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G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA 

Na IHPS sistematično že več let zaporedoma spremljamo rast in razvoj hmelja v Savinjski dolini krajši čas pa 
tudi na območju Koroške. Spremljamo tri sorte in sicer Savinjski golding, Auroro in Celeio. Za letošnje rastne 
razmere lahko na splošno rečemo da od začetka leta pa do danes beležimo bistveni odkloni temperatur glede 
na dolgoletno povprečje, z izjemo zadnje dekade marca in v začetku aprila. Na meteorološki postaji v Latkovi 
vasi je bil največji odklon v  drugi dekadi februarja, ko je bilo kar za 6 °C  topleje od dolgoletnega povprečja 
prav tako beležimo pozitivne odklone večji del aprila. Od začetka začetka leta pa vse do danes imamo bistveni 
primanjkljaj padavin glede na dolgoletno povprečje ki znaša 264 mm v letošnjem letu pa skupno beležimo 
samo 158 mm. Podrobnejše podatke o vremenu (urna gibanja temperatur in padavin) najdete za različne 
lokacije v Savinjski dolini kakor tudi širše za celo Slovenijo na spletnem naslovu: 
http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1. Toplo vreme pa je bistveno vplivalo tudi na rast in razvoj 
hmelja tako so Aurore, v povprečju v razvojni fazi med BBCH 14 in 16 (razviti štiri do šest parov listov), 
zanimivo je, da v letošnjem letu pri omenjeni sorti ni bistvenih odstopanj med Savinjsko dolino in Koroško 
dočim sta Savinjski golding in Celeia   na območju savinjske doline v stadiju BBCH 13 do 14 (razviti trije do štiri 
parov listov)  na koroškem pa sta omenjeni sorti v stadiju BBCH 12. 

 

 
 

 
Slika 1:  Primerjava povprečnih dekadnih mesečnih temperatur in višine padavin v času od januarja do 6. maja 
za lokacijo agro meteorološke postaje Latkova vas  s 30. letnim povprečjem 
 
  

http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1
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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 
 

Hmeljeva peronospora – primarna okužba   
 
Pri rednih pregledih nasadov hmelja v letošnjem letu ne opazimo posebnih težav s kuštravci. Kuštravci so le 
mestoma prisotni predvsem na občutljivih sortah Styrian Wolf in Styrian Gold nekoliko manj pri Savinjskem 
goldingu, Bobku, Celei in Dani. Neglede na to vam svetujemo, da natančno pregledate hmeljišča in povsod 
tam, kjer boste ugotovili več kot 3 % rastlin s kuštravci, nemudoma poškropite hmeljišča. Na voljo imate 
pripravk na osnovi a.s. Al – fosetil - Aliette flash, ki ga v tem času upoirabite v 0,25 % koncentraciji pri porabi 
vode 300 l/ha na meter višine hmelja. Maksimalni odmerek omenjenih pripravkov lahko znaša največ 2 kg/ha. 
Aplikacijo 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 v prvih dneh aprila. Kljub izredno toplemu in 
suhemu aprilu so na večini hmeljišč prisotni le posamezni bolhači, ki trenutno v rodnih nasadih zaenkrta še ne 
povzročajo škode. Pozorni pa morate biti v prvotenih nasadi, ki so za bolhača bolj privlačni.  
Trenutno v večini hmeljišč ni upravičena uporaba insekticidov za zatiranje hmeljevega bolhača. 
 
Svetujemo 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 smo prvo krilato uš na hmelju našli konec aprila (27.4.), kar je glede na obdobje zadnjih 10 let eno izmed 
zgodnejših pojavov. Intenziteta preleta uši v teh dneh je velika in sicer v povprečju 5 uši/rastlino/dan.  
 

 
Graf 1: Prelet krilatih uši na hmelj v letu 2020 (polna, rdeča črta) v primerjavi z letoma 2018 in 2019 
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Koruzna vešča 
 
Trenutno je koruzna vešča večina v zadnji fazi gosenic (L5), nekaj je tudi že zabubljene, sicer pa smo konec 
aprila glede ne toplo vreme, že našli  prve metulje koruzne vešče našli konec aprila. Na svetlobni vabi se v teh 
dneh lovijo posamezni moški osebki in sicer trenutno le na lokaciji Roje opri Žalcu. Veščo pa je v jutranjem 
času, ko navijate hmelj tudi mogoče opaziti.  
 
Uporaba herbicidov v 1. letnih nasadih hmelja, katerih ne boste obirali 
 
Uporaba herbicida Stomp aqua je dovoljena v prvoletnih nasadih hmelja, katere ne boste obirali in sicer tudi 
po vzniku hmelja, do faze petih parov listov (BBCH 15), v odmerku 1 l/ha (aplikacija v vrste). 
 
 
J. Livk, M. Rak Cizej: PROIZVODNA HMELJIŠČA ZA KORIŠČENJE SADILNEGA MATERILA ZA LASTNO UPORABO 
HMELJIŠČA 
 
Smo v času eradikacije hude viroidne zakrnelosti hmelja (CBCVd), zato smo kot stroka večkrat opozorili, da je 
potrjevanje matičnih hmeljišč, ki so namenjeni za proizvodnjo sadilnega materiala tako za trženje kot za lastno 
uporabo, ki nima statusa okužene kmetije, zelo problematična. Namreč simptomi hude viroidne zakrnelosti 
hmelja se opazijo običajno z enoletnim zamikom.  
 
Trenutno je Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja v medresorskem usklajevanju (na 
Službi Vlade RS za zakonodajo), kjer se predvideva, da do nadaljnjega ne bomo imeli certificiranih in 
standardnih matičnih hmeljišč. V skladu z Odločbo o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja 
viroidnih zakrnelosti hmelja, ki omogoča, da za lastno uporabo imetnik hmeljišča prijavi pooblaščenemu 
izvajalcu pridelavo sadik hmelja, ki niso namenjene premeščanju (ZA LASTNO UPORABO), po postopku iz 
predpisa, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja. Pooblaščeni izvajalec enkrat letno opravi 
zdravstveni pregled na stroške imetnika hmeljišča. 
Za več informacij se obrnite na Joško Livk (041-647-404)  in Magda Rak Cizej (031-280-333). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


