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

Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da je bila kritična meja v zadnjem obdobju na vseh lokacijah 
presežena.  
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Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

Svetujemo vam, da opravite škropljenje hmeljišč proti hmeljevi peronospori. V primeru, da v nasadih 
nimate težav vam za zaključna škropljenja, priporočamo uporabo pripravka Folpan 80 WDG v kolikor 
vam karenca (21 dni) to še dopušča. Drugače uporabite enega od bakrovih pripravkov, ki ju uporabite 
v polnem  v odmerku  (Cuprablau Z 35 WP 5,5 kg/ha, Badge WG 7,14 kg/ha ) ali pa pripravek Revus v 
odmerku 1,6 l/ha, ki pa ga lahko uporabite samo 2 krat letno.  V nasadih kjer na listih že opazite pege 
ter v nasadih občutljivih sort, svetujemo uporabo pripravka iz skupine Alliete v odmerku 6,25 kg/ha. 
Pomembno je, da pri zaključnih škropljenjih dosledno upoštevate karence ki znašajo za vse zgoraj 
omenjene pripravke 14 dni. Med omenjenimi pripravki obvezno kolobarite, ter pri škropljenju hmeljišč  
upoštevajte odmike od voda, ki zanašajo pri Cuprablau Z 35 WP 30 m, Badge 40 m, Folpanu 80 WDG  
30 m, Revus 15 m, za 1 in 2 red voda.  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 je potrebno v tem času hmeljišča varovati tudi proti hmeljevi pepelovki. Svetujemo, da v 
vseh nasadih preventivno uporabite  enega od pripravkov namenjenih zatiranju le te. Na voljo imate 
pripravke na osnovi žvepla, ki jih uporabite v odmerku 6 - 7,5 kg/ha, ali pa pripravka Vivando, ki ga 
uporabite v odmerku  0, 66 l/ha vendar je njegova uporaba omejena 2 krat letno in 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 
 
Hmeljevo pršico ste v večini primerov uspešno zatrli, njena populacija sicer letos v večini hmeljišč ni 
bila velika, pa vendar je ne smemo zanemari. Čas do obiranja poznih sort hmelja je namreč še daleč 
zato pri rednih pregledih hmelja bodite pozorni tudi na njeno prisotnost. V tem času je potrebno  
 



 
38 

 

 
spremljati pršico ne samo na primarnih listih na različnih višinah hmelja, temveč tudi na sekundarni in 
terciarnih listih (v bližini storžkov). V tem času je prag škodljivosti izredno nizek, in sicer je že presežen, 
če v povprečju najdete manj kot 0,5 pršice/list. Natančna navodila za zatiranje so bila podana v prejšnji 
št. HI. Bodite pozorni tudi na karenco, namreč akaricidi imajo karenco 21 oziroma 28 dni! 
 
Koruzna vešča, hmeljev bolhač 
 
Druga generacija koruzne vešče je letos zelo številčna in sicer jo je v primerjavi z lani v povprečju za 10 
% več. Ulov na svetlobni vabi je zelo številčen kot že nekaj let zapovrstjo na lokaciji Roje pri Žalcu. 
Intenziteta leta metuljev koruzne vešče je bila konec julija in v avgustu na Rojah tudi preko 90 
metuljev/noč (v povprečju pa 40 metuljev/noč). Na svetlobni vabi v Žalcu je potencial koruzne vešče za 
več kot 2,5-krat manjši. Maksimalni ulov koruzne vešče v Žalcu je bil 30 metuljev/noč. 
 

 
Graf1: Let metuljev koruzne vešče druge generacije na svetlobni vabi v Žalcu (rdeči stolpci) in Rojah pri Žalcu (zeleni stolpci) 
v letu 2019 v primerjavi z dinamiko leta na Rojah v letu 2018 (modre pike) 

 
Letos je glede na velik potencial koruzne vešče in ugodne vremenske razmere za razvoj ličink (visoka 
relativna zračna vlaga), velika nevarnost za nastale poškodbe/škode, ki jih povzročajo ličinke z 
vrtanjem v stebla in storžke hmelja. Koruzna vešča druge generacije neprekinjeno leti že skoraj ene 
mesec, let bo trajal vse do sredine septembra, in tako je ves čas nevarnost za poškodbe. Gosenico je 
potrebno zatreti preden se le-ta zavrta. Ker sami najbolj poznate svoje nasade, in če imate težave, je 
za koruzno veščo še vedno čas za njeno zatiranje. Na razpolago imate pripravka Agree WG (1 kg/ha), ki 
vsebuje a.s. Bacillus thuringhiensis var. aizawai ali Lepinox plus (1 kg/ha), ki vsebuje a.s Bacillus 
thuringhiensis var. kurstaki. Število uporab obeh pripravkov je omejeno in sicer vsakega lahko 
uporabite 3-krat letno. Pripravki na podlagi a.s. Bacillus thuringhiensis potrebujejo za dobro delovanje 
pH 6,5. Natančna navodila za zniževanje pH najdete v HI št.6. Pripravki na osnovi Bacillus 
thuringhiensis nimajo karence. 
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Uporabo kontaktnih insekticidov na osnovi a.s. lambda-cihalotrin (Karate Zeon 5 CS in Karis 10 CS) 
uporabite v primeru, če imate v nasadu sočasno tudi hmeljevega bolhača, namreč a.s. lambda-
cihalotrin deluje poleg na gosenice koruzne vešče tudi na hrošče hmeljevega bolhača. Delovanje 
kontaktnih insekticidov je pri visokih temperaturah zraka omejeno na le nekaj dni.  
 
Hmeljev bolhač poletne generacije je sicer v nekaterih nasadih hmelja številčno prisoten, predvsem na 
sorti Savinjski golding in Celeia. Poškodbe povzročajo bolhači predvsem z izjedanjem vretenc storžkov 
hmelja, zanemarljive pa so trenutno poškodbe na listih. Če imate veliko bolhača v nasadih in če vam 
čas do obiranja hmelja še dopušča, je smiselno uporabiti kontaktni insekticid Karate Zeon 5 CS (0,25 
l/ha), ki ima karenco 21 dni, ali Karis 10 CS (0,125 l/ha), ki ima 14 dnevno karenco.  
 

B. Čeh, M. Oset Luskar: TEHNOLOŠKA ZRELOST  

V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 
2019 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina 
storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več lokacijah pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih 
določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, pri sortah:  Savinjski golding, Aurora, Celeia. Za sorte Bobek, 
Styrian gold, Styrian Wolf in Styrian Cardinal pa na eni lokaciji. 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 glede na vremenske razmere v mesecu maju in juniju zamik v fenofazah razvoja. v 

tem obdobju je pri sortah Savinjski golding in Styrian gold razvoj storžkov že skoraj zaključen medtem, 
ko je pri Aurori pričakovano razvoj še traja in je stanje povsem običajno za to obdobje. V nasadih, ki jih 
je prizadela toča pa je stanje povsem različno in je odvisno od termina in fenofaze v kateri je bil nasad 
poškodovan ter seveda od sorte, zato za te nasade velja priporočilo, da jih podrobneje spremljate.  

S prvim vzorčenjem smo pri sorti Savinjski golding zato letos začeli  že 5. avgusta, za prvi vtis navajamo 
pa rezultate vzorčenja 9. avgusta, in sicer na 4 lokacijah. Storžki sorte Savinjski golding so bili sicer še 
nekompaktni, dolžina storžkov je bila 24 mm, a je vlaga v storžkih na izbranih lokacijah padla že na 
79,8 % do 81,6 %. Masa 100 suhih storžkov je še nizka 6,7 g, kar pa rezultira izmerjeno višjo vsebnost 
alfa kislin: 3,4 % do 5,3 % na zračno suh hmelj. Za primerjavo navajamo rezultate lanskega vzorčenja v 

tem obdobju (ležeče zapisano), ko so se parametri tehnološke zrelosti že ustalili in je sorta Savinjski 
golding že prehajala v tehnološko zrelost.  

Vlaga je na vseh 5 lokacijah, tudi na Koroškem, padla pod 80 % in je od 78,4 % do 79,8 %. Vsebnost 
alfa-kislin se je ustalila in je na vzorčenih lokacijah od 2,6 do 4,6 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 
% vlago). Masa 100 suhih storžkov se je na nekaterih lokacijah že ustalila, na drugih pa se je v zadnjih 
treh dneh še malenkost povečala in je od 12,5 do 14,1 g; večletno povprečje za to sorto je 14 g. 

Spremljanje dozorevanja hmelja – rezultati vzorčenja 12. avgusta  
Tretje vzorčenje pri sorti Savinjski golding smo izvedli 12. avgusta na 4 izbranih lokacijah v Savinjski 
dolini; rezultati 2 vzorčenj s Koroške bodo znani 14.8. 2019 in objavljeni na spletu.  
Vlaga v storžkih je padla in je od 78,4 % do 79,6 % glede na lokacijo. Storžki so na lokaciji Žalec dolgi 
24,8 mm; od 9. avgusta niso pridobili na velikosti.  Vsebnost alfa-kislin je bila od 3,9 % do 4,6 % v 
zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Masa 100 suhih storžkov pa je še nizka in sicer od 7,9 do 
8,3 g.  
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Glede na vremensko napoved pričakujemo, da bo trend zorenja storžkov hitro napredoval. Ker se 
glede na rezultate vzorčenja storžkov nakazuje, da bo letošnja tehnološka zrelost pri sorti Savinjski 
golding na nekaterih lokacijah nastopila že v začetku naslednjega tedna, priporočamo, da se glede 
začetka obiranja na vaši kmetiji odločate individualno – orientirate se glede na naše spremljanje 
tehnoloških parametrov ali pred odločitvijo prinesete vzorec storžkov iz vašega hmeljišča v analizo na 
IHPS vsaj na vsebnost vlage. Pri tej sorti je to še zlasti pomembno, saj traja tehnološka zrelost le okrog 
en teden. Upoštevajte tudi izteke karenc. Pričakujemo, da bodo rezultati naslednjega vzorčenja 16. 8. 
2019 nakazali začetek tehnološke zrelosti pri tej sorti. 
 
 
Rezultati vzorčenja pri sorti Styrian gold na lokaciji Žalec so naslednji: vlaga v storžkih je bila 77,9 %. Za 
sorto Styrian gold je sicer značilno, da vlaga v storžkih zelo hitro pada. Masa 100 suhih storžkov je 6,6 
g. Prav tako je narastla vsebnost alfa-kislin je bila 4,1 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). V 
povprečju so storžki še medli, večina še ni dosegla končne velikosti.      
 
Naslednje vzorčenje bo 16. avgusta. Rezultati bodo objavljeni 19.avgusta.  
 
 

Vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin  
 
Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.  
Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s 
pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju 
zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v 
analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne. 
 
Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec 
storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno 
gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko 
nabirajo. 
 
Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 
13. ure.  

 
 


