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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 
 

Hmeljeva peronospora – primarna okužba   
 

Obdobje hladnega vremena predvsem pa nizkih nočnih temperatur v zadnjih nekaj dneh kakor tudi 
padavine so  upočasnile rast hmelja ter ugodno vplivale  na razvoj kuštravcev. Le te smo pri pregledih 
hmeljišč opazili na vseh sortah, v večjem obsegu še posebej  pri občutljivih sortah kot so Savinjski 
golding, Bobek, Celeia in Dana ter novi sorti Styrian Wolf ter Styrian Gold. Ker so se določeni nasadi  
hmelja predvsem poznih sort (npr. Celeie) rezali pozno je še vedno čas, da v takšnih nasadih uporabite 
pripravka kot je Fonganil Gold, omenjeni pripravek ima poleg zatiranja kuštravcev vpliv tudi na 
zdravljenje hmeljne korenike. Za njegovo uporabo se priporoča enkratna točkovna aplikacija v 
odmerku 0,2 ml na rastlino ob porabi vode 0,2 l, pri kateri se doseže najvišja stopnja učinkovitosti. Pri 
škropljenju v pasovih se priporoča uporaba maksimalnega odmerka, ki znaša 0,8 l/ha pri porabi vode 
700 l/ha. Najprimernejše je škropiti v času, ko poganjki hmelja dosežejo višino med 5 in 10 cm oz. 
imajo razvita en  do dva para listov (BBCH 11 -12), skrajni čas uporabe pa je v fazi višine hmelja cca. 30 
cm. Na voljo pa imate tudi  pripravek Profiler, ki ga uporabite v odmerku 2,25 kg/ha. Svetujemo 
obvezno točkovno – foliarno aplikacijo (poraba vode 0,2l/rastlino 600-700 l/ha) v fenofazi BBCH 13-15, 
kar pomeni od razvitih 3 parov listov do razvitega petega para listov. Za ostale nasade pa vsekakor 
velja  opozorilo, da  povsod tam, kjer boste ugotovili več kot 3 % rastlin s kuštravci, po napeljavi 
poganjkov nemudoma uporabite sistemični fungicid. Na voljo imate pripravke na osnovi a.s. Al – fosetil 
(Aliette, Aliette flash,  Aliette WG), ki ga v tem času priporočamo s foliarno aplikacijo v 0,25 % 
koncentraciji pri  poraba vode 300 l/ha. Aplikacijo izvedemo takoj  po napeljavi poganjkov (BBCH 15-
30), škropljenje ponovimo v razmiku 7-10 dni.  
 
Zatiranje kuštravcev je za kasnejše uspešno varstvo hmelja pred hmeljevo peronosporo izrednega 

pomena, zato bodite pozorni in po potrebi tudi ukrepajte!   

 

Hmeljev bolhač 
 
Prve posamične hrošče hmeljevega bolhača smo v letošnjem letu opazili v prvih dneh aprila. Ker je bil 
april relativno hladen, kar ni bilo ugodno za hiter razvoj hmeljevega bolhača, trenutno opažamo v 
hmeljiščih manjšo populacijo. Na listih hmelja so le posamične poškodbe. V naslednjih obdobju, ko se 
bodo temperature zraka zvišale, bodo hrošči hmeljevega bolhača povzročali večje poškodbe na listih 
hmelja. Če se v prihodnje hladno in nestanovitno vreme nadaljevalo, hmelj ne bo tako hitro priraščal. 
Posledično bodo lahko bolhači povzročali škodo, še posebej na prvoletnih nasadih hmelja, ki so za 
bolhača bolj privlačni. Trenutno v večini hmeljišč ni upravičena uporaba insekticidov za zatiranje 
hmeljevega bolhača. 
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Svetujemo pa vam, da v svojih nasadih redno spremljate populacijo hmeljevega bolhača in v primeru, 
da populacija preseže prag, pravočasno ukrepajte. Za zatiranje hmeljevega bolhača imate na razpolago 
kontaktna insekticida z a.s. lambda-cihalotrin in sicer Karate Zeon 5 CS, katere uporabite v 
koncentraciji 0,01 %, ter Karis 10 CS, ki ga uporabite v 0,005 % koncentraciji. 
 
Hmeljeva listna uš  
Letos v Žalcu še nismo našli krilatih uši na hmelju. 
 
Koruzna vešča 
Trenutno je koruzna vešča v fazi gosenic (L5 - 95 %). V naslednjih dneh pričakujemo, da se bodo 
gosenice zabubile. Nikakor pa še nismo našli odraslih metuljev. 
 
 
Razkuževanje in higienski ukrepi 
 
Kot smo vas že v predhodnih Hmeljarskih informacija obvestili je v času intenzivnih spomladanskih 
opravil v hmeljiščih možnost prenosa in širjenja virusov ter viroidov večja. 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. Zato vas v tem času opozarjamo na pomembnost razkuževanja 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).  
 

 
M. Oset Luskar: NAROČILA ZA CERTIFICIRANE SADIKE HMELJA – CSA   NAROČILO ZA RAZMNOŽEVANJE 
V LETU 2020 IN NAJAVA ZA RAZMNOŽEVANJE V 2021 
 

Spoštovani hmeljarji, obveščamo vas, da smo zaključili s prevzemom naročil za sadilni material hmelja - 
certificirane sadike A za razmnoževanje v letu 2019 za sajenje spomladi 2020. Pozivamo vas, da zaradi 
predvidenega večjega povpraševanja oddate naročila do konca meseca maja 2019 za sajenje jeseni 
leta 2020 oziroma spomladi 2021 in najavo naročil za sajenje jeseni 2021 oziroma spomladi 2022. 
Naročilo je mogoče za sorte: AURORA, CELEIA, SAVINJSKI GOLDING, BOBEK, STYRIAN GOLD, STYRIAN 
EUREKA, DANA, CERERA, STYRIAN WOLF, STYRIAN CARDINAL, STYRIAN EAGLE, STYRIAN KOLIBRI, 
STYRIAN DRAGON in STYRIAN FOX.  
Pojasnilo: IHPS prideluje sadike hmelja certifikata A po predhodnem naročilu. Kapaciteta 
razmnoževanja je odvisna od števila matičnih rastlin, ki jih vzdržujemo v skladu s certifikacijsko shemo 
za hmelj. Glede na dejstvo, da se bo s zaradi širjenja hude viroidne zakrnelosti hmelja povečala 
potreba po sadilnem materialu – certifikata A, ter nedorečeno sortno politiko, smo po naših 
predvidevanjih povečali število matičnih rastlin za posamezne sorte. Kljub temu potrebujemo 
informacijo o okvirnih potrebah po sadilnem materialu za posamezno sorto, saj to pogojuje obseg 
števila matičnih rastlin. V primeru, da je potrebno število še povečati,  pa je potrebna najmanj ena 
rastna sezona.  
Naročila sprejemamo po vrstnem redu (datum naročila) do zapolnitve kapacitet. Informacije pridobite 
pri Moniki Oset Luskar osebno ali po tel.: 03/71-21-634 oziroma 041/894-635. 
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B. Naglič, M. Pavlovič: NA SPREHOD MED KAPLJAČI                                                                                      

 

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije nadaljuje z vodenjem projekta Na sprehod med 
kapljači. Projektne aktivnosti vključujejo najprej vzpostavitev pilotne namakalne lokacije, s 
posodobitvijo obstoječega namakalnega sistema, drugič izvedbo potrebnih analiz tal in nabavo 
opreme (senzorjev, meteorološke postaje…) ter nazadnje vzpostavitev pilotnega centra z vso 
pripadajočo opremo za izvedbo praktičnih strokovnih delavnic in izobraževanj zainteresiranih 
uporabnikov. Izobraževanja in delavnice bodo predvidoma potekala v maju in juniju. V času trajanja 
projekta vas bomo preko Hmeljarskih informacij kakor tudi na naši spletni strani sproti obveščali o 
aktivnostih in povezanih projektnih dogodkih.  
S projektom prispevamo k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne 
akcijske skupine Spodnje Savinjske doline (LAS SSD). 
 
 

 


