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M. Rak Cizej: SEZNAM FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV DOVOLJENIH ZA VARSTVO HMELJA  V 
SLOVENIJI V LETU 2020 
 

Seznam fitofarmacevtskih sredstev dovoljenih za uporabo v hmelju v Sloveniji v letu 2020 je presek 

registriranih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v Sloveniji (vir: 

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm; na dan, 10. marec 2020) in v Nemčiji, mejnih 

vrednosti ostankov FFS na hmelju določenih v EU, ZDA in na Japonskem, upoštevane pa so tudi 

zahteve večjih slovenskih kupcev hmelja. Sredstva, ki so navedena v preglednici 1, so dovoljena za 

uporabo v t.i. nemškem kot tudi ameriškem škropilnem programu hmelja. Opozorili bi vas radi, da 

se s svojim kupcem hmelja predhodno dogovorite o morebitnih omejitvah in uporabi določenih FFS, ki 

nimajo znanih vseh izvoznih toleranc za državo v katero boste izvažali hmelj. Pri uporabi 

posameznega FFS dosledno upoštevajte navodila za uporabo, kjer je poleg odmerka, maksimalnega 

števila škropljen letno, navedena tudi karenca ter varnostni pasovi od voda 1. in 2. reda. Za posamezna 

FFS, ki imajo večji varnostni pas kot 20 m, lahko varnostno razdaljo, v skladu z odločbo o registraciji 

posameznega FFS, ustrezno zmanjšate in sicer: z uporabo šob Agrotop TD, ki zmanjšajo zanos (drift) 

v 90 % deležu, uporabite pravilno tehniko nanašanja FFS ob robovih parcel, kjer uporabite enostransko 

zračno zaporo ventilatorja ter upoštevate klimatske razmere v času škropljenja. 

 

OPOZORILO! 

Pri tretiranju hmeljišč dosledno upoštevajte Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev 

(Ur. l. RS, št. 71/14 in 28/18) in Pravilnik o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi 

(Ur. l. RS, št. 43/14). 

 

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za varstvo hmelja v letu 2020 
 

Hmeljeva peronospora (Pseudoperonospora humuli) - primarna okužba 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Razvrstitev po 

FRAC 

(koda) 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimal

no število 

škropljenj 

v 

rastni dobi 

Varnostni 

pas tlorisne 

širine od 

meje brega 

voda 1. in 2. 

reda (m) 

Šobe klasične 

Aliette 

flash1 Al - fosetil P7 

1,5 g/rastlino 

(zalivanje) 
14 1-krat 

15(5) 
2 kg/ha (foliarna 

uporaba) 
14 2-krat 

Fonganil 

gold2 

metalaksil-

M 
A1 

0,2 ml/rastlino 

(maks. 0,8 l/ha) 

zagotovljen

a s časom 

uporabe 

1-krat 15(5) 

Profiler3 
Al – fosetil 

fluopikolid 
P7 + B5 

1,125 g/rastlino ob 

uporabi 0,2-0,5 l 

vode/rastlino 

(maks. 2,25 kg/ha) 

zagotovljen

a s časom 

uporabe 

1-krat 15(10) 

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm
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1 Pripravke na podlagi a.s. Al-fosetil uporabimo, če v nasadu opazimo prisotnost kuštravcev na več kot 3 % rastlin.  

Sredstvo uporabimo v odmerku 1,5 g na rastlino za preprečevanje primarne okužbe z zalivanjem po rezi korenike, 

ko poganjki dosežejo višino 2-20 cm (BBCH 11-15). Zaliva se največ 1-krat, pri priporočljivi porabi vode 2 

dcl/rastlino. 

Najvišjo učinkovitost dosežemo s foliarno aplikacijo v 0,25 % konc. po napeljavi poganjkov (BBCH 15-30), tretira 

se največ 2-krat, s ponovitvijo škropljenja v razmiku 7-10 dni. Poraba vode je za vsak meter višine hmelja 300 do 

400 l.  
 

2 Pripravek Fonganil gold uporabimo po rezi hmelja (BBCH 08-11). Priporoča se točkovna aplikacija v odmerku 

0,2 ml pripravka/rastlino ob porabi vode od 0,2 do 0,4 l/rastlino. V primeru škropljenja v pasovih se priporoča 

uporaba maksimalnega odmerka in sicer 0,8 l pripravka/ha pri porabi 700 l vode/ha. Uporaba pripravka v kasnejših 

razvojnih fazah in foliarni aplikaciji zaradi povzročanja fitotoksičnosti ni primerna. 
 

3 Pripravek Profiler se uporablja od fenološke faze, ko je razvit tretji par listov do faze razvitega petega para listov 

(BBCH 13-15).  

 

Hmeljeva peronospora (Pseudoperonospora humuli) - sekundarna okužba 

Pripravek 
Aktivna 

Snov 

Razvrstitev 

po FRAC 

(koda) 

Koncentraci

ja/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimaln

o število 

škropljenj 

v  

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agroto

p TD 

Aliette flash Al- fosetil P7 

0,25 % 

(maks. 6,25 

kg/ha) 

14 
skupno do 

8-krat 
15 (5)  

Cuprablau Z 35 

WP© 
Cu – oksiklorid M1 5,5 kg/ha 14 2-krat 30  

Badge WG© 
Cu – hidroksid 

Cu – oksiklorid 
M1 7,14 kg/ha 14 2-krat 40  

Folpan 80 WDG* folpet M4 
1,87-4,68 

kg/ha 
21 3-krat 30  

Mirador 250 SC** azoksistrobin C3 1,6 l/ha 28 2-krat 20  

Ortiva** azoksistrobin C3 1,6 l/ha 28 2-krat 20  

Zaftra AZT 250 

SC** 
azoksistrobin C3 1,6 l/ha 28 2-krat 20  

Revus*** mandipropamid H5 0,75-1,6 l/ha 14 2-krat 15  

©omejitve uporabe bakrovih pripravkov je na 4,0 kg čistih bakrovih ionov na leto. 
 

 

*Fungicid Folpan 80 WDG uporabljamo: BBCH 37 (rastlina doseže 70 % končne višine) = 1,87 kg/ha,  

                               BBCH 37 do BBCH 55 (rastlina doseže več kot 70 % višine) = 2,80 kg/ha, 

                                BBCH 56 in več (brsti socvetij povečani) = 4,68 kg/ha. 
 

**Fungicide Mirador 250 SC, Ortiva, Zaftra AZT 250 SC uporabljamo: od fenofaze BBCH 55 (brsti socvetij povečani) 

= 1,6 l/ha 

Učinkovitost in fitotoksičnost sredstev Mirador 250 SC, Ortiva in Zaftra AZT 250 SC pri uporabi na hmelju ni bila 

preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo teh sredstev na hmelju prevzame uporabnik. 
 

***Fungicid Revus uporabljamo: BBCH 37 (rastlina doseže 70 % končne višine) = 0,75 l/ha,  

                  BBCH 38 do BBCH 55 (brsti socvetij povečani) = 1,0 l/ha, 

                   od BBCH 55 dalje = 1,6 l/ha. 
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Hmeljeva pepelovka (Podosphaera macularis)  

Pripravek 
Aktivna 

Snov 

Razvrstitev 

po FRAC 

(koda) 

Odmerek 
Karenca 

(dni) 

Maksimal

no število 

škropljenj 

v  

rastni 

dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Cosan žveplo M2 
6,0-7,5 

kg/ha 
8 10-krat 15 (5)  

Kumulus DF žveplo M2 
3,0-7,5 

kg/ha 
8 10-krat 15 (5)  

Microthiol SC žveplo M2 3,0-7,5 l/ha 8 6-krat 15 (5)  

Pepelin žveplo M2 
6,0-7,5 

kg/ha 
8 10-krat 15 (5)  

Vindex 80 WG žveplo M2 
6,0-7,5 

kg/ha 
8 10-krat 15 (5)  

Systhane 20 EW miklobutanil G1 0,5 l/ha 14 4-krat 15  

Vitisan 

kalijev 

hidrogen 

karbonat 

- 12 kg/ha 1 5-krat 15 (5)  

Vivando* metrafenon B6 
0,30-0,66 

l/ha 
3 2-krat 15 (10)  

*Fungicid Vivando uporabljamo: BBCH 32-37 (rastlina doseže 20 do 70 % končne višine) = 0,3 l/ha,  

        BBCH 37-55 (rastlina doseže 70 % končne višine oziroma ko so brsti socvetij povečani) = 0,44 l/ha, 

 BBCH 55-81 (brsti socvetij povečani do začetka zorenja-10 % storžkov je kompaktnih) = 0,66 l/ha. 

 

Hmeljeva siva pegavost (Phoma exigua) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Razvrstitev 

po FRAC 

(koda) 

Odmerek 
Karenca 

(dni) 

Maksimal

no število 

škropljenj 

v  

rastni 

dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agroto

p TD 

Mirador 250 SC* azoksistrobin C3 1,6 l/ha 28 2-krat 20  

Ortiva* azoksistrobin C3 1,6 l/ha 28 2-krat 20  

Zaftra AZT 250 SC* azoksistrobin C3 1,6 l/ha 28 2-krat 20  

*Fungicide Mirador 250 SC, Ortiva in Zaftra AZT 250 SC uporabljamo od fenofaze BBCH 55 (brsti socvetij 

povečani) dalje. 

Učinkovitost in fitotoksičnost sredstev Mirador 250 SC, Ortiva in Zaftra AZT 250 SC pri uporabi na hmelju ni bila 

preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo teh sredstev na hmelju prevzame uporabnik. 

 

Hmeljeva cerkosporna pegavost (Cercospora cantuariensis) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Razvrstitev 

po FRAC 

(koda) 

Koncentra

cija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimaln

o število 

škropljenj 

v 

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agroto

p TD 

Zato 50 WG* trifloksistrobin C3 

0,025 % 

(0,625 

kg/ha) 

14 2-krat 15 (10)  

*pripravek Zato 50 WG preventivno preprečuje hmeljevo pepelovko in delno tudi sivo plesen (Botrytis cinerea) 
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Hmeljeva listna uš (Phorodon humuli) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Razvrstitev 

po IRAC 

(koda) 

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 

Teppeki flonikamid 29 0,18 kg/ha 21 2-krat 15(5)  

Karate Zeon 5 CS 
lambda-

cihalotrin 
3A 

0,007-0,01 

% (0,25 

l/ha) 

21 2-krat 40 20 

Karis 10 CS 
lambda-

cihalotrin 
3A 

0,0035-

0,005 % 

(0,125 l/ha) 

14 2-krat 50  

Movento SC 100* spirotetramat 23 0,3-1,5 l/ha 14 1-krat 15 (5)  

*Pripravek Movento SC 100 uporabljamo: BBCH 31-37 (ko hmelj doseže 10 do 70 % končne višine) v odmerku 0,3-0,95 

l/ha; nad BBCH 37 pa se uporablja v odmerku 0,95 -1,5 l/ha 

Najvišji odmerek 1,5 l/ha se uporabi v primeru,ko želimo sočasno zatirati uši in pršico. 
 
 

Hmeljev bolhač (Psylliodes attenuatus) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Razvrstitev 

po IRAC 

(koda) 

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 

Agrotop 

TD 

Karate Zeon 5 CS 
lambda-

cihalotrin 
3A 

0,007-0,01 

% (0,25 

l/ha) 

21 2-krat 40 20 

Karis 10 CS 
lambda-

cihalotrin 
3A 

0,0035-

0,005 % 

(0,125 l/ha) 

14 2-krat 50  

 

Koruzna (prosena) vešča (Ostrinia nubilalis) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Razvrstitev 

po IRAC 

(koda) 

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 

Agrotop 

TD 

Karate Zeon 5 CS 
lambda-

cihalotrin 
3A 

0,007-0,01 

% (0,25 

l/ha) 

21 2-krat 40 20 

Karis 10 CS 
lambda-

cihalotrin 
3A 

0,0035-

0,005 % 

(0,125 l/ha) 

14 2-krat 50  

Lepinox plus* 
Bacillus 

Thuringhiensis 

var. Kurstaki 
11A 1,0 kg 

ni 

potrebna 
3-krat 15(5)  

Agree WG* 
Bacillus 

Thuringhiensis 

var. Aizawai 
11A 1,0 kg 

ni 

potrebna 
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. 



 
5 

 

 

Navadna (hmeljeva) pršica (Tetranychus urticae)  

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Razvrstitev 

po IRAC 

(koda) 

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 

Agrotop 

TD 

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

Vertimec PRO abamektin 6 1,25 l/ha 28 2-krat 30  

Kanemite SC* acekvinocil 20B 1,2-3,6 l/ha 21 1-krat 30  

Movento SC 100 spirotetramat 23 1,5 l/ha 14 1-krat 15 (5)  

*Insekticid Kanemite SC uporabljamo: BBCH 35 (rastlina doseže 50 % končne višine) = 1,2 l/ha pri porabi vode 800 l/ha,  

                          BBCH 59 (tik pred cvetenjem) = 3,0 l/ha pri porabi vode 2000 l/ha, 

                           BBCH 69 (konec cvetenja) = 3,15 l/ha pri porabi vode 2100 l/ha, 

                           BBCH 75 (vsi storžki razviti do polovice) = 3,3 l/ha pri porabi vode 2200 l/ha, 

                           BBCH 79(storžki razviti do končne velikosti) = 3,6 l/ha pri porabi vode 2400 l/ha. 

 

 

Defoliant 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Beloukha* pelargonska kislina 5,3 l/ha ni potrebna 1-krat 

*Beloukha ima dovoljenje za nujne primere v hmeljarstvu za 120 dni in se ga sme uporabljati od 1. 6. do 30. 9. 2020, 

sicer pa ne prej preden hmelj ne doseže končne višine. 

 

Repelent 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Trico* 
olje na osnovi ovčje 

maščobe 
10-15 l/ha 

zagotovljen

a s časom 

uporabe 

3-krat 

*Sredstvo TRICO se uporablja kot odvračalo, ki deluje na osnovi vonja in okusa. Odvračalu je dodana barva za označevanje, ki omogoča 

natančnejši nadzor prekrivanja tretirane površine. TRICO se na hmelju uporablja v odmerku 10-15 l/ha, za odvračanje srnjadi (Capreolus 

capreolus), ki povzroča poškodbe z objedanjem v rastni dobi, od razvojne faze tretjega razvitega lista do razvojne faze začetek cvetenja (BBCH 

13- BBCH 61), pri porabi vode 30 do 50 l/ha. Sredstvo je treba pred nanašanjem dobro pretresti. Odmerek 10-15 l/ha se razredči z 30 do 50 l 

vode/ha. S sredstvom se poškropi mlade poganjke hmelja (hmeljeve šparglje) od razvitega tretjega lista naprej, ali hmelj do začetka cvetenja - v 

tem primeru se poškropi samo spodnji del rastlin hmelja, ki jih srnjad doseže (do približno 2 metrov). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

 

 

 

REGISTRIRANA FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA V HMELJU Z OMEJENO 

UPORABO 

 

V Sloveniji imata akaricid Milbeknock in Koromite dovoljenje za uporabo na hmelju za zatiranje 

navadne (hmeljeve) pršice, vendar nimata znanih izvoznih toleranc za Ameriko, zato je njuna uporaba 

omejena. Pred uporabo akaricida Milbeknock in Koromite se morate posvetovati s svojim kupcem 

hmelja. 

 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Razvrstitev 

po IRAC 

(koda) 

Odmerek 
Karenca 

(dni) 

Maksimalno 

število 

škropljenj v  

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 

1. in 2. reda (m) 

Šobe 

klasičn

e 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Milbeknock milbemektin 6 1,5 l/ha 21 2-krat 40 20 

Koromite milbemektin 6 1,5 l/ha 21 2-krat 30  

 

Pripravek naveden v preglednici 2 lahko uporabljate za zatiranje plevelov v ukoreniščih in prvoletnih 

nasadih hmelja, kjer pridelka hmelja ne boste obirali.  

 

Preglednica 2: Fitofarmacevtska sredstva, katerih uporaba je dovoljena le v ukoreniščih in 

prvoletnih nasadih hmelja, katerih pridelek se ne obira 

 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno število škropljenj v 

rastni dobi 

Stomp Aqua pendimetalin 3,0 -3,3 l/ha* 
zagotovljena s 

časom uporabe 
1-krat 

*V hmeljiščih ne škropimo celotne površine, ampak škropimo le v pasovih, zato moramo odmerke/ha preračunati na 

dejansko poškropljeno površino!  

Primer izračuna: Herbicid Stomp Aqua v odmerku 3,0 l/ha uporabimo pri porabi vode 300 l/ha, ker škropimo v pasovih, 

izhajamo pri izračunu iz 1/3 površine. Tako porabimo le 1/3 vode (100 l) in samo 1/3 hektarskega odmerka herbicida 

Stomp Aqua, kar predstavlja cca. 1,0 l. 

 

STOMP Aqua je herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela v 

ukoreniščih in prvoletnih nasadih hmelja, kjer se pridelek hmelja ne obira in sicer: 

- po saditvi, pred vznikom sadik hmelja, se uporabi Stomp Aqua v odmerku 3,3 l/ha 

- po saditvi, po vzniku sadik hmelja, do faze petih parov listov (BBCH 15), pa v odmerku 3,0 l/ha. 
 
 
S. Radišek: RAZKUŽEVANJE IN HIGIENSKI UKREPI 

 
 
Razkuževanje orodja in obdelovalnih strojev je pomemben higienski ukrep s katerim preprečujemo širjenje 
bolezni. Ta ukrep je še posebno izrednega pomena v primeru trajnih nasadov, kjer vsakršne okužbe rastlin ter s 
tem povezani izpadi proizvodnje povzročajo visoko gospodarsko škodo. Prihaja čas intenzivnih  pomladanskih  
opravil  s  katerimi  lahko  poleg  obdelave hmeljišč nehote povzročamo tudi širjenje virusov  in viroidov. V 
hmeljarstvu so med najpomembnejšimi; virus mozaika jablane (ApMV), ki lahko zniža pridelek tudi do 20% ter 
karantenska viroida Hop stunt viroid (HSVd) in Citrus bark cracking viroid (CBCVd), ki povzročata zakrnelost in 
odmiranje rastlin. Okužba s temi  patogeni  je neozdravljiva, v hmeljiščih pa se prenašajo mehansko z okuženim 
rastlinskim sokom, ki ostaja na orodju pri izvajanju različnih agrotehničnih ukrepov. Ostanki okuženega soka so 
zaradi visoke obstojnosti virusov in viroidov lahko kužni tudi do 14 dni, rastline pa se okužijo preko ran, ki jih 
povzročamo z obdelavo. Tako prvo kritično točko širjenja predstavlja obdobje rezi rastlin. S stikom rezalnega 
diska z okuženo rastlino lahko hitro okužimo več rastlin v vrsti, okužbo pa lahko zanesemo tudi na druge dele  
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nasada ali celo med nasadi. Pomembno je, da čim večkrat izvajate razkuževanje rezalnikov najmanj pred in po 
izstopu iz hmeljišča ali med posameznimi enotami oz. deli nasadov. Za razkuževanje na terenu zadostuje, da 
rezalne  diske  dobro  poškropite  z  ročno  pršilko.  Najboljše  rezultate  dosežemo z dograditvijo aplikacijskega 
elementa na rezalnik s katerim učinkovito razkužite  diske na koncu  vsake  vrste,  delno  pa  tudi  med  samo  
rezjo  (dodatne  info.  Gregor  Leskošek, IHPS).  
 
Podoben režim razkuževanja mora biti tudi v času navijanja in čiščenja  poganjkov, ko je priporočljivo motike, 
hmeljarske nože in rokavice večkrat razkužiti, najmanj ob začetku in zaključku del v posameznem nasadu ali 
enoti hmeljišča. Zelo priporočljivo je razkuževanje po opravljenem delu v vsaki vrsti, 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/10Lvode). Ker je omenjeni pripravek lahko 
dražeč za sluznice priporočamo, ustrezno zaščito operaterjev (zaščitna maska in očala, rokavice), ki bodo 
odgovorni za razkuževanje. V času spomladanske obdelave nasadov je potrebno ostanke trt in obrezline 
temeljito odstraniti iz nasada. Te lahko uničimo s sežigom ob hmeljišču ali na drugem primernem mestu. 
Ostanke lahko tudi deponiramo na mestih kompostiranja hmeljevine in z njimi ravnamo enako kot s hmeljevino 
iz okuženih nasadov. Glede na naraščajočo problematiko CBCVd in 1 letno inkubacijsko dobo za razvoj hude 
viroidne zakrnelosti hmelja svetujemo izvedbo teh ukrepov na vseh kmetijah.  
 
V primeru nasadov okuženih z verticilijsko uvelostjo, se ta bolezen lahko prenaša z okuženimi tlemi in ostanki 
rastlin v katerih se nahajajo trajni organi gliv Verticillium nonalfalfae in V. dahliae. Ko je enkrat nasad okužen 
širjenje okužbe lahko preprečujemo le z zatravitvijo mest lokalnih uničenj in setvijo podorin (sudanska trava, 
sirek, rž..) v medvrstni prostor s katerimi znižujemo potencial te bolezni v tleh. Obnova nasadov pa mora temeljiti 
na predhodni premeni z ne-gostitelskimi rastlinami (enokaličnice) in sajenju odpornih sort. Razkuževanje tu pride 
do izraza predvsem kot ukrep preprečevanja širjenja v zdrave nasade. V primeru te bolezni priporočamo redno 
čiščenje in razkuževanje vse opreme, ki pride v stik z okuženim hmeljiščem. Uporabljeno opremo, kot so 
traktorska kolesa in drugi deli, ki so v stiku z zemljo, očistimo ostankov zemlje, nato pa jo apliciramo z 
razkužilom. Kot primerno razkužilo za zatiranje gliv prav tako priporočamo Virocid vendar v 0,5 % koncentraciji. 
V primeru čiščenja opreme z visokotlačnimi čistilci z možnostjo segrevanja vode za uničenje gliv zadostuje 
100°C, v primeru viroidov pa 140°C.  
 
Karantenske premene (CBCVd) 
 
Pred ponovno sajenjem nasadov je potrebno na izkrčenih površinah izvesti najmanj 2 letno premeno s katero 
očistimo ostanke starega hmelja. Viroid CBCVd lahko v ostankih okuženih rastlin, ki se nahajajo v tleh preživi do 
10 mesecev, v primeru okuženih rastlin, ki nam ji ni uspelo uničiti in ponovno odganjajo pa je vseskozi prisoten. 
Sajenje v neustrezno izvedeno premeno ni primerno in vodi v nastanek ponovnih okužb. V tem primeru je 
potrebno izvesti podaljšanje tega ukrepa vsaj za 1 leto. Na izkrčenih površinah priporočamo setev žit, trav, oljno 
ogrščico in druge krmne rastline. Pri tem ne pozabimo na redno zatiranje plevelov in sprotno uničevanje 
ostankov starega hmelja. Predvsem pomembna je strniščna uporaba neselektivnih herbicidov. Za točkovno 
uničevanje hmeljnih rastlin je registriran pripravek Touchdown System 4 (foliarno 5% konc. ali premazovanje 
15% konc.). Pri oranju se priporoča izvedba globokega oranja, ki omogoča dvig na površje ostankov hmelja in s 
tem njihovo hitrejšo razgradnjo. V kolikor je možno se priporoča tudi prečno oranje hmeljišča.   
 
 

M. Rak Cizej, J. Livk: PRIJAVA SADIK HMELJA ZA ZDRAVSTVENI PREGLED 
 
 
NABIRANJE SADIK HMELJA: 
 
Hmeljarji, ki ste v letu 2019 prejeli uradno potrdilo za matična hmeljišča (certificirano in standardno matično 
hmeljišče), lahko iz teh nasadov režete oziroma pridobivate sadike hmelja (certificirane sadike B in standardne 
sadike). Sadike nabrane v certificiranih in standardnih matičnih hmeljiščih so lahko v skladu s trenutno veljavno 

zakonodajo za lastno uporabo ali za trženje. Vsaj 10 dni pred načrtovano rezjo sadik hmelja v teh nasadih 
morate to namero prijaviti organu za potrjevanje (IHPS)- Jošku Livk ali Magdi Rak Cizej (magda.rak-
cizej@ihps.si). 
 
Vse dodatne informacije lahko dobite pri Jošku Livk na GSM (041-647-404). 
 
Pogoji, katere morajo izpolnjevati certificirane sadike B in standardne sadike hmelja ob uradnem pregledu pri 
vas doma so: 
- biti morajo nepoškodovane;  
- debelina posamezne sadike mora biti najmanj 10 mm;  
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- 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 nasadih hmelja, za katere ste prejeli s strani IHPS »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 pred saditvijo in za te sadike ne prejmete nobenega dodatnega 
potrdila. 

 
 

M. Pavlovič: OBIRANJE HMELJA V FEBRUARJU – V ARGENTINI 
 

Prvo srečanje v okviru Svetovne hmeljarske organizacije (www.ihgc.org) v letu 2020 je potekalo v času obiranja 

hmelja – v februarski poletni Argentini. Načrtovana pot na južno poloblo in prvič v Južno Ameriko smo pričeli z 

najdaljšim poletom Lufthanse in po 14 urah s pristankom v Buenos Airesu. Tovarišija 30 hmeljarjev, trgovcev, 

vladnih uslužbencev, pivovarjev in lobistov iz 6 držav je nadaljevala z 2-urnim letom proti jugu v območje 

Patagonije - v smučarsko središče San Carlos de Bariloche,. V Bariločah sta bila tudi oba formalna sestanka 

organizacije. Iz turističnega centra v Bariločah dospemo po 3 urah vožnje z avtobusom še na jug - v kraj El 

Bolsón, kjer se razprostirajo primerljivo nekoliko nižje žičnice s hmeljem. Sprejmeta nas lokalna hmeljarja 

Andrés Leibrecht in Hernán Testa. Priložnost pa je tudi za slovenski klepet. Eden hmeljarjev je tudi Franc 

Budinek (nekoč iz Kranjske Gore).     

 

Na 5 posestvih in skupni površini 164 ha pridelujejo v Argentini pretežno ameriški sorti Cascade (55 %) in 

Nugget (18 %), sledijo pa še nemške in njihove domače sorte hmelja (Traful, Nahuel, Mapuche). Podobno kot v 

Sloveniji in delu Češke, tudi oni uporabljajo za navijanje hmelja izključno PP vrvico – s čimer so bili zelo 

zainteresirani tudi za rezultate mednarodnega projekta LIFE BioTHOP (splet), ki ga koordinira dr. Barbara Čeh z 

IHPS. Primerjalno obirajo hmelj v Argentini z več delavci, kjer predhodno z mačetami ročno porežejo trte na 

višini do 1 m, skupina 5 delavcev na traktorju s prikolico (2 zadaj na stolpu prikolice posekata trte z vrha žičnice, 

2 pa jih poravnavata na prikolico) trte pripelje do obiralnega stroja. Po drugi strani pa imajo ti hmeljarji svoje mini 

briketirnice, pridelek pa pretežno prodajajo malim pivovarnam v državi – v 2020, po zelo ugodnih cenah. En od 

razlogov za primerljivo višje cene hmelja je približno 100 % davek na uvoženo blago, ki bi ga z uvozom hmelja 

plačale pivovarne. Davčna politika v gospodarsko opešani Argentini zelo pripomore k polnjenju državnega 

proračuna.     

 

Na seji Ekonomske komisije so se vrstili komentarji zbranih statistik o hmelju in razmer na trgu. Iz poročil držav 

članic IHGC (splet) razberemo, da se v svetu večajo površine hmeljišč tudi v 2020 – za ocenjenih 354 ha, zopet 

pretežno v ZDA in Nemčiji.  Tako je skupna ocena površin že na 61.600 ha. V tokratnem poročilu so Američani 

popravili oceno svojega pridelka v 2019 na 51.275 ton hmelja in 5.755 ton grenčic. Glede ocen pridelka hmelja je 

bilo še prezgodaj – razen seveda za domačine, ki so v zadnjem tednu februarja pričeli z obiranjem hmelja. 

Omenili so rekordno letino, s čimer si bodo lahko dobro finančno opomogli v nezavidljivih gospodarskih 

razmerah, ki vladajo tam doli.  

 

Na seji predsedstva (splet) je med drugim direktor nemškega združenja hmeljarjev Otmar Weingarten povzel 

odmeve na lobistični dogodek z naslovom Global Hop Summit (splet), ki je potekal 18.11.2019 v Bruslju -  z 

namenom ohranitve optimalnega nabora aktivnih snovi za varstvo hmelja v EU. Nadaljevanje lobiranja s 

prisotnostjo predstavnikov hmeljarjev, trgovcev, pivovarjev in bruseljske administracije je potekalo na t.i. 

hmeljarskem zajtrku (splet) 18.02.2020 na isti lokaciji v Bruslju. EU parlament pa je objavil tudi posebno 

resolucijo (splet).    

 

http://www.ihgc.org/
https://www.life-biothop.eu/sl/
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2020_FEB_IHGC_EC_Report.pdf
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2020_FEB_IHGC_EC_Report.pdf
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2020_FEB_IHGC_ExecComm.pdf
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2020_FEB_IHGC_GHS_Report.pdf
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2020_FEB_IHGC_Hop-breakfast_in_Brussels.pdf
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2020_FEB_IHGC_The%20European%20Parliament_Resolution.PDF
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Slika 1: Statistike površin hmeljišč in pridelave hmelja 2006-2020 (ocena) 

 

 

     
Slika 2: Obiranje hmelja v Argentini – konec februarja 2020. 
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Slika 3: Svetovni hmeljarski zbor nadaljuje z aktivnostmi lobiranja v Bruslju tudi v 2020.  

 

 

 

Dodatne podrobnosti sestanka v Argentini so na voljo v angleščini v objavljenem spletnem gradivu IHGC 

(http://www.hmelj-giz.si/ihgc/activ/feb2020.htm), kot tudi pri piscu na IHPS.  

 

Naslednji formalni sestanek Svetovne organizacije hmeljarjev in trgovcev s hmeljem (IHGC)  bo v nemškem 

Freisingu – 7.avgusta, 2020.   

 
 

 

http://www.hmelj-giz.si/ihgc/activ/feb2020.htm

