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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 z 
izjemo Radelj presežena, obilne padavine pa so izprale fungicidi nanos. 
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Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

Svetujemo vam, da povsod tam kjer vam karence še to dopuščajo (pozne sorte npr. Celeia)  ponovno 
opravite škropljenje proti hmeljevi peronospori. Škropljenje opravite z enim od bakrovih pripravkov 
(Cuprablau Z 35 WP 5,5 kg/ha, Badge WG 7,14 kg/ha ) ali pa s pripravkom Revus v odmerku 1,6 l/ha. 
Pri uporabi obeh pripravkov morate biti pozorni, saj jih lahko uporabite samo 2 krat letno ter 
upoštevajte karenco, ki znaša  14 dni. 

Opozorimo naj vas tudi na varstvo prvo letnih nasadov in ukorenišč, kjer morate tudi v času obiranja 
dosledno izvajati varstvo hmelja. 

 
Hmeljeva pepelovka  
 
Prav tako kot pri peronospori velja enako opozorilo tudi za hmeljevo  pepelovko. Povsod tam kjer vam 
karence dopuščajo (8 dni) predvsem pa v nasadih občutljivih sort kot so Magnum, Dana, Celeia ter 
Bobek, opravite preventivno škropljenje z uporabo enega od žveplovih pripravkov v polnem odmerku 
(6 - 7,5 kg/ha). V kolikor v nasadih pepelovko že opazite, morate poleg enega od zgoraj omenjenih 
sredstev obvezno uporabiti tudi pripravek Systhane 20 EW (karenca 14 dni). 
Na voljo sta tudi pripravka pripravka Vivando, ki ga uporabite v odmerku  0, 66 l/ha karenca 3 dni, 

vendar je njegova uporaba omejena 2 krat letno in Vitisan, ki ga uporabite v odmerku 12 kg/ha 

karenca 1 dan. Poudariti velja, da imata omenjana pripravka tudi stransko delovanje na hmeljevo 

cerkosporno pegavost, tako, da njihovo uporabo svetujemo hmeljarjem kateri ste se lansko leto prvič 

srečali s to boleznijo. Drugače pa je za hmeljevo cerkosporno pegavost registriran pripravek Zato 50 

WG v odmerku 0,625 kg na/ha, karenca pa znaša 14 dni. 

 

Koruzna vešča 
 
Let metuljev koruzne vešče druge generacije je še vedno številčen, sicer je malo manjši kot v prvi 
dekadi meseca avgusta, kar je verjetno posledica pogostih padavin. V teh času, glede na dinamiko leta 
metuljev v začetku avgusta,  pričakujemo večje število izleglih gosenic. Glede na dejstvo, da boste 
pozne sorte hmelja (npr. Celeio) obirali po 10. septembru, je vsekakor še upravičena uporaba sredstev 
za zatiranje gosenic koruzne vešče. Namreč zadnje, obilne padavine so v večini izprale insekticidno 
oblogo (Lepinox plus ali Agree WG oziroma Karate Zeon 5 CS ali Karis 10 CS). Pri ponovni uporabi 
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sredstev bodite pozorni na maksimalno število uporab posameznega sredstva na isti površini letno in 
karenco. 
 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentrac
ija/ 

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 

Thuringhiensi
s var. Kurstaki 

1,0 kg 
ni 

potrebn
a 

3-krat 15(5)  

Agree WG* 
Bacillus 

Thuringhiensi
s var. Aizawai 

1,0 kg 
ni 

potrebn
a 

3-krat 15(5)  

*Pripravka Lepinox plus in Agree WG učinkujeta le na gosenice koruzne vešče in drugih metuljev, 
nimata pa učinkovitosti na ostale grizoče škodljivce kot je npr. hmeljev bolhačah. 
 

B. Čeh, M. Oset Luskar: TEHNOLOŠKA ZRELOST  

 

Sorta Savinjski golding je prešla v tehnološko zrelost 19. avgusta.  
 
V začetku tega tedna (26. avgust) pa sta v tehnološko zrelost na vzorčenih lokacijah prešli tudi sorti 
Styrian gold in Aurora. Masa 100 suhih storžkov obeh sort se je v zadnjih dneh še nekoliko povečala; 
pri sorti S. Gold na 10,6 g in pri sorti Aurora na 9,4 do 12,2 g (glede na vzorčeno lokacijo). Vsebnost  
 
 
alfa-kislin je pri sorti Aurora od 8,2 do 10,7 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago)  glede na 
vzorčeno lokacijo.  
Storžki sorte S. Fox so zeleni, debeli, nekaj drobljivih, kar diši in šumi, nekaj še medlih in drobnih.  
Vsebujejo 79,1 % vlage ter 4,6 %  alfa-kislin v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Storžki sorte 
S. Dragon so zeleni, debeli, malo drobljivih, diši, šumi, zelo malo medlih. Vsebujejo 78,0 % vlage ter 6,2 
%  alfa-kislin v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago).  
 
Storžki sorte Bobek na vzorčeni lokaciji vsebujejo 78,7 % vlage, vsebnost alfa kislin je 5,3 v zračno 
suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Storžki so zeleni, zaprti, nekaj je še medlih in drobnih, ostali že 
pridobivajo prijeten vonj in že nekoliko šumijo. Na vzorčeni lokaciji storžki trenutno še niso dozoreli, 
na terenu pa sta na nekaterih lokacijah sorti že prijetno dišeči in s tem že primerni za obiranje. 
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Storžki sorte Celeia na vzorčenih lokacijah vsebujejo še 81,3 % vlage, vsebnost alfa-kislin je 2,5 do 2,7 
% v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Storžki so zeleni, zaprti, še drobni in medli in še rastejo 
oziroma pridobivajo na masi.  
 
Storžki sorte S. Wolf na vzorčeni lokaciji vsebujejo 79,7 % vlage, vsebnost alfa kislin je 12,2 v zračno 
suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Storžki so zeleni, zaprti, kar debeli, malo še kar medlih, nekaj še 
drobnih, ostali že nekoliko šumijo, so kompaktni in že nekoliko dišijo. Storžki sorte S. Cardinal so 
zeleni, zaprti, še veliko medlih in drobnih. Vsebujejo 77,5 % vlage ter 9,2 do 9,5 %  alfa-kislin v zračno 
suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Storžki sorte S. Colibri zeleni, zaprti, še kar veliko medlih in 
drobnih, malo jih je že šumečih. Vsebujejo 78,9 % vlage ter 2,2 %  alfa-kislin v zračno suhih storžkih 
(storžki z 11 % vlago).  Storžki sorte S. Eagle so kompaktni, zeleni, zaprti, nekaj jih je že kar debelih, 
nekaj še medlih in drobnih, nekaj šumi in odbija. Vsebujejo 77,5 % vlage. Storžki sorte S. Eureka so 
debeli, zaprti, zeleni in še kar medli. Vsebujejo 82,3 % vlage ter 10,3 %  alfa-kislin v zračno suhih 
storžkih (storžki z 11 % vlago).   
Glede začetka obiranja posamezne sorte na vaši kmetiji se odločajte individualno – orientirate se glede 
na spremljanje tehnoloških parametrov, pred odločitvijo pa prinesete vzorec storžkov iz vašega 
hmeljišča v analizo na IHPS vsaj na vsebnost vlage oziroma tudi na vsebnost alfa-kislin. Upoštevajte 
tudi izteke karenc.  
 
Rezultati naslednjega vzorčenja v četrtek, 29. 8. 2019, bodo objavljeni v petek, 30. 8. 2019, po 15 uri.  
 

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.  

 
I. J. Košir: UMERJANJE VLAGOMEROV 
 
V letošnjem letu bomo na Oddelku za agrokemijo in pivovarstvo umerjali vlagomere za določanje vlage 
v hmelju. Vlagomere lahko oddate na oddelku za agrokemijo in pivovarstvo do 02. 09. 2019. Vlagomeri 
se bodo umerjali 03. 09. 2019. Cena za umerjanje vlagomera je 30,78 EUR. Obveščamo vas, da po 
navedenem datumu ne bo več možno izvajati umerjanja vlagomerov.  
 

 

 


