
Konec meseca junija se je pričel let metuljev 2. generacije. Populacija koruzne vešče je v porastu na obeh 
lokacijah, kjer spremljajmo let metuljev koruzne vešče. Na lokaciji Roje pri Žalcu se je na svetlobno vabo v noči 
14. julija ulovilo 58 metuljev, v povprečju pa je let metuljev na omenjeni lokaciji preko 20 metuljev na noč. 
 

 
 

Slika 2: Let metuljev koruzne vešče 2. generacije na svetlobni vabi v Žalcu in Rojah pri Žalcu v letu 2018 v 
primerjavi z letom v letu 2017 

 
V naslednjih dneh že pričakujemo prve izlegle gosenice 2. generacije, najštevilčnejši pojav gosenic pa bo sledil 
konec julija in v začetku avgusta. Tako vam priporočamo, da ob škropljenju dodate enega od spodaj navedenih 
pripravkov za zatiranje gosenic koruzne vešče, kateri imajo kontaktno delovanje, zato je pomembno, da je 
aplikacija sredstev brezhibna in opravljena še preden se gosenice zavrtajo v stebla. Če imate hkrati v hmeljišču 
prisotne hrošče hmeljevega bolhača, potem dajete prednost pripravku, ki vsebuje a.s. lambda-cihalotrin, 
namreč ima delovanje tako na bolhača kot gosenice koruzne vešče. Pripravka Agree WG in Lepinox plus imata 
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delovanje samo na gosenice koruzne vešče. Če bo let metuljev koruzne vešče še naprej tako številčen in ob 
dejstvu, da imamo letos visoko relativno zračno vlago tudi podnevi, bo umrljivost jajčec in mladih gosenic 
koruzne vešče manjša in posledično lahko pričakujemo na hmelju številčnejše poškodbe kot v enakem 
obdobju lanskega leta. 
 
Preglednica 2: Pripravki za zatiranje gosenic koruzne vešče 
 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracij
a/ 

odmerek 

Karenca 
(dni) 

Maksimalno 
število 

škropljenj v  
rastni dobi 

Varnostni pas 
tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 
in 2. reda (m) 

Šobe 
klasične 

Šobe 
Agroto

p TD 

Karate Zeon 5 CS 
lambda-

cihalotrin 

0,007-0,01 
% (0,25 

l/ha) 
21 2-krat 40 20 

Karis 10 CS 
lambda-

cihalotrin 

0,0035-
0,005 % 

(0,125 l/ha) 
14 2-krat 50  

Lepinox plus 
Bacillus 

Thuringhiensis 
var. Kurstaki 

1,0 kg 
ni 

potrebna 
3-krat 15(5)  

Agree WG* 
Bacillus 

Thuringhiensis 
var. Aizawai 

1,0 kg 
ni 

potrebna 
3-krat 15(5)  

 
Hmeljev bolhač 
 
Hmeljev bolhač poletne generacije je prisoten v mnogih hmeljiščih. Mestoma je populacija že velika in 
povzroča poškodbe na spodnjih že oblikovanih storžkih, večina pa se prehranjuje še na mladih listih. Populacija 
hmeljevega bolhača se bo še povečevala in bo predvidoma dosegla svoj vrh konec julija in v prvi dekadi 
avgusta. Tako vam ob škropljenju hmelja konec meseca v hmeljiščih, kjer imate prisotnega bolhača, 
priporočamo dodajati insekticid z a.s. lambda-cihalotrin (Karis 10 CS ali Karate Zeon 5 CS). Podrobnosti glede 
odmerkov in karenčnih dob ter in omejitev glede števila uporabe si preberite v preglednici 2. 
 
Opozorimo vas naj, da je uporaba insekticida Karate Zeon 5 CS in Karis 10 CS na istem zemljišču dovoljena le 2-
krat letno. Omenjena insekticida ne smete uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu! Ker sta sredstvi 
nevarni za čebele, je pred njuno uporabo potrebno zmulčiti cvetočo podrast okrog hmeljišč! Upoštevajte 
varnostne pasove od vodnih virov. 
 



 
32 

 

 
B. Čeh in M. Oset Luskar: SPREMLJANJE PARAMETROV TEHNOLOŠKE ZRELOSTI V LETU 2018 IN REZULTATI 
PRVIH VZORČENJ  
 
V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2018 
spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in 
vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, 
KGZ Celje, pri sortah:  Savinjski golding, Aurora, Celeia in Styrian gold. Vzorčenja bomo izvajali v časovnem 
intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo 
ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez 
padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.  
 
Za letošnje leto je značilno zelo neizenačeno cvetenje in tvorjenje storžkov pri sortah Aurora, Styrian Gold in  
Savinjski golding. Storžki so v istih nasadih v razvoju zelo neizenačeni - od faze šele začetka razvoja do 
popolnoma razviti storžki, so pa tudi lokacije, na katerih je stanje povsem običajno za to obdobje.  
 
S prvim vzorčenjem smo pri sorti Savinjski golding zato letos začeli že 19. julija, in sicer na 5 lokacijah. Storžki 
sorte Savinjski golding so bili sicer še medli in nekompaktni, dolžina storžkov je bila 23,5 do 24,9 mm, a je 
vlaga v storžkih na izbranih lokacijah padla že na 82,4 % do 83,4 % (slednja na lokaciji z izrazitim neizenačenim 
stadijem razvitosti storžkov). Drugo vzorčenje pri sorti Savinjski golding smo izvedli 24. julija na 5 izbranih 
lokacijah v Savinjski dolini; na Koroškem storžki še niso bili v razvojni fazi, primerni za vzorčenje. Vlaga v 
storžkih je bila od 80,2 % do 83,2 % glede na lokacijo. Storžki so bili na lokaciji Žalec dolgi že 26 mm; od 18. 
julija so zrastli za 3,5 mm. Vsebnost alfa-kislin je bila od 2,8 % do 3,4 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % 
vlago). Za primerjavo navajamo rezultate lanskega prvega vzorčenja, ki smo ga izvajali 7. avgusta, torej v 
primerjavi s tem vzorčenjem dva tedne kasneje; vlaga v storžkih Savinjskega goldinga je bila takrat na 5 
merjenih lokacijah od 81,1 % do 83,2 %. V letu 2016 je bila vlaga v storžkih pri prvem vzorčenju 4. avgusta 
okrog 82 %, v letu 2015 3. avgusta 81,6 % do 84 %.  
 
Naslednje vzorčenje bo 30. julija, v primeru dežja prvi naslednji nedeževen dan.  
 
 
B. Čeh:  PREMAGOVANJE STRESNIH RAZMER 
 
Veliko nihanje temperatur, deževje in z vodo zasičena tla v lahko tudi v tem času blokirajo dostopnost 
(mikro)hranil. Da se rastlinam pomaga prebroditi te težave v začetku razvoja storžkov, je smiselna foliarna 
aplikacija, med drugimi na primer pripravka iz rjavih alg Super Fifty 1,5 L/ha, Fructol Bio 2 kg/ha, ki vsebuje 
mikrohranila in alge, oziroma agOptim Sunset (prej PRP EBV) 1,5 L/ha, ki prav tako vsebuje vrsto mikrohranil.  


