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Spoštovani hmeljarji! 
 
Vsi, ki še ne prejemate Hmeljarskih informacij v elektronski obliki in si to želite, mi prosim 
sporočite na mail gregor.leskosek@ihps.si in navedite elektronski naslov na katerega vam jih naj 
pošiljamo.   

 
A. Benko Beloglavec UVHVVR: OBVESTILO O SPREMEMBI »Odločbe o nujnih ukrepih za 
preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja« – SAJENJE NA OKUŽENIH KMETIJSKIH 
GOSPODARSTVIH 
 
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je pripravila Analizo tveganja glede CBCVd 
(citrus bark cracking viroida) na celotnem pridelovalnem območju hmelja v Sloveniji  z dne 23.1.2021.  
Povzetek analize tveganja: 

 Zaradi načina prenosa in 10,6% okuženih pridelovalnih površin na 25 kmetijah s hudo viroidno 

zakrnelostjo hmelja, bolezni na celotnem pridelovalnem območju v Sloveniji ni več mogoče 

izkoreniniti. Uničenje rastlin hmelja v obsegu 5 vrst bi ponovno pomenilo uničenje dela pridelovalnih 

območjih hmelja,  kljub nizki stopnji okuženih rastlin. Hkrati pa bi se glede na izkušnje iz 2019 in 2020, 

CBCVd še vedno širil na nove kmetije.  

 Ukrepi iz Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja 

(Uradni list RS, št. 16/19 in 89/20) ostanejo v letu 2021 še v veljavi.  

 Obseg uničenja okuženih rastlin z odločbo fitosanitarnega inšpektorja se omeji na posamezne rastline 

z znamenji (v skladu z analizo tveganja) in ne na 5 vrst.  

 Hmeljarju se  priporoči, da uničenje rastlin izvede v širšem obsegu zaradi možnosti izkoreninjenja in 

preprečevanja širjenja CBCVd na svoji kmetiji (glede na število rastlin z znamenji, občutljivost sorte, 

zaporedno leto okužbe in stanje v nasadu).  

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je posledično predlagala, da se dovoli sajenje tudi na okuženih 
kmetijah, na zemljiščih s pretečeno premeno ali na novih zemljiščih.   
V ta namen je bila dne 15.3.2021 v Uradnem listu RS objavljena sprememba Odločbe o nujnih ukrepih za 
preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja (Uradni list RS, št. 16/19, 89/20 in 37/21, v 
nadaljevanju: odločba). Sprememba odločbe omogoča zadrževanje širjenje viroida na novo zasajene nasade 
na okuženih kmetijah z minimalnim tveganjem in obenem sledi predlogu KGZS. Sajenje na okuženem območju 
(kmetijskem gospodarstvu) je dovoljeno na zemljiščih, ki jim je potekla karantena ali novih zemljiščih pod 
pogoji, da: 

a) Izbrana sorta rastlin hmelja je navedena na seznamu tolerantnih sort hmelja, ki je objavljen na spletni 

strani UVHVVR – to so sorte Styrian Wolf (tolerantna), Styrian Cardinal in Dana. Ob tem velja poudariti, 

da se tolerantne sorte še vedno lahko okužijo s CBCVd, zato velja previdnost saj lahko predstavljajo 

prikrit rezervoar okužbe.   
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ALI 
 
b) Sajenje drugih sort (ki niso navedene na seznamu tolerantnih sort) ob izpolnjevanju pogojev, da se 

pred vsakim vstopom na hmeljišče po sajenju obvezno izvaja higienske ukrepe. Ti so podrobneje 

določeni z načrtom izrednih ukrepov in zajemajo: čiščenje in razkuževanje rok, orodja, strojev, 

traktorskih koles, obutve in ostale opreme, ki se uporablja na teh hmeljiščih. To zmanjša možnost vnosa 

CBCVd iz drugih delov okuženega posestva. Obvezno je tudi vodenje evidence o izvajanju teh higienskih 

ukrepov, najmanj s podatki o datumu izvedbe čiščenja in razkuževanja, uporabljenemu sredstvu in 

orodju ter strojih in opremi, na kateri so bili izvedeni higienski ukrepi. To je bilo sedaj za okužena 

kmetijska gospodarstva obvezno le po obdelavi na okuženih hmeljiščih, čeprav je bilo priporočilo o 

izvajanju higienskih ukrepov po obdelavi na vsakem hmeljišču, ne le na okuženem.  

Več informacij je na spletni strani UVHVVR na https://www.gov.si/teme/huda-viroidna-zakrnelost-hmelja-
citrus-bark-cracking-viroid/ 

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

Razpoložljiva sredstva za zatiranje primarne okužbe hmeljeve peronospore v letu 2021 
 
Za zatiranje primarne okužbe hmeljeve peronospore v letošnjem letu ni nobene spremembe od predhodnega 
leta. Na razpolago imate a.s. Al – fosetil (Aliette flash), metalaksil-M (Fonganil gold) in Al – fosetil + fluopikolid 
(Profiler). Pomembno na kar vas želimo opozoriti je, da je sredstvo Fonganil gold dovoljeno uporabiti le še v 
letošnjem letu, zato natančno preračunajte koliko ga potrebujete, da ne boste imeli zalog, katere ne boste 
mogli uporabiti v naslednjem letu. 
 
Želimo vas opozoriti, da se bo tekom letošnjega leta spremenila mejna vrednost za a.s. fluopikolid, ki ga 
vsebuje fungicid Profiler, in sicer iz trenutno 0,7 ppm na 0,15 ppm. Zato vas že sedaj opozarjamo, da boste 
fungicid Profiler pravočasno uporabili, in sicer najkasneje do konca aprila, da ne bo nepotrebnih težav z 
nedovoljeno količino ostankov a.s. fluopikolid v pridelku hmelja.  
 

Pripravek Aktivna snov Čas uporabe (fenofaza razvoja) Opomba 

Aliette flash Al - fosetil BBCH 11-15  
(razgrnjen prvi par listov do petega para 
listov) 

 

Fonganil gold metalaksil-M BBCH 08-11  
(vznik do razgrnjenega prvega para 
listov)  

Uporaba fungicida 
Fonganil gold je 
dovoljena le še v 
letošnji sezoni. 

Profiler Al – fosetil 
fluopikolid 

BBCH 13-15 (razgrnjeni trije pari listov 
do petega para listov) 

Sredstvo 
priporočeno 
uporabiti do konca 
aprila. 

 

Hmeljev in lucernin rilčkar  
 
Hmeljev rilčkar je zelo pogosto prisoten v naših hmeljiščih, njegova ličinka povzroča zmanjšanje količine in 
kakovosti pridelka. Njegovo prisotnost in razširjenost enostavno ugotovimo ob rezi hmelja, ko pregledamo 
ostanke rezi hmelja. Na podzemnih delih trte so opazna vbodna mesta, kjer je rilčkar odložil jajčeca. 
Posledično so v notranjosti podzemnega dela trte prisotne bele, breznoge ličinke hmeljevega rilčkarja z rjavo 
barvo. Hmeljev rilčkar postaja pomemben gospodarski škodljivec v hmeljiščih, zoper katerega nimamo 
registriranega nobenega insekticida. Sicer pa če bi že imeli na razpolago kakšno aktivno snov z insekticidnim 

https://www.gov.si/teme/huda-viroidna-zakrnelost-hmelja-citrus-bark-cracking-viroid/
https://www.gov.si/teme/huda-viroidna-zakrnelost-hmelja-citrus-bark-cracking-viroid/


 
9 

 

delovanjem, bi imela omejen učinek, saj je ličinka hmeljevega hrošča prisotna v podzemne delu trte hmelja in 
povzroča škodo z vrtanjem in izjedanjem. 
 
V času rezi hmelja je potrebno, da jo izvedeno kvalitetno, poleg pa je zelo pomembno dosledno izvajanje 
fitosanitarnih ukrepov v hmeljiščih. Eden izmed teh ukrepov je pobiranje ostankov podzemnih stebel oz. trt 
po rezi hmelja, katere odstranite iz hmeljišč. Nikakor jih ne puščajte v bližini hmeljišč, saj s tem preprečite, da 
bi se hmeljev rilčkar razmnožil, ličinka pa prodrla v osrednji del korenike hmelja in s tem povzročila odmiranje 
sadike. Navedeni ukrep je učinkovit tudi za lucerninega rilčkarja, ki je prisoten predvsem v hmeljiščih na 
območju Trgovišča, Dornave in Ptuja.  

 

RAZKUŽEVANJE IN HIGIENSKI UKREPI 
 
Prihaja čas intenzivnih pomladanskih del in opravil v hmeljiščih, s  katerimi  lahko pri obdelavi  nehote 

povzročamo tudi širjenje virusov in viroidov. Pozivamo vas, da striktno upoštevajte in izvajajte 
razkuževanje strojev orodja in oprem in s tem preprečite širjenje virusov  in viroidov v hmejišču. Za 
razkuževanje svetujemo uporabo pripravka Virocid v 2% koncentraciji (200ml/10Lvode). Ker je 
omenjeni pripravek lahko dražeč za sluznice priporočamo, ustrezno zaščitno opremo (zaščitna 
maska, očala, rokavice).  
 

 
 
M.Oset Luskar: REZ HMELJA 
 
Med najpomembnejše agrotehnične ukrepe pri pridelavi hmelja spada rez. Pri rezi odstranimo enoletni les in s 
tem odvečna na njem razvita očesa. Z rezjo uravnavamo dinamiko rasti in razvoja ter rodnost nasada, 
vzdržujemo korenike na ustrezni globini ter ohranjamo in nadziramo zdravstveno stanje hmeljišč. Večje 
napake, ki jih morebiti naredimo pri rezi, lahko vplivajo na količino in kakovost nasada več let. 
Pričetek rezi je pogojen z razmerami v okolju in lastnostmi sort. Najprimernejši čas rezi za posamezno sorto 
določamo na osnovi pridelovalnih izkušenj in rezultatov večletnih poskusov.  
 

Sorta Čas rezi 

Aurora 25. 3. - 5. 4. 

Bobek 1. - 10. 4. 

Celeia 1. - 10. 4. 

Dana 10. - 20. 4. 

Hallertauer Magnum 15. - 25. 4. 

Savinjski golding 5. - 15. 4. 

Styrian Cardinal 1. - 5. 4. 

Styrian Dragon  5. - 15. 4. 

Styrian Eagle 5. - 10. 4.** 

Styrian Eureka 5. - 10. 4.** 

Styrian Fox 25. 3 - 5. 4.** 

Styrian gold 5. - 10. 4. 

Styrian Kolibri 1. - 5. 4.** 

Styrian Wolf 5. - 10. 4.** 

**Čas rezi, ki se nakazuje glede na prve poskuse 
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Večina hmeljarjev odgrinjanje rastlin v vrstnem prostoru in rez izvede v enem hodu. Pri rezi je zelo pomembna 
priprava rezalnika. Diski naj bodo natančno in kvalitetno ter sproti nabrušeni, kajti tako bomo izvedli gladko 
rez, brez cefranja, trganja ali celo puljenja sadik. Delovna hitrost pri rezi naj bo od 2,5 do 4 km/h. Odvisna je od 
vrste in vlažnosti tal ter poravnanosti hmeljišča. Globina rezi je 2-3 cm nad glavo korenike. Pri ohranjanju 
globine rezi moramo biti previdni, kajti neenakomerno globoko rezanje povzroča neenakomeren vznik po rezi, 
kar pa kasneje otežuje napeljavo poganjkov na vodila. 
Zelo pomembno je razkuževanje rezalnikov oziroma diskov ter ostale agrotehnične opreme, saj z 
razkuževanjem opreme zmanjšujemo možnosti infekcije rastlin z virusi in virusom podobnimi organizmi.  

 
 
M. Rak Cizej: PRIDOBIVANJE SADIK HMELJA IZ POTRJENIH PROIZVODNIH HMELJIŠČ 
 
Uradno potrjevanje sadik hmelja v certificiranih in standardnih matičnih hmeljišči se od leta 2020, ko je bila 
sprejeta sprememba Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Ur. l. RS, št. 67/20) ne 
izvaja več. Hmeljarji lahko za lastno uporabo nabirate sadike hmelja v SVOJIH - t.i. proizvodnih hmeljiščih (PH), 
katere ste prijavili v pregled in so bili v lanskem letu potrjeni. Za uradno potrjene nasade ste prejeli »Potrdilo o 
izpolnjevanju pogojev za pridelavo sadik hmelja v hmeljišču«. 
 
Sadike hmelja nabrane v potrjenem proizvodnem hmeljišču so samo za lastno uporabo in niso tržne. Teh sadik 
pred saditvijo ni potrebno prijavljati v pregled na IHPS, prav tako ne prejmete dodatnega potrdila za te sadike. 
Za vpis hmeljišča v Register hmeljišč posajenega s t.i. necertificiranimi sadikami hmelja, nabranih v potrjenih 
proizvodnih hmeljiščih, na Upravni enoti predložite zgoraj omenjeno Potrdilo. 
 
 

J. Livk: CERTIFICIRANJE PRIDELKA HMELJA LETNIKA 2020 
 
31. marca 2021 poteče rok, do katerega je potrebno opraviti certificiranje pridelka hmelja letnika 2020 na prvi 
stopnji. Zato pozivamo vse hmeljarje, ki še niste certificirali svojega pridelka hmelja letnika 2020, da to 
opravite najkasneje do zgoraj navedenega datuma. Po tem datumu pridelka slovenskega hmelja letnika 2020 
ne bo možno več certificirati.  
Vsi hmeljarji, ki ste priglasili svoj pridelek hmelja letnik 2020 do 30. oktobra leta 2020, ste ga tudi že 
certificirali. Zato zgornje obvestilo velja samo za hmeljarje, ki niste priglasili svojega pridelka hmelja letnika 
2020. 

 

Dr. A. Čerenak, M. Oset Luskar: PILOTNI PROJEKT DVIG KONKURENČNOSTI SLOVENSKEGA 

HMELJARSTVA Z VPELJAVO TRŽNO ZANIMIVIH IN ODPORNIH SORT HMELJA PO DVEH LETIH 

IZVAJANJA  

Pilotni projekt ‘Dvig konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva z vpeljavo tržno zanimivih in odpornih sort 

hmelja’ poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 

2014-2020, podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in 

tehnologij. Projekt financirata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Republika Slovenija. 

Na treh pilotnih kmetijah in na IHPS, ki imajo svoje kmetijske površine v dveh statističnih regijah (Savinjska in 

Koroška), želimo ugotoviti primeren čas rezi pri tržno zanimivi sorti hmelja Styrian Wolf in odpornejši na 

bolezni, Styrian Eagle. Podatki za prvo bodo podani za Savinjsko in Koroško statistično regijo (v poskus 

vključena KMG Omladič in KMG Čas) ter za sorto Styrian Eagle v poskusu izvedenem v vzhodnem (IHPS, 

zunanja lokacija Vojnik) in zahodnem delu (KMG Novak) Savinjske doline. Partner v projektu je tudi KGZS - KGZ 

Celje.  

Glavni cilji in namen pilotnega projekta so: 
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 z dvigom hektarskega donosa (tako pridelka kot vsebnosti grenčic (alfa – kisline)) pri sortah Styrian 

Wolf in Styrian Eagle z uvedbo optimalnega časa rezi hmelja dvigniti produktivnost v hmeljarstvu; 

 primerjati tehnologijo pridelave odpornejše sorte Styrian Eagle z manj odporno sorto hmelja Styrian 

Wolf iz vidika ekonomike pridelave; 

 iz okoljskega vidika določiti vpliv časa rezi na pojav bolezni pri hmelju (hmeljeve peronopore, hmeljeve 

pepelovke) pri obeh navedenih sortah ter glede na opazovanja v 3 letih določiti optimalni čas izvedbe 

tehnološkega ukrepa; 

 izsledke pilotnega projekta prenesti vsem zainteresiranim, zlasti hmeljarjem, svetovalcem, študentom 

ter s tem povečati usposobljenost v kmetijstvu. 

 

V dveh letih izvajanja poskusa smo pridobili dodatne rezultate o vsebnosti alfa-kislin, oceni pridelka in 

odpornosti obeh sort na bolezni. Po dveh letih poskusa se nakazuje, da bi bil srednji  čas rezi (od 5. 4. do 10. 

4.) najbolj primeren. Sicer pri sorti Styrian Eagle le to zaradi toče v 2020 na eni lokaciji še ni zagotovo potrjeno. 

Ravno zaradi nepredvidljivih vplivov tekom vegetacije je smotrno, da tovrstni poskusi potekajo vsaj 3 leta. 

Tako se bo poskus ponovil še 2021, nakar bodo podani zaključki projekta. 

 

 
 

 

L. Luskar, B. Čeh: LIFE BioTHOP - NOVA SERIJA BIORAZGRADLJIVIH VRVIC ŽE NA POTI V HMELJIŠČA   
  

                                                                      
Dodelana vrvica BioTHOP glede na rezultate testiranja iz sezon 2019 in 2020 je že na poti v hmeljišča; letos jo 
bomo testirali na 20 ha. Vrvice so bele in zelene, v hmeljiščih pa jih bomo za lažjo razpoznavnost označili tudi z 
informativnimi tablami. V preteklih dveh sezonah smo skupaj s sodelujočimi hmeljarji testirali različne tipe 
vrvic, od katerih smo izbrali dve najbolj ustrezni, in sicer tip 500 m/kg za težje sorte in tip 540 m/kg za lažje 
sorte. V letošnjem letu, ki je hkrati tudi zadnje poskusno leto, bodo le-to napeljali na po 1 ha tudi v petih 
replikativnih regijah: Koroška, Dornava, Ormož, Žatec na Češkem in v Avstriji.  
 

 
 

BioTHOP vrvico bodo letos preizkusili tudi na 1 
ha v Žatcu na Češkem 

 
 

Potrebno se bo navaditi meriti temperaturo v 
kompostnem kupu 
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Glavni cilj zamenjave polipropilenske vrvice z vrvico BioTHOP je recikliranje odpadne biomase v kompost. Za 
dober proces razgradnje je med drugim pomembna tudi velikost delcev, ki jih kompostiramo, saj se manjši 
delci lažje in hitreje razgradijo. Pri tem ima pomembno vlogo nož na obiralnem stroju, ki mora biti za 
učinkovito sekanje trt in vrvice dobro nabrušen in servisiran. Majhne delce trt in vrvic (do 5 cm), pomešane z 
listi, oblikujemo v kup, ki ga ob dvigu temperature na 65˚C zračimo in vlažimo. Rezultati kompostiranja sezone 
2020/2021 bodo znani v začetku poletja, ko bomo na tej podlagi tudi pripravili smernice za kompostiranje. 
Dosedanje ugotovitve si preberite v Hmeljarju in Hmeljarskem biltenu, ki sta izšla decembra 2020 in sta v 
celoti objavljena na spletni strani IHPS pod Raziskave in razvoj, Publikacije.    

 
BioTHOP vrvica v luknjasti vrečki, potisnjeni v kup hmeljevine, se je pri ustreznem kompostiranju takole 

razgradila v 35 dneh 
 

Vabljeni, da si ostale novice preberete na spletni strani projekta: https://www.life-biothop.eu/sl/ in sledite 

naša socialna omrežja:  

Facebook: https://www.facebook.com/LIFEBioTHOP/  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/life-biothop/  

Instagram: https://www.instagram.com/life_biothop/ 

 
Prioritetno razvijamo vrvico in izdelke iz nje za potrebe hmeljarjev, se je pa veselimo vsi prebivalci demo regije 
– Spodnje Savinjske doline, čemur priča tudi podpora vseh občin. Zato se zahvaljujemo vsem sofinancerjem 
projekta, ki so podprli to okoljsko zgodbo naše doline: programu LIFE Evropske Unije, Ministrstvu za okolje RS, 
vsem šestim občinam Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec) in 
Združenju hmeljarjev Slovenije.  
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