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A. Ferlež Rus: VREMENSKE RAZMERE  
 
Zima 2021 je bila nadpovprečno topla, z ekstremnim nihanjem temperatur zraka, bogata s padavinami, po 
nižinah predvsem v obliki dežja in skoraj brez snežne odeje.  
Povprečne vrednosti dnevne temperature zraka referenčne postaje Spodnje Savinjske doline so bile v vseh 
treh mesecih višje od vrednosti dolgoletnega povprečja (1981 – 2010), meseca februarja kar za 4,6 °C, januarja 
za 1,3 °C in marca za 0,4 °C.  
Najbolj ekstremna nihanja temperatur smo zabeležili v mesecu februarju. Prvo in drugo dekado februarja je 
bila povprečna temperatura zraka kar za 6,3 °C višja od vrednosti dolgoletnega povprečja. med 23. in 26. 
marcem, so se maksimalne dnevne temperature povzpele celo nad 20 °C. Tudi januarja smo beležili večja 
nihanja temperatur, druga dekada je bila zelo hladna, za 1,6 °C nižja od vrednosti dolgoletnega povprečja, 
tretja dekada pa zelo topla, za 3,7 °C višja od vrednosti dolgoletnega povprečja. Dolgoletnemu povprečju se je 
še najbolj približal mesec marec. Čeprav smo tudi v marcu beležili nihanja predvsem med hladno drugo (za 1,2 
°C hladnejša od dolgoletnega) in toplo tretjo (za 1,7 °C toplejša od dolgoletnega povprečja) dekado.  
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Ledenih dni, ko se maksimalna dnevna temperatura spusti pod ledišče, je bilo na referenčni postaji Spodnje 
Savinjske doline v obdobju januar – marec zabeleženih 6; mrzlih dni, ko se minimalna temperatura spusti pod - 
10 °C, pa dva. Hladnih dni, ko se minimalna dnevna temperatura spusti pod ledišče, je bilo zabeleženih v 
januarju 22, v februarju 11 in v marcu 20 dni.  
Zima 2021 je bila bogata s padavinami. V obdobju januar – marec smo na referenčni postaji zabeležili 262,5 
mm padavin, predvsem v obliki dežja. Največ dežja smo zabeležili v mesecu februarju (154,3 m), v januarju 
(74,8 mm) in v marcu (33,4 mm). Snega po nižinah skoraj ni bilo. Največ dežja je padlo v prvi (84,2 mm) in 
tretji dekadi (69,1 mm) februarja. Tudi v prvi in tretji dekadi januarja je padlo več kot 35 mm padavin. Suhe pa 
so bile druga dekada januarja in februarja ter tretja dekada marca. Temperature  zraka v aprilu so bile nižje od 
dolgoletnega povprečja najbolj je odstopala druga dekada ko je bilo kar za – 2 °C nižja od dolgoletnega 
povprečja. Prav tako je v aprilu skupno padlo za 9 mm manj padavin od dolgoletnega povprečja. V prvi dekadi 
maja še vedno beležimo odklone pri temperaturah povprečna temperatura zraka je znašala 12,5 °C in je bila za 
1,2 °C nižja od dolgoletnega povprečja, skupno pa je padlo 82,2 mm padavin kar pa je kar za 57, 8 mm več od 
dolgoletnega povprečja. 

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

 
Hladno  in deževno vreme v aprilu in začetku maja je nekoliko upočasnilo rast hmelja. Pri pregledih hmeljišč 
smo že v kar nekaj primerih naleteli na pojav kuštravcev. Svetujemo vam, da pri delu v hmeljiščih predvsem pri 
pred čiščenju ter navijanju poganjkov vse kuštrave poganjke ročno porežete, ter jih odstranite z nasada, saj 
lahko ti s sporami še vedno širijo bolezen po nasadu nekaj naslednjih dni.  
Vsekakor pa velja opozorilo, da povsod tam, kjer boste ugotovili več kot 3 % rastlin s kuštravci, po napeljavi 
poganjkov nemudoma uporabite sistemični fungicid Aliette flash v 0,25 % koncentraciji. Opozarjamo vas, da 
morate škropljenje po 7-10-ih dneh ponoviti. Poraba vode v tem času je 300 l/ha.  
 
Hmeljev bolhač 
 
Posamične hrošče hmeljevega bolhača smo letos na hmelju opazili že v začetku aprila. Zaradi daljšega 
hladnega obdobja v aprilu, ga v hmeljiščih nismo veliko zaznali, posledično tudi zato, ker je hmelj slabše 
vznikal. V zadnjih dneh aprila, ko so se temperature zraka zvišale, pa ga že opažamo na poganjkih hmelja. Še 
posebej je navzoč na prvoletnih nasadih hmelja. Trenutno je populacija še pod pragom škode, vendar glede na 
napovedano otoplitev v naslednjem obdobju, bo bolhač pričel povzročati tudi večje poškodbe na mladih 
hmeljnih listih. Letos še imamo na razpolago za zatiranje hmeljevega bolhača a.s. lambda-cihalotrin in sicer 
insekticid  Karate Zeon 5 CS (uporaba v koncentraciji 0,01 %), ter Karis 10 CS (uporaba v 0,005 % 
koncentraciji). Priporočamo vam, da hmeljišča redno regledujete in po potrebi uporabite navedena pripravka. 
Sicer vam jih trenutno še ne svetujemo, saj gre za kontaktna insekticida, katera se ob večji količini padavin 
izperejo, so pa tudi UV manj stabilna, zato jih je potrebno smotrno uporabiti. 
Bi pa vam sedaj svetovali uporabo pripravka Algo-Plasmin (v 0,4 % konc.), ki vsebuje rdeče morske alge 
(Lithothamnion calcareum), Ca (37 %), Mg (3 %), naravne vitamine, aminokisline in druge rastlinske sestavine. 
Gre za foliarno gnojilo, ki krepi rastline, pospešuje rast in razvoj rastlin, še posebej pri mladi rastlinah, ker 
pospešuje rast korenin. Zanj je znano, da aktivira rastlinam lastne obrambne mehanizme, tako smo opazili, da 
so rastline, kjer se uporabi Algo-Plasmin manj napadene od bolhačev. Pripravek Algo-Plasmin je potrebno 
večkrat aplicirat (v razmiku 5-7 dni), odvisno od intenzitete pojava bolhača. Uporabite pa ga že sedaj, ko 
populacija bolhača še ni presegla prag gospodarske škode. 
 
Hmeljeva listna uš  
Zaradi hladnega vremena v aprilu, na hmelju letos še nismo našli krilato obliko hmeljeve listne uši. 
 
 



 
15 

 

Seznam FFS registriranih v hmelju in fižolu v letu 2021 
V preglednici so navedena fitofarmacevtska sredstva katera lahko uporabljate v hmeljiščih, kjer sočasno gojite 
hmelj in fižol, namreč navedena sredstva imajo uradno dovoljenje tako za hmelj, kot tudi za fižol. Pri njihovi 
uporabi pa morate dosledno upoštevati odmerek oziroma konc. sredstev, ki so navedena v preglednici kajti v 
nekaterih primerih se razlikujejo od odmerkov dovoljenih v hmelju!  
 
Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v letu 2021, katere je mogoče uporabiti ob sočasnem 
gojenju hmelja in fižola  

 

Rastlina Bolezen/škodljivec 
Pripravek 

(aktivna snov) 
Odmerek/ 

koncentracija 
Karenca 

Maks. št. 
uporab v 

rastni 
dobi 

HMELJ/ 
FIŽOL 

hmeljeva 
peronospora-

sekundarna okužba/ 
 

grahova plesen 

Cuprablau Z 35 WP 
(Cu – oksiklorid) 

1,5 kg/ha 

hmelj 
14 dni/ 

 
fižol 
3 dni 

2-krat 

HMELJ/ 
FIŽOL 

hmeljeva 
peronospora-

sekundarna okužba/ 
 

bela gniloba, 
fižolov ožig-vdrta 
fižolova pegavost, 

fižolova rja 

Mirador 250 SC 
(azoksistrobin) 

1,0 l/ha 
hmelj 

28 dni/ 
 

fižol 
7 dni 

2-krat 

Ortiva 
(azoksistrobin) 

1,0 l/ha 

Zaftra AZT 250 SC 
(azoksistrobin) 

1,0 l/ha 

HMELJ/ 
FIŽOL 

hmeljeva listna uš, 
hmeljev bolhač, 
koruzna vešča/ 

 
listne uši 

Karate Zeon 5 CS 
(lambda-cihalotrin) 

0,15 l/ha 

hmelj 
21 dni/ 

 
fižol 7 

dni 

2-krat 

 
 

Če boste v istem hmeljišču sočasno gojili hmelj in fižol smete uporabiti herbicid Stomp Aqua (2,9 
l/ha), ker ga večina uporabljate v pasovih, uporabite samo 1/3 odmerka (0,96 l/ha). 

 
Preglednica 2: Uporaba herbicida Stomp aqua v hmeljišču, kjer sočasno gojite prvoletni hmelj, ki ga ne boste 
obirali in fižol 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Odmerek 

Karenca 
(dni) 

Maksimalno število 
škropljenj v 
rastni dobi 

Stomp Aqua pendimetalin 2,9 l/ha* 
zagotovljena s 

časom uporabe 
1-krat 

* Škropimo le v pasovih, zato je potrebno odmerke/ha preračunati na dejansko poškropljeno površino!  
 
 

B. Čeh: PRVO DOGNOJEVANJE HMELJA Z DUŠIKOM 
 
Prvo  dognojevanje hmelja  izvedemo  po  navijanju, v zadnji dekadi maja, saj  pred  tem  hmelj  potrebuje  le  
malo  dušika.  Za  prvo  dognojevanje  je  primerno  hitro delujoče  gnojilo  KAN  in  gnojila  z  dušikom  v  
počasi  sproščujočih  oblikah,  ki  omogočajo zmanjšanje števila dognojevanj in manjše  izgube dušika. 
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Dognojevanje hmelja  izvedite  takrat, ko so tla ustrezno suha/vlažna, sicer z gaženjem naredite tlom veliko 
škodo, obenem se izgublja dušik. Gnojilo čim prej zadelajte v tla.  
Gnojila s počasi sproščujočim dušikom so primerna za prvo in drugo dognojevanje, vsekakor ne za tretje, saj 
sproščanje dušika traja dlje časa in bi lahko vplivalo na povečano vsebnost nitratov v storžkih.  Pred aplikacijo 
je potrebno preveriti, koliko časa naj bi se dušik iz gnojila sproščal. Sproščanje naj se konča najkasneje v sredini 
julija. Na ta način lahko zmanjšamo porabo gnojil in število dognojevanj, pričakuje se boljša izkoriščenost 
dušika. Če pognojimo s tovrstnim gnojilom v času prvega dognojevanja, so mogoče še korekcije junija, v času 
hitre rasti hmelja oziroma tik pred cvetenjem, s KANom ali foliarnim gnojilom. Tako lahko zmanjšamo število 
dognojevanj na dve.   
Če še niste opravili gnojenja s  fosforjevimi  in kalijevimi gnojili,  lahko  to storite  hkrati s prvim 
dognojevanjem hmelja z dušikom.  V  tem  primeru  namesto  KANa  uporabite  gnojilo  NPK  z ustreznim  
razmerjem  hranil  glede  na  potrebno  količino  za  vaše  hmeljišče.  S  tem  se  obenem izognete enemu hodu 
po njivi. Dušik je namreč v NPK gnojilih v enaki obliki, kot je v KANu. 
Nekaj osnovnih pravil: 

 dušikovo gnojilo po trošenju zadelamo v tla,  
  trosimo ga zgodaj zjutraj ali zvečer, da so izgube čim manjše, 
  tla vlažna in topla,  
  ne gnojimo v suši ali ob napovedi obilnega deževja,  
  listi rastlin niso mokri, saj lahko v nasprotnem primeru nastanejo na njih ožigi. 

 
Če uporabljate gnojilo apneni dušik, ki deluje 'razkuževalno' na tla, se ga potrosi 400 kg/ha (80 kg N/ha) tik 
pred pričetkom rasti – nekaj dni po razgrnitvi in obrezovanju rastlin. Pomembno je, da gnojilo po trošenju 
ostane enakomerno razporejeno na površini tal oz. da se prepreči njegovo premeščanje, da ne prihaja do 
zbiranja granul na enem mestu, kar bi lahko povzročilo fitotoksičnost na rastlinah. 
Z gnojevko pa gnojilo zaradi velikega deleža amonijskega dušika (okrog 50% N) kot z mineralnimi N gnojili – 
torej takrat, ko rastlina dušik dejansko potrebuje, se pravi za prvo dognojevanje konec maja. Obrok gnojevke 
je npr. 26 m3 (zaradi N) (5 kg N v 1 m3). Pri aplikaciji je potrebna natančnost in pazljivost, da je izguba hranil 
čim manjša: gnojila ne vozimo na suha tla ali tla, zasičena z vodo, in ne v sončnem, vročem vremenu, takoj jo 
zadelamo v tla s kultiviranjem. Mora  biti tudi ustrezno razredčena (v razmerju 1:1). 
 
Dognojevanje Aurore po metodi Nmin  
  
1. V sredini maja (pred prvim dognojevanjem) izmerimo količino rastlinam dostopnega dušika v tleh do 
globine 60 cm. To pomeni sondiranje na 20 do 25 mestih v hmeljišču s sondo, ki ima dovolj dolgo zarezo, da z 
njo zajamete zemljo enakomerno po celotni  globini 0 do 60 cm po enaki metodi, kot je navedena za osnovno 
analizo tal. Takšno sondo si lahko sposodite tudi na IHPS. Vzorec daste takoj v plastično vrečko in ga dostavite 
na IHPS v hladilni torbi, ali ga daste v hladilnik in prinesete na IHPS najkasneje naslednji dan (po dogovoru). Na 
ta način dobite podatek o tem, koliko rastlinam dostopnega dušika je v tem času že v tleh do globine 60 cm. 
Rezultat je na primer 80 kg/ha.  
  
2. Od letne ciljne vrednosti, ki je za Auroro med 200 in 230 kg/ha dušika, odštejete rezultat, ki ste ga dobili z 
analizo (točka 1). Rezultat v našem primeru: 200 do 230 kg/ha minus 80 kg/ha = 120 do 150 kg/ha dušika. Če 
bo junij deževen, potem je ciljna vrednost 230 kg/ha N, če pa bodo padavine zmerne ali bo junij celo sušen, 
potem je letna ciljna vrednost 200 kg/ha.   
  
3.  Glede na izračun v točki 2 v celotni sezoni (do prvega tedna julija) pognojimo skupaj po tem teoretičnem 
izračunu 120 do 150 kg/ha dušika z mineralnimi in organskimi gnojili, oziroma toliko, kolikor je pokazal vaš 
izračun. 
 


