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S. Radišek, M. Rak Cizej, G. Leskošek: HUDA VIROIDNA ZAKRNELOST HMELJA (CBCVd) 
 

Razkuževanje in higienski ukrepi 
 
Prihaja čas intenzivnih spomladanskih opravil s katerimi lahko poleg priprave hmeljišča na 
proizvodnjo nehote povzročamo tudi širjenje virusov in viroidov. Okužba s temi organizmi je 
neozdravljiva, v hmeljiščih pa se prenašajo mehansko z okuženim rastlinskim sokom, ki ostaja na 
orodju pri izvajanju različnih agrotehničnih ukrepov. Širjenje je najintenzivnejše v času rezi in ostalih 
spomladanskih opravilih, kot je čiščenje in navijanje poganjkov, ko na rastlinah povzročamo največ 
poškodb. Ob rezi hmelja lahko z rezalnimi diski iz ene same z virusi ali viroidi okužene rastline 
okužimo več rastlin v vrsti, kar se v nekaj letih stopnjuje v obsežno okuženje nasada. Okužbe z virusi 
neposredno niso vidne na rastlinah, zaznamo pa jih v obliki zniževanja pridelka (do 10%) in višji 
občutljivosti rastlin na stresne pogoje kot so suša in vročinski udari. V primeru hude viroidne 
zakrnelosti hmelja (CBCVd), pa je širjenje okužbe takoj opazno, saj ta viroid povzroča zelo agresivna 
bolezenska znamenja in odmiranja rastlin.  Zato vas v tem času opozarjamo na pomembnost 
razkuževanja rezalnih diskov, ki ga izvajate  pred in po izstopu iz vsakega hmeljišča. To še posebno 
velja za vse matične nasade in posestva na katerih se pojavlja CBCVd. Za razkuževanje na terenu že 
zadostuje, da rezalne diske dobro poškropite z ročno pršilko. Najboljše rezultate pa dosežemo z 
dograditvijo preprostega aplikacijskega elementa na rezalnik s katerim učinkovito razkužite diske na 
koncu vsake vrste, delno pa tudi med samo rezjo (dodatne info. Gregor Leskošek). Enak režim 
razkuževanja svetujemo tudi v času navijanja in čiščenja poganjkov, ko je priporočljivo motike in 
hmeljarske nože večkrat razkužiti, predvsem ob zaključku del v posameznem nasadu. V primeru 
matičnih nasadov in CBCVd okuženih hmeljišč lahko razkuževanje organiziramo tako, da se po 
končanju del v posamezni vrsti noži ali motike poškropijo z ročno pršilko, kar nam vzame nekaj minut 
na drugi strani pa močno prihranimo pri ohranjanju zdravih nasadov. Pri izbiri razkužil proti virusom 
in viroidom svetujemo uporabo pripravka Virocid v 2% koncentraciji (200ml/10L vode).  
 
Dodatni ukrepi za izkoreninjanje CBCVd 
 
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je določila dodatne ukrepe z 
namenom izkoreninjenja nevarne bolezni hmelja, ki predstavlja resno grožnjo v pridelavi hmelja v 
Sloveniji. Z ukrepi bo odrejen povečan obseg krčenja potencialno okuženih rastlin hmelja, 
prepovedano sajenje rastlin hmelja na okuženem območju in prepovedano sajenje gostiteljskih 
rastlin na mestu uničenih rastlin hmelja za dve leti. Ključnega pomena za uspešnost ukrepov zatiranja 
je, da vsi hmeljarji na okuženem območju dosledno izvajajo predpisane ukrepe in tako preprečijo 
širjenje bolezni na svojem posestvu in na sosednja hmeljišča. Ukrepi so določeni z novo Odločbo o 
nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja (Uradni list RS, št. 
16/19), ki je priloga te številke Hmeljarskih informacij.  
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Krčenje CBCVd okuženih nasadov: 
 
Za uničevanje in okuženih rastlin in nasadov je registriran pripravek Touchdown system 4: 

 Foliarno v 5% koncentraciji ob porabi vode do največ 150L/ha  

 V 15% koncentraciji za premazovanje prerezanega dela trt takoj po prerezu oz. uničenju 
nadzemnega dela  

 
Pri folirani uporabi svetujemo: 

 Uporabo mehke vode (deževnice), ki poveča učinkovitost delovanja   

 uporabo močila GONDOR za boljšo omočljivost - močno zmanjša površinsko napetost na listu, 
izenačuje kapljice, kar ima za posledico bistveno manjše odtekanje, izboljša penetracijo in 
vpliva na zmanjšanje zanosa (drifta) herbicida, priporoča se v 0,25 % koncentraciji, to je (npr. 
250 mL močila Gondor/100L vode) za glifosatne herbicide. 

 močilo Gondor je vedno potrebno dati v škropilnico kot prvega, se pravi pred herbicidom.  

 lokalno uničevanje  
 

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.  
 
Preglednica1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v letu 2019, katere je mogoče uporabiti ob 
sočasnem gojenju hmelja in fižola  

 

Rastlina Bolezen/škodljivec 
Pripravek 

(aktivna snov) 
Odmerek/ 

koncentracija 
Karenca 

Maks. št. 
uporab v 

rastni dobi 

HMELJ/ 
FIŽOL 

hmeljeva peronospora-
sekundarna okužba/ 

 
grahova plesen 

Champ Formula 2 
FLO* 

(Cu – hidroksid) 

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

hmelj 14 
dni/ 

 
fižol 
3 dni 

2-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/ 

 
listne uši 

Karate Zeon 5 CS 
(lambda-cihalotrin) 

0,15 l/ha 

hmelj 21 
dni/ 

 
fižol 7 

dni 

2-krat 

HMELJ/ 
FIŽOL 

koruzna vešča/ 
 

bombaževčeva sovka, 
južna plodovrtka, pesna 

sovka 

Lepinox plus 
(Bacillus 

Thuringhiensis var. 
Kurstaki) 

1,0 kg 
ni 

potrebna 
3-krat 

*Uporaba zalog s staro etiketo, na kateri je navedena uporaba za hmelj in sicer do 31.5.2019. 
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V hmeljišču, kjer sočasno gojite prvoletni hmelj, ki ga ne boste obirali, in fižol je dovoljena uporaba 
herbicida Stomp aqua 
 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Odmerek 

Karenca 
(dni) 

Maksimalno število škropljenj v 
rastni dobi 

Stomp Aqua pendimetalin 2,9 l/ha* 
zagotovljena s 

časom uporabe 
1-krat 

* Škropimo le v pasovih, zato moramo odmerke/ha preračunati na dejansko poškropljeno površino!  

 
 
J. Livk: LETNA PRIJAVA PRIDELAVE RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA IN SADIK HMELJ                             
 
Dela v hmeljiščih so že v polnem teku. Hmeljske žičnice ste po večini že obnovili in pripravili na letino 
hmelja 2019. Rez hmelja se že izvaja, prav tako pa tudi nabiranje sadik hmelja in sajenje. Glede 
razmnoževalnega materiala vas želimo opomniti z določenimi veljavnimi predpisi, ki niso nič 
spremenjeni glede na preteklo leto. 
 

1.) NABIRANJE SADIK HMELJA: 
Hmeljarji, ki ste v letu 2018 prejeli uradno potrdilo za matična hmeljišča (certificirano in standardno 
matično hmeljišče), katere ste spomladi 2018 prijavili v uradni pregled, lahko iz teh nasadov 
pridobivate sadike hmelja (certificirane sadike B in standardne sadike).  
Sadike nabrane v certificiranih in standardnih matičnih hmeljiščih so lahko za lastno uporabo ali za 
trženje. Neodvisno od tega, ali boste te sadike imeli samo za lastno uporabo, ali tudi za trženje - 
prodajo, jih je potrebno pregledati. Vsaj 10 dni pred načrtovano rezjo sadik hmelja v teh nasadih 
morate to namero prijaviti organu za potrjevanje (IHPS)- Jošku Livk. 
Pogoji, katere morajo izpolnjevati certificirane sadike B in standardne sadike hmelja ob uradnem 
pregledu na mestu pridelave so: 
- biti morajo nepoškodovane;  
- debelina posamezne sadike mora biti najmanj 10 mm;  

- zgornji del sadike mora biti gladko, poševno odrezan, 10-15 mm nad zgornjim vencem brstov;  

- spodnji del sadike mora biti gladko, ravno odrezan, 10-15 mm pod spodnjim vencem brstov.  
Dvovenčne sadike morajo imeti 2 venca dobro razvitih brstov, enovenčne sadike pa 1 venec dobro 
razvitih brstov. 
 
Sadike nabrane v proizvodnih hmeljiščih, za katere ste prejeli s strani IHPS konec leta 2018 »Potrdilo 
o izpolnjevanju pogojev za pridobivanje sadik v proizvodnem hmeljišču« pa so samo za lastno 
uporabo in niso tržne. Teh sadik ni potrebno prijavljati na IHPS v pregled ob nabiranju in pred 
saditvijo, namreč za te sadike ne prejmete nobenega dodatnega potrdila v spomladanskem času. Na 
svoji Upravni enoti ob najavi spremembe v tem primeru pokažete samo zgoraj navedeno potrdilo od  
 
 
nasada iz katerega ste nabirali proizvodne sadike za lastno uporabo, za nasad, kjer ste te sadike 
posadili na stalno mesto. 
 

2.) PRIJAVA MATIČNIH NASADOV HMELJA V URADNI PREGLED: 
Hmeljarji, ki imate svoje nasade hmelja posajene s sadikami hmelja certifikata A, B ali standardnimi 
sadikami, lahko le te prijavite v uradni pregled. V teh nasadih bomo preko vegetacije opravili  
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CMH 

AURORA 

12 vrst 

→ 
 

CMH 

AU 

12 vrst 

→ 
 

 
 
predpisane strokovne preglede. V primeru, da bodo nasadi izpolnjevali predpisane pogoje v skladu s 
pravilnikom in ostalo veljavno zakonodajo, boste lahko iz njih v jeseni 2019 ali spomladi leta 2020 
nabirali sadike hmelja za lastno uporabo, ali za trženje.  
V prilogi vam prilagamo obrazec za Letno prijavo pridelave sadik hmelja – Prijava v uradno potrditev 
za leto 2019 z navodili za izpolnjevanje. Navedeno prijavo morate poslati na IHPS do 30. aprila 2019, 
(glej navodila za izpolnjevanje prijave), Prijava je tudi na spletni strani IHPS (www.ihps.si). Za vložitev 
te prijave morate biti predhodno vpisani v FITO- SEME registru, ki ga vodi MKGP. Kdor še ni vpisan v 
tem registru, nas naj čim prej pokličite, da uredimo vse potrebno za vpis v omenjen register.  
 

3.) OZNAČEVANJE MATIČNIH HMELJIŠČ: 
Vsa matična hmeljišča, ki jih boste prijavili v uradni pregled  morajo biti na terenu vidno označena z 
napisi na tabli, ki mora biti odporna na vremenske razmere. Označiti je potrebno na začetku 
hmeljišča v smeri prihoda in sicer prva in zadnja vrsta, tako da je jasno vidno, kje se to hmeljišče 
nahaja. Napis na tabli mora vsebovati: 

- kategorijo matičnega hmeljišča: navede se 'CMH' ali 'certificirano matično hmeljišče', 'SMH' 
ali 'standardno matično hmeljišče,  

- ime oziroma okrajšava sorte hmelja, ki je prijavljena v pregled,  
- število vrst hmelja, ki so prijavljene v pregled (npr. 5, 8, 10) ter 
- puščico, ki označuje smer v kateri se matično hmeljišče nahaja. 

 
 
                                                      
 
                    

 
 
 
     ALI 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Navodila za izpolnjevanje obrazca letne prijave sadik hmelja ter obrazec najdete na spodnji 
povezavi: http://www.ihps.si/prijava-maticnih-nasadov-hmelja-v-uradno-potrditev/. Vse dodatne 
informacije lahko dobite pri Jošku Livk na tel.: (03) 71-21-642 oziroma na GSM: (041) 647-404. 
 
 

http://www.ihps.si/
http://www.ihps.si/prijava-maticnih-nasadov-hmelja-v-uradno-potrditev/

