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M. Rak Cizej: SEZNAM FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV V LETU 2018 
 
Seznam fitofarmacevtskih sredstev dovoljenih za uporabo v hmelju v Sloveniji v letu 2018 je presek 
registriranih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v Sloveniji (vir: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm; 
na dan, 15. marec 2018) in v Nemčiji (november 2017), 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 
nanosu FFS dosledno upoštevajte varnostne pasove 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 Pravilnik o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi (Ur. l. RS, št. 43/14). 

 
Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za varstvo hmelja v letu 2018 
 

Hmeljeva peronospora (Pseudoperonospora humuli) - primarna okužba 
Pripravek Aktivna  

snov 

Koncentracija 

oz. 

odmerek  

Karenca 

(dni) 

Število 

škropljenj v  

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 

1. in 2. reda (m) 

Šobe klasične 

Aliette1 Al - fosetil 1,5 g/rastlino (zalivanje) 14 1-krat  

2 kg/ha (foliarna uporaba) 14 2-krat  

Aliette flash1 Al - fosetil 1,5 g/rastlino (zalivanje) 14 1-krat  

2 kg/ha (foliarna uporaba) 14 2-krat  

Aliette WG1 Al - fosetil 1,5 g/rastlino (zalivanje) 14 1-krat  

2 kg/ha (foliarna uporaba) 14 2-krat  

Fonganil gold2 metalaksil-M 0,2 ml/rastlino 

(maks. 0,8 l/ha) 

zagotovljena s 

časom uporabe 
1-krat 15(5) 

Profiler3 Al – fosetil 

fluopikolid 

1,125 g/rastlino ob uporabi 

0,2-0,5 l vode/rastlino 

(maks. 2,25 kg/ha) 

zagotovljena s 

časom uporabe 
1-krat 15(10) 

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.  

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm
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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).  

V primeru, da hmelj izvažate na Japonsko, fungicida Profiler ne smete uporabljati, ker nima znanih izvoznih 

toleranc za Japonsko. 

 

Hmeljeva peronospora (Pseudoperonospora humuli) - sekundarna okužba 

Pripravek 
Aktivna 

Snov 

Koncentracija 

oz. 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. in 

2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Aliette Al- fosetil 
0,25 % (maks. 

6,25 kg/ha) 
14 

skupno do 8-

krat 
15 (5)  

Aliette flash Al- fosetil 
0,25 % (maks. 

6,25 kg/ha) 
14 

skupno do 8-

krat 
15 (5)  

Aliette WG Al- fosetil 
0,25 % (maks. 

6,25 kg/ha) 
14 

skupno do 8-

krat 
15 (5)  

Cuprablau Z 35 WP© Cu – oksiklorid 5,5 kg/ha 14 2-krat 30  

Badge WG© 
Cu – hidroksid 

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

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

kg/ha 
21 3-krat 30  

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

Revus*** mandipropamid 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. 
 

**Fungicid Zaftra AZT 250 SC uporabljamo: od fenofaze BBCH 55 (brsti socvetij povečani) = 1,6 l/ha 
 

***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. 

 

Hmeljeva pepelovka (Podosphaera macularis)  

Pripravek 
Aktivna 

Snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

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 6,0-7,5 kg/ha 8 10-krat 15 (5)  

Kumulus DF žveplo 3,0-7,5 kg/ha 8 10-krat 15 (5)  

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

Pepelin žveplo 6,0-7,5 kg/ha 8 10-krat 15 (5)  

Vindex 80 WG žveplo 6,0-7,5 kg/ha 8 10-krat 15 (5)  

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

Vitisan 
kalijev hidrogen 

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

Vivando* metrafenon 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. 
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Hmeljeva siva pegavost (Phoma exigua) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Varnostni pas tlorisne 

širine od meje brega 

voda 1. in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

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

*Fungicid Zaftra AZT 250 SC uporabljamo od fenofaze BBCH 55 (brsti socvetij povečani) dalje 

 

Hmeljeva cerkosporna pegavost (Cercospora cantuariensis) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Varnostni pas tlorisne 

širine od meje brega 

voda 1. in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Zato 50 WG4 trifloksistrobin 
0,025 % (0,625 

kg/ha) 
14 2-krat 15 (10)  

4pripravek preventivno preprečuje hmeljevo pepelovko in delno tudi sivo plesen (Botrytis cinerea) 
 

 

Hmeljeva listna uš (Phorodon humuli) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. in 

2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Chess 50 WG pimetrozin 0,8 kg/ha 21 3-krat 30  

Confidor 70 WG6 imidakloprid 0,17 kg/ha 
zagotovljena s 

časom uporabe 
1-krat 15(5)  

Kohinor SL 2005 imidakloprid 0,6 l/ha 35 1-krat 15(5)  

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

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  

5Pripravk Kohinor SL 200 lahko v 10 % konc. uporabite tudi za mazanje trt.  
6Pripravek Confidor 70 WG se uporablja samo za mazanje trt! 
 

 

Hmeljev bolhač (Psylliodes attenuatus) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

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 

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  
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Koruzna (prosena) vešča (Ostrinia nubilalis) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

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 

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 

Thuringhiensis var. 

Kurstaki 
1,0 kg 

ni 

potrebna 
3-krat 15(5)  

Agree WG* 
Bacillus 

Thuringhiensis var. 

Aizawai 
1,0 kg 

ni 

potrebna 
3-krat 15(5)  

*za gosenice koruzne vešče in drugih metuljev 

 

Navadna (hmeljeva) pršica (Tetranychus urticae)  

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

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 1,5 kg/ha 28 1-krat 30 15 

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

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

*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. 

 

Herbicid/defoliant 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število škropljenj v 

rastni dobi 

- - - - - 

 

Repelent 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

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). 
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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 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

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

Koromite milbemektin 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 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

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 STROJEV IN OSTALE DELOVNE OPREME                                                                           
 
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 
spomladanskih opravil s katerimi lahko poleg priprave hmeljišča na proizvodnjo nehote povzročamo tudi 
širjenje virusov in viroidov. Okužba s temi organizmi je neozdravljiva, v hmeljiščih pa se prenašajo mehansko z 
okuženim rastlinskim sokom, ki ostaja na orodju pri izvajanju različnih agrotehničnih ukrepov. Širjenje je 
najintenzivnejše v času rezi in ostalih spomladanskih opravilih, kot je čiščenje in navijanje poganjkov, ko na 
rastlinah povzročamo največ poškodb. Ob rezi hmelja lahko z rezalnimi diski iz ene same z virusi ali viroidi 
okužene rastline okužimo več rastlin v vrsti, kar se v nekaj letih stopnjuje v obsežno okuženje nasada. Okužbe z 
virusi neposredno niso vidne na rastlinah, zaznamo pa jih v obliki zniževanja pridelka (do 10%) in višji 
občutljivosti rastlin na stresne pogoje kot so suša in vročinski udari. V primeru hude viroidne zakrnelosti 
hmelja (CBCVd), pa je širjenje okužbe takoj opazno, saj ta viroid povzroča zelo agresivna bolezenska znamenja 
in odmiranja rastlin.  Zato vas v tem času opozarjamo na pomembnost razkuževanja rezalnih diskov, ki ga 
izvajate  pred in po izstopu iz vsakega hmeljišča. To še posebno velja za vse matične nasade in posestva na 
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katerih se pojavlja CBCVd. Za razkuževanje na terenu že zadostuje, da rezalne diske dobro poškropite z ročno 
pršilko. Najboljše rezultate pa dosežemo z dograditvijo preprostega aplikacijskega elementa na rezalnik s 
katerim učinkovito razkužite diske na koncu vsake vrste, delno pa tudi med samo rezjo (dodatne info. Gregor 
Leskošek). Enak režim razkuževanja svetujemo tudi v času navijanja in čiščenja poganjkov, ko je priporočljivo 
motike in hmeljarske nože večkrat razkužiti, predvsem ob zaključku del v posameznem nasadu. V primeru 
matičnih nasadov in CBCVd okuženih hmeljišč lahko razkuževanje organiziramo tako, da se po končanju del v 
posamezni vrsti noži ali motike poškropijo z ročno pršilko, 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/10L vode).  
V primeru nasadov okuženih s hmeljevo uvelostjo, se ta bolezen lahko prenaša z okuženimi tlemi in ostanki 
rastlin. 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. Razkuževanje tu pride do izraza predvsem kot ukrep preprečevanja 
širjenja v zdrave nasade. V primeru te bolezni zato 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.   
 

G. Leskošek: NOVOST PRI PRIJAVI SEZONSKIH DELAVCEV                                                                               
 
S policijske postaje Žalec so nas obvestili o možnosti elektronske prijave in odjave tujih državljanov, ki pridejo 
na območje RS (velja tudi za sezonske delavce v kmetijstvu). Pri tem vam »POLICIJA« omogoča, da vam ni 
potrebno več hoditi na policijsko postajo ter fizično prijaviti ljudi saj lahko prijavo kakor tudi odjavo opravite 
po elektronski poti sami.  Vse kar potrebujete je, da imate  sigenco banke ali kakšen drugi osebni elektronski 
certifikat na osnovi katerega se vpišete v aplikacijo. Na spodnji povezavi je direkten dostop do aplikacije ki 
omogoča vpis. 
https://www.policija.si/index.php/sl/component/content/article/72-neuvreno/89229-elektronskisistem-
policije-za-prijavo-gostov-pri-gostiteljih-ki-nimajo-registrirane-dejavnosti 
 
 Podatki, ki jih morate posredovati policiji preko aplikacije, so: 

 zaporedna številka prijave gosta 

 ime in priimek gosta 

 datum rojstva gosta 

 spol gosta 

 državljanstvo gosta 

 številka in vrsta identifikacijskega dokumenta gosta (npr. osebna izkaznica, potni list) 

 datum prihoda in odhoda gosta 

 ura prihoda in odhoda gosta 

 datum prijave in odjave gosta 

 podatki o gostitelju: ime in priimek, EMŠO in naslov 

 naslov, kjer bo gost pri gostitelju nastanjen (točen naslov in kraj). 

 

V primeru težav z aplikacijo se obrnite na tehnično pomoč Policije na telefonsko številko (01) 428 4444 ali 
na e-naslov  pomoc@policija.si 

 

https://www.policija.si/index.php/sl/component/content/article/72-neuvreno/89229-elektronskisistem-policije-za-prijavo-gostov-pri-gostiteljih-ki-nimajo-registrirane-dejavnosti
https://www.policija.si/index.php/sl/component/content/article/72-neuvreno/89229-elektronskisistem-policije-za-prijavo-gostov-pri-gostiteljih-ki-nimajo-registrirane-dejavnosti
mailto:pomoc@policija.si
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M. Rak Cizej: DOPOLNJEN SEZNAM FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV V HMELJARSTVU ZA LETO 2018 
 
Seznam FFS v hmeljarstvu za leto 2018 je dopolnjen s sredstvom Movento SC 100, kateri ima sedaj v 
hmeljarstvu redno registracijo. Je sistemičen insekticid za zatiranje hmeljeve (listne) uši, ki ima delovanje tudi 
na navadno (hmeljevo) pršico, v primeru če ga uporabite v največjem dovoljenem odmerku in sicer 1,5 l/ha. 
Uporabite ga lahko le 1-krat letno, karenco za hmelj ima 14 dni.  
Sistemičen insekticid in akaricid Movento SC 100 uporabljate v naslednjih odmerkih:  

- 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 zatreti uši in pršico. 
 
Celoten, dopolnjen »Seznam FFS v hmeljarstvu za leto 2018« je dostopen na spletni strani Inštituta 
(http://www.ihps.si/seznam-ffs-v-hmeljarstvu-11-4-2018). 
 
 

Obveščamo vas, da Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ni izdala dovoljenja za 
nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za uporabo akaricida Acramite 480 SC za zatiranje 
navadne (hmeljeve) pršice v letu 2018. 

 
G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 
 
Hmeljeva peronospora – primarna okužba   
 
V letošnjem letu smo pri pregledih hmeljišč ob rezi hmelja v kar nekaj nasadih zaznali povečan obseg okužb 
brstov in korenike, kar se izraža kot delna porjavenja notranjega tkiva. Pozorni bodite tudi na  pojav kuštravcev 
v nasadih hmelja  predvsem občutljivih sort kot so Savinjski golding, Bobek, Celeia in Dana ter novi sorti 
Styrian Wolf ter Styrian Gold. Takoj po rezi hmelja ko poganjki dosežejo višino med 5 in 10 cm oz. imajo razvita 
en  do dva para listov (BBCH 11 -12),je primeren čas za zatiranje primarne okužbe s pripravkom Fonganil Gold. 
Omenjeni pripravek ima poleg zatiranja kuštravcev vpliv tudi na zdravljenje hmeljne korenike. Za njegovo 
uporabo se priporoča enkratna točkovna aplikacija v odmerku 0,2 ml na rastlino ob porabi vode 0,2 l, pri kateri 
se doseže najvišja stopnja učinkovitosti. Pri škropljenju v pasovih se priporoča uporaba maksimalnega 
odmerka, ki znaša 0,8 l/ha pri porabi vode 700 l/ha. V letošnjem letu pa imate v tem času na voljo tudi nov 
pripravek Profiler, ki ga uporabite v odmerku 2,25 kg/ha. Svetujemo obvezno točkovno – foliarno aplikacijo 
(poraba vode 0,2l/rastlino 600-700 l/ha) v fenofazi BBCH 13-15, kar pomeni od razvitih 3 parov listov do 
razvitega petega para listov. 
 
Hmeljev in lucernin rilčkar 
 
Hmeljev rilčkar je v zadnjem času vse pogosteje prisoten v naših hmeljiščih, njegova ličinka povzroča 
zmanjšanje količine in kakovosti pridelka. Njegovo populacijo ugotovimo ob rezi hmelja, ko pregledamo 
ostanke rezi, poškodbe, posledično pa najdemo bele, breznoge ličinke z rjavo barvo. Hmeljev rilčkar postaja 
pomemben gospodarski škodljivec, zoper katerega nimamo registriranega nobenega insekticida. Sicer pa na 
ličinko hmeljevega hrošča, katera je prisotna v podzemne delu trte hmelja in povzroča škodo z vrtanjem, ni  

http://www.ihps.si/seznam-ffs-v-hmeljarstvu-11-4-201
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dovolj učinkovit noben insekticid. Tako nam preostane le malo globlja rez hmelja ter 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. S tem preprečite, da bi 
se hmeljev rilčkar razmnožil, ličinka pa prodrla v osrčje sadike hmelja in s tem povzročila odmiranje sadike. 
Navedeni ukrepi so učinkoviti tudi za lucerninega rilčkarja, ki je v večini prisoten v hmeljiščih na vzhodnem 
delu Slovenije (npr. območja Trgovišče, Dornava). 
 
Uporaba herbicidov v prvoletnih nasadih hmelja in ukoreniščih                                                     
 
V letošnjem letu je na novo posajenih veliko nasadov hmelja. V Slovenji za zatiranje plevelov v hmeljiščih 
nimamo dovoljenih herbicidov, razen v ukoreniščih in prvoletnih nasadih hmelja, kjer pridelka hmelja letos 
ne boste obirali. V ta namen je dovoljen herbicid: 
STOMP Aqua, ki zatira enoletne ozkolistne in nekatere vrste širokolistnih plevelov in sicer: 

- po saditvi, pred vznikom sadik hmelja, se uporabi 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. 

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. 
 
Če boste v istem hmeljišču sočasno gojili hmelj in fižol smete uporabiti herbicid Stomp Aqua in sicer: 
a) če sta hmelj in fižol pred vznikom je odmerek Stomp Aqua 3,3 l/ha (v pasovih 1,1 l/ha),  
b) v primeru, da ima hmelj razvite liste, fižol pa še ni vzniknil, je odmerek Stomp Aqua 3,0 l/ha (v pasovih 1,0 
l/ha).  
 
J.Livk: PRIJAVA NOVIH NASADOV HMELJA V REGISTRU KMETIJSKIH GOSPODARSTVEV                         
 
V lanskem letu je izšel nov Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 83/2016), ki 
predpisuje določene spremembe tudi za vas hmeljarje. 
4. točka 16. člena navedenega pravilnika predpisuje naslednje: 
 
 “Pri vsaki novi prijavi oziroma spremembi podatkov o hmeljišču je na upravni enoti treba obvezno priložiti 
eno od naslednjih potrdil:  
a) o uradni potrditvi certificiranih sadik A ali certificiranih sadik B,  
b) o uradni potrditvi standardnih sadik,  
c) za sadike pri premeščanju iz držav EU – ustrezen rastlinski potni list,  
č) za sadike iz uvoza iz tretjih držav – fitosanitarno spričevalo,  
d) o izpolnjevanju pogojev za pridobivanje sadik v proizvodnem hmeljišču”. 
 
 

J. Livk: LETNA PRIJAVA PRIDELAVE RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA IN SADIK HMELJA                        
 
Ponovno je leto naokoli in ne bo odveč, če vas spet spomnimo na določene zadeve v zvezi s sadilnim 
materialom za hmelj. 
 

1.) NABIRANJE SADIK HMELJA: 
Hmeljarji, ki ste v letu 2017 prejeli uradno potrdilo za matična hmeljišča (certificirano in standardno matično 
hmeljišče), katere ste spomladi 2017 prijavili v uradni pregled, lahko iz teh nasadov pridobivate sadike hmelja 
(certificirane sadike B in standardne sadike).  
Sadike nabrane v certificiranih in standardnih matičnih hmeljiščih so lahko za lastno uporabo ali za trženje. 
Neodvisno od tega, ali boste te sadike imeli samo za lastno uporabo, ali tudi za trženje - prodajo, jih je 
potrebno pred premeščanjem pregledati. Vsaj 10 dni pred načrtovano rezjo sadik hmelja v teh nasadih 
morate to namero prijaviti organu za potrjevanje (IHPS)- Jošku Livk. 
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CMH 

AURORA 

12 vrst 

→ 
 

CMH 

AU 

12 vrst 

→ 
 

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;  

- 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. 
 

2.) PRIJAVA MATIČNIH NASADOV HMELJA V URADNI PREGLED: 
Hmeljarji, ki imate svoje nasade hmelja posajene s sadikami hmelja A certifikata, B certifikata, ali standardnimi 
sadikami, lahko le te prijavite v uradni pregled. V teh nasadih bomo preko vegetacije opravili predpisane 
strokovne preglede. V primeru, da bodo nasadi izpolnjevali predpisane pogoje v skladu s pravilnikom in ostalo 
veljavno zakonodajo, boste lahko iz njih v jeseni 2018 ali spomladi leta 2019 nabirali sadike hmelja za lastno 
uporabo, ali za trženje.  
V prilogi vam prilagamo obrazec za Letno prijavo pridelave sadik hmelja – Prijava v uradno potrditev za leto 
2018 z navodili za izpolnjevanje. Navedeno prijavo morate poslati na IHPS do 30. aprila 2018, (glej navodila za 
izpolnjevanje prijave), Prijava je tudi na spletni strani IHPS (www.ihps.si). Za vložitev te prijave morate biti 
predhodno vpisani v FITO- SEME registru, ki ga vodi MKGP. Kdor še ni vpisan v tem registru nas čimprej 
pokličite, da uredimo vse potrebno za vpis v omenjen register. 
 

3.) OZNAČEVANJE MATIČNIH HMELJIŠČ: 
Certificirana in standardna matična hmeljišča na terenu morajo biti vidno označena z napisi na tabli, ki mora 
biti odporna na vremenske razmere. Označi se na začetku hmeljišča v smeri prihoda in sicer prva in zadnja 
vrsta, tako da je jasno vidno, kje se to hmeljišče nahaja. Napis na tabli mora vsebovati : 

- kategorijo matičnega hmeljišča; navede se 'CMH' ali 'certificirano matično hmeljišče' ali 'SMH' ali 
'standardno matično hmeljišče, 

- ime oziroma kratica sorte hmelja, ki je prijavljena v pregled,  
- število vrst hmelja, ki so prijavljene v pregled (na primer 5, 8, 10,…) ter 
- puščico, ki označuje smer v kateri se matično hmeljišče nahaja. 

 
 
 
                                                                             ALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vse dodatne informacije lahko dobite pri Jošku Livk na tel.: (03) 71-21-642 oziroma na GSM: (041) 647-404. 
 
Mali oglasi                                                                                                                                                                                 
 
Kupim bočno ogrodje za odoravanje hmelja pri stebrih za traktor štore ali univerzal (domače izdelave) in 
zadenjski bočni rezalnik na ravne diske. Informacijej na tel. 031/513-911 
 

http://www.ihps.si/
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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 glavne tri sorte: Savinjski golding, Auroro in Celeio. Za 
letošnje rastne razmer predvsem v aprilu in maju so značilni bistveni odkloni temperatur glede na 
dolgoletno povprečje, april je bil tako toplejši kar za 4,3 °C prva dekada maja pa za 3,7 °C. 
Nadpovprečno toplo vreme je bistveno vplivalo tudi na rast in razvoj hmelja tako so Aurore, ki najbolj 
odstopajo v povprečju za slabih 50 cm višje kot v lanskem letu (BBCH 16),  Savinjski golding prav tako 
tudi Celeia  pa sta višja za slabih 20 cm (BBCH 14). Naj vas ponovno opozorimo, da lahko podrobnejše 
podatke o vremenu za posamezno lokacijo kakor tudi urna gibanja temperatur in padavin najdete na 
spletnem naslovu: http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1 

 

  

 
G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 
 
Hmeljeva peronospora – primarna okužba   
 
V letošnjem letu beležimo bistveno manjši pojav kuštravcev v primerjavi z lanskim letom razlog  je  verjetno v 
hitri rasti hmelja, ki so mu botrovale nadpovprečno visoke temperature v aprilu in maju. Kljub temu pa so v 
določenih nasadih kuštrovci prisotni. Pozorno preglejte svoje nasade hmelja predvsem občutljivih sort kot so 
Savinjski golding, Bobek, Celeia , Dana ter novi sorti Styrian Wolf in Styrian Gold. V kolikor ugotovite kuštravce 
na več kot 3 % rastlin pomeni, da morate nemudoma uporabiti sistemični fungicid. Na voljo imate 
pripravke na osnovi a.s. Al – fosetil in sicer Aliette, Aliette flash in Aliette WG, ki jih v tem času  uporabite v 
0,25% koncentraciji glede na višino hmelja pri klasični porabi vode 300 do 400 L / m višine hmelja.  
 
 

 

http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1
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Hmeljev bolhač 
 
V letošnjem letu smo prve hrošče hmeljevega bolhača opazili 13. aprila, številčnejše je bil na hmelju 
prisoten v drugi in tretji dekadi aprila, še posebej v mlajših nasadih. V teh dneh na večini opazovanih 
lokacij ugotavljamo, da je hmelj v večini primerov zaradi ugodnih vremenskih razmer hitro rastel in 
dobesedno »ušel« bolhaču. Pa vendarle mestoma lahko v maju, še posebej v prvoletnih nasadih, na 
mladih komaj odgnanih rastlinah, povzroča na listih škodo z izjedanjem. V takšnih primerih morate 
pravočasno ukrepati, da vam hmeljev bolhač ne povzroči prevelike škode. 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. V 
tem času za vsak meter višine porabite cca. 300 l vode. Insekticid za zatiranje bolhača lahko 
uporabite skupaj s sistemičnim fungicidom (npr. Aliette flash) za zatiranje primarne okužbe hmeljeve 
peronospore. Za podaljšano in boljše delovanje kontaktnega insekticida je priporočljivo poleg 
insekticida dodati tudi kakšno močilo (npr. Siltac, Silwet, Nu-film, itd.).  
Opozorimo naj vas, da je uporaba insekticida Karate Zeon 5 CS in Karis 10 CS na istem zemljišču 
dovoljena škropljenje le 2-krat letno. Omenjenih insekticidov ne smete uporabljati v vročem in 
vetrovnem vremenu! Ker sta sredstvi nevarni za čebele, je pred njuno uporabo potrebno zmulčiti 
cvetočo podrast v hmeljiščih (npr. ogrščica) ter regrat okrog hmeljišč! Pazite, da Karate Zeon 5 CS 
uporabite 40 metrov proč od vodnih površin, le v primeru uporabe šob z redukcijo drifta- antidrifnih 
šob, se varnostni pas zmanjša na 20 metrov. V primeru uporabe insekticida Karis 10 CS pa morate 
upoštevati 50 m varnostni pas od voda 1. in 2. reda. 
 
 
Hmeljeva listna uš  
 
Letos smo na hmelju v Žalcu prvo krilato uš našli 30. aprila, kar je v skladu z dolgoletnim povprečjem. 
Glede na podatke štetja zimskih jajčec hmeljeve listne uši na zimskem gostitelju, domači češplji, kjer 
smo v povprečju našli 0,5 odloženih jajčec/100 brstov, letos ne pričakujemo velikega preleta uši. V 
teh dneh smo našli v poprečju do 5 krilatih uši/rastlino/dan. V naslednjih dneh pričakujemo v nasadih 
hmelja že prve izlegle uši. Prelet uši bo na podlagi prognoznega modela trajal verjetno še vsaj 14 dni. 
V hmeljiščih bodite v naslednjih tednih pozorni na morebitno prerazmnožitev uši, še posebej ob 
robovih hmeljišč. O ukrepi zoper uši vas bomo obvestili ko bo primeren čas za morebitno ukrepanje 
in sicer v Hmeljarskih informacijah in na Tehnoloških sestankih hmeljarjev. 
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G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA 

Za letošnje leto lahko rečemo, da rast in razvoj hmelja močno prehitevata glede na dolgoletno povprečje. Tako 

v tem času beležimo že veliko nasadov hmelja, ne glede na sorto in predvsem mladih, v katerih je hmelj 

dosegel vrh opore. Vrh opore je v povprečju v tem času že dosegla sorta Aurora (BBCH 38; Poganjki dosežejo 

vrh opore). Pri Aurori se pojavlja že razvojna faza začetek cvetenja, posamezne cvetove pa lahko opazimo tudi 

pri drugih sortah. Sorti Savinjski golding in Celeia sta razen nekaterih izjem v povprečju dosegli 70 % višine 

opore (razvojna faza BBCH 37).  

Ponovno vas naj obvestimo, da so natančni podatki o vremenu za različne lokacije v Savinjski dolini kakor tudi 

širše dosegljivi na spletnem naslovu: http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1 

 

G. Leskošek, M. Rak Cizej: VARSTVO HMELJA 

 

Hmeljeva peronospora  

S spremljanjem ulova spor smo letos pričeli 10. maja na treh lokacijah v Savinjski dolini ter v Vojniku. Iz grafov 

ulova spor (slika 1) je razvidno, da so le-te prisotne na vseh lokacijah. Na večini lokacij presegajo kritično mejo 

(40 ulovljenih spor v štirih zaporednih dneh).  

 

  

http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1
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Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 
 

Na osnovi ulova spor, kakor tudi zaradi dejstva, da so trenutno ugodne razmere za razvoj hmeljeve 

peronospore, vam svetujemo, da povsod tam, kjer s peronosporo nimate težav, hmeljišča preventivno 

poškropite s pripravkom Folpan 80 WDG v odmerku 2,8 kg/ha. V kolikor imate nasade občutljivih sort ter na 

listih že opazite pege, svetujemo uporabo enega od pripravkov iz skupine Alliete, ki ga v tem času uporabite v 

odmerku med 4 in 5 kg/ha, odvisno od bujnosti nasada. S škropljenem hmeljišč ne smete odlašati. 
 

Hmeljeva listna uš  
 

Prelet krilatih uši na hmelj še ni končan, vendar se počasi zaključuje. Pričakujemo, da se bo končal v 

naslednjem tednu. V primerjavi z lanskim letom, kakor tudi s petletnim povprečjem (graf 1) je manjši, 

populacija uši v večini hmeljišč še ni presegla praga škodljivosti, mestoma pa so nasadi, v katerih je že 

potrebno ukrepati. 
 

 
 

Graf 1: Primerjava preleta krilatih uši na hmelj v letu 2017 in 2018 v primerjavi s 5-letnim povprečjem 

 

Opozoriti je potrebno, da je veliko nasadov že doseglo vrh opore, prav tako hmelj prehaja v generativno fazo 

cvetenja, zato svetujemo, da povsod tam, kjer pri pregledih hmeljišč opazite več kot 50 uši na list, uporabite 

sistemični insekticid za zatiranje hmeljeve listne uši. V tem primeru svetujemo uporabo pripravka Teppeki v  
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odmerku 0,18 kg/ha. V kolikor pa ste za zatiranje hmeljeve listne uši načrtovali uporabo pripravka Movento 

SC 100 in populacija uši še ni dosegla praga gospodarske škode, svetujemo, da z uporabo insekticida še 

nekoliko počakate. O primernem času uporabe vas bomo obvestili v naslednjih Hmeljarskih informacijah. 

 
Koruzna vešča 
 
V začetku maja smo pričeli s spremljanjem koruzne vešče s svetlobno vabo, in sicer na dveh že znanih 

lokacijah, to sta IHPS Žalec in Roje pri Žalcu. Prve metulje smo na obeh lokacijah ulovili 9. maja. Letos je let 

metuljev na obeh spremljanih lokacijah primerljiv, in sicer smo v maju zabeležili na noč maksimalno po 4 

metulje. Potrebno pa je poudariti, da je let zaradi vremenskih razmer, pogostega dežja in vetra, manjši kot v 

lanskem letu. 

V naslednjih dneh pričakujemo že prve gosenice koruzne vešče 1. generacije. Bodite posebej pozorni v 

nasadih, kjer ste običajno imeli težave z veščo, še posebej v hmeljiščih na širšem žalskem območju, kot seveda 

tudi izven te lokacije. Predvidevamo, da bo prva aplikacija z registriranimi insekticidi v naslednjem tednu. 

Prednost v tem času bi dali pripravku Agree WG ali Lepinox plus. 

 

 
 

Graf 2: Let metuljev koruzne vešče na svetlobni vabi v Žalcu in Roje pri Žalcu v letu 2018, v primerjavi z Roje pri Žalcu v letu 
2017 

 
Hmeljeva pršica 

 

Hmeljevo pršico smo v nekaterih hmeljiščih že zasledili. Njena populacija v večini hmeljišč trenutno ni velika, 

mestoma pa so hmeljišča, kjer je pršica že množično prisotna. Pri pregledih hmeljišč bodite še posebej pozorni 

tudi na pršico, da se boste v času uporabe sistemičnih insekticidov lahko pravilno odločili glede uporabe 

posameznega pripravka. Če boste imeli težave pri odločanju, se obrnite na IHPS.  

 

 

M. Rak Cizej: PREGLEDI CERTIFICIRANIH MATIČNIH HMELJIŠČ 

 

Sporočamo vam, da v teh dneh nadaljujemo z uradnimi pregledi certificiranih matičnih hmeljišč in standardnih 

matičnih hmeljišč. Vsi lastniki matičnih hmeljišč ste o pregledih predhodno obveščeni s strani uradnega  
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preglednika. Ponovno vas opozarjamo, da je potrebno matično hmeljišče označiti v skladu s Pravilnikom o 

trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, torej začetek in konec matičnega hmeljišča na obeh 

straneh. V kolikor matično hmeljišče ne bo ustrezno označeno, ne bomo mogli izvesti uradnih pregledov.  

 

 

S. Radišek: VIROIDNA ZAKRNELOST HMELJA                                                                                                                      

 
Smo v obdobju, ko na rastlinah že lahko opazimo prva bolezenska znamenja. Okužene rastline zaostajajo v 

rasti ter razvijajo zbito rast glavnih in stranjskih poganjkov. Značilno bolezensko znamenje predstavlja tudi 

vihanje listnih robov navzdol, intenzivnejše poganjanje stranskih poganjkov ter blago rumenenje listne mase, 

predvsem v zgornjem delu rastlin. V nadaljevanju vegetacije se pojav bolezenskih znamenj stopnjuje tako, da 

rastline ne dosežejo višine žičnice, listi ostajajo manjši in nekoliko mehurjasti, storžki pa deformirani in 

nepopolno razviti. Bolezen se prenaša z rastlinskim sokom, ki se zasuši na orodju in opremi, s sadilnim 

materialom, hmeljevino ter ostalimi ne-razgrajenimi ostanki rastlin. Obolele rastline so neozdravljive in kužne 

po celotni površini, zato je ključnega pomena, da jih čim prej odkrijemo in odstranimo iz nasada. Po uradni 

potrditvi bolezni v nasadu je tako potrebno nemudoma odstraniti nadzemne dele obolelih rastlin in 2 sosednji 

rastlini v isti vrsti. Sosednje ne-simptomatične rastline so namreč v večini primerov okužene in ob ne-uničenju 

predstavljajo vir ponovnih okužb. Po uničenju nadzemnih delov rastlin hkrati opravimo premaz bazalnega dela 

trt na prerezu s totalnim herbicidom, da povzročimo propad korenike, ki jo lahko odstranimo po obiranju. V ta 

namen je registriran herbicidni pripravek Touchdown System4 (15% konc.) podjetja Syngenta. Okužene 

nadzemne dele lahko najhitreje uničimo z zakopom (globina min. 0.5m), ki ne sme biti na vodovarstvenem 

območju I. reda. Možen je tudi sežig ali pa odvoz na javno deponijo ob predhodnem dogovoru z podjetjem 

Simbio d.o.o., ki vam na želeno mesto dostavi kontejner za odvoz organskih odpadkov.  

 

V začetku junija IHPS prične s sistematičnem nadzorom hmeljišč, katerega namen je predvsem pomoč pri 

hitrem odkrivanju žarišč, evidenca in strokovna podpora. Ker v okviru nadzora ne moremo pregledati vseh 

površin, je potrebno, da pridelovalci tudi sami redno spremljate svoje nasade in v primeru najdbe sumljivih 

rastlin obvestite Oddelek za varstvo rastlin (IHPS; tel.: 03 71 21 600). V primeru nasadov, ki imajo status 

okuženosti iz preteklih let in pridelovalci izvajate lokalno uničenje pred prihodom preglednikov ali FSI, na 

mesta obolelih rastlin postavite količek, da lahko opravimo evidenco žarišč ter morebitne potrditvene analize 

iz korenike. Pri delu v nasadih ne pozabite na razkuževanje delovne opreme. Glede izbire razkužila 

priporočamo uporabo pripravka Virocid v 2% konc.  

 

Za dodatne informacije lahko na spletni strani IHPS dostopate do priročnika »Huda viroidna zakrnelost hmelja« 
http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/08/Huda-viroidna-zakrnelost-hmelja-2017.compressed.pdf 
 
 
S. Radišek: VERTICILIJSKA UVELOST HMELJA 
 
V okuženih hmeljiščih, sajenih z zelo občutljivo sorto Celeia, že opažamo prvi pojav venenja obolelih rastlin. 

Med najbolj prepoznavna bolezenska znamenja spadajo rumenjenje in odmiranje listov, pri čemer se listni 

robovi obrnejo navzgor, prizadeti listi pa ob dotiku odpadejo. Razvoj bolezni se prične na spodnjem delu 

rastline in v času 1-2 tednov prizadene celotno rastlino. Ob prerezu obolelih trt v spodnjem delu rastline je 

vidno rjavo prevodno tkivo.  

 

V juniju bo IHPS pričel z vsakoletnim izvajanjem sistematičnih pregledov hmeljišč na okuženih območjih, s 

katerim nadzorujemo pojav in širjenje letalne oblike verticilijske uvelosti hmelja. Nadzor bo v letu 2018 ciljno 

http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/08/Huda-viroidna-zakrnelost-hmelja-2017.compressed.pdf
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usmerjen pregledom že okuženih hmeljišč, nasadom, ki so ponovno posajeni na karantenske premene, in 

nasadom, za katera nas boste pridelovalci sami opozorili na obolele rastline. Pred vsakim območnim 

pregledom hmeljišč vas bomo telefonsko obvestili, da boste seznanjeni z našim obiskom.  

 

Pri omejevanju hmeljeve uvelosti je ključnega pomena, da ste hmeljarji, tako kot do sedaj, tudi sami pozorni 

na pojav uvelih rastlin, saj le s pravočasnim odkritjem manjših žarišč uspemo upočasniti širjenje te bolezni. Ob 

pojavu sumljivih rastlin obvestite Oddelek za varstvo rastlin (IHPS; tel 03 71 21 600), da opravimo 

laboratorijsko analizo in vam svetujemo glede nadaljnjih ukrepov.   

 

 

B. Čeh: GNOJENJE HMELJA V JUNIJU 

 

Zaradi visokih temperatur je letos hmelj pohitel z rastjo in razvojem, zato smo prvo dognojevanje opravili 

časovno nekoliko bolj zgodaj v primerjavi s prejšnjimi leti. Če ste uporabili gnojilo s počasnim sproščanjem 

dušika, je potrebno le še eno dognojevanje hmelja, sicer še dve. Tudi če ste gnojili spomladi z apnenim 

dušikom, zaradi dolgega in enakomernega sproščanja dušika iz tega gnojila ni potrebno gnojiti v treh 

odmerkih. Apneni dušik se dodaja kot prvi obrok, preostalo količino dušika dodamo le še v enem odmerku, 

običajno v mesecu juniju v času hitre rasti. Priporočamo, da že pri izdelavi gnojilnih načrtov poveste, katera 

gnojila želite uporabljati, in se potem držite gnojilnega načrta, v katerem sta že upoštevana odvzem in 

terminska razporeditev.  

 

Drugo dognojevanje opravimo  v juniju, ko je hmelj na višini 4-5 m, v količini 70 do 80 kg/ha N. Izberemo hitro 

delujoča gnojila, ki jih apliciramo tik pred začetkom hitrega tvorjenja biomase, da je dušik na voljo takoj. Pri 

aplikaciji moramo upoštevati optimalen čas aplikacije, da so izgube čim manjše, ter vremenske razmere (ne 

gnojimo v suši ali ob napovedi obilnega deževja). V poskusih pa smo uporabili za primerljiv učinek drugega 

dognojevanja (pri višini hmelja 4 m) tudi foliarno gnojilo Last N v odmerku 18,5 L/ha. Ker je letos velika 

količina padavin, v hmeljiščih z nižjo vsebnostjo organske snov v tleh z dognojevanjem ni za čakati, če pa ste na 

primer gnojili s hlevskim gnojem jeseni, pa je lahko v tleh nepredvidljiva količina dušika. Priporočamo, da 

vzamete vzorec za analizo na Nmin do globine 60 cm in ga prinesete v analizo na vsebnost nitratnega in 

amonijskega dušika. Slednji je v tem primeru še zlasti priporočljivo izmeriti.    

 

Sulfat se izkorišča skupaj z dušikom. Če ga je na razpolago dovolj, rastline črpajo več dušika in pridelek je 

obilnejši. Torej - dovolj sulfata v tleh povečuje izkoristek gnojenja z dušikom, oziroma obratno, pomanjkanje 

sulfata vpliva na zmanjšanje učinkovitosti izrabe dušika. Za izkoristek 10 do 14 kg dušika porabi rastlina 1 kg 

žvepla. Ker hmelj potrebuje največ dušika v času, ko tvori največ biomase, torej v juniju, sulfatno gnojilo 

apliciramo toliko prej, da bo na voljo hmelju v tem času. S sulfatom, tako kot z dušikovimi gnojili, namreč ne 

moremo gnojiti založno, saj v tleh ni vezan in se lahko spira. Bodite pa pozorni na obliko, v kateri je žveplo. Kot 

'gnojilo' deluje le sulfatna oblika (SO4) in ne elementarno žveplo (S). Uporabimo na primer Alga S KR+, sadro, 

amonsulfat, amosulfan, superfosfat, Bokasulf, kalijev sulfat, Patentkali, NPK gnojila s kalijem v sulfatni obliki. 

Potrebno pa je vedeti, da z gnojenjem s sulfatnimi gnojili ne smemo pretiravati, saj ima lahko to zelo 

negativen vpliv na rastline. Če izberete eno gnojilo, ki vsebuje sulfat, bo to predvidoma že dovolj – naredite 

izračun, koliko žvepla oziroma sulfata ste vnesli v tla, sproti, da ne bo prišlo do nasprotnega učinka, kot ste ga 

želeli. Odvzem s hmeljem, ki smo ga na IHPS izmerili v letu 2014, ko je bil hmelj lepo razvit in je bil pridelek 

visok, je bil med 6 in 11 kg/ha S (30 kg/ha sulfata - SO3) glede na sorto in lokacijo. 
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G. Leskošek, M. Rak Cizej: VARSTVO HMELJA 

 

Hmeljeva peronospora  

Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da so le te v zadnjem obdobju na vseh lokacijah z izjemo Založ nad 
kritično mejo. Glede na zelo ugodne vremenske razmere v zadnjem obdobju kakor tudi  na osnovi ulova spor 
in ob dejstvu, da pri vseh sortah že najdemo cvetove je potencial te bolezni visok. 
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Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

 
Svetujemo vam, da pri  škropljenju proti ušem preventivno dodate enega od kontaktnih fungicidov. V tem 
času bi dali prednost pripravku Folpan 80 WDG v odmerku 2,8 kg/ha. V kolikor imate nasade občutljivih sort 
ter na listih že opazite pege, svetujemo uporabo enega od pripravkov iz skupine Alliete, ki ga v tem času 
uporabite v odmerku med 4 in 5 kg/ha, odvisno od bujnosti nasada ali pa pripravek Revus v odmerku 1 l/ha, ki 
pa ga lahko uporabite samo 2 krat letno. Pri škropljenju hmeljišč morate upoštevati odmike od voda, ki 
zanašajo pri Folpanu 80 WDG  30 m (1 in 2 red), Revusu 15 m (1 in 2 red), pri pripravkih iz skupine Alliete  15 m 
1 red in 5 m vode 2 reda.  S škropljenem hmeljišč ne smete odlašati prav tako je potrebno škropljenje ponovit 
v kolikor vam večja količina padavin (40 mm) izpere fungicidni nanos.   

 
Hmeljeva pepelovka  
 
V letošnjem letu smo v določenih nasadih občutljivih sort že zaznali pojav hmeljeve pepelovke. Prisotnost je 
prav tako kot lansko leto zelo zgodnja, saj se bolezen  v naših razmerah običajno prične pojavljati v času 
polnega cvetenja in je nevarna predvsem v nasadih občutljivih sort kot so Magnum, Dana, Celeia ter Bobek. 
Svetujemo vam, da na omenjenih občutljivih sortah pričnete s preventivno uporabo pripravkov namenjenih 
zatiranju hmeljeve pepelovke. Na voljo imate pripravke na osnovi žvepla, ki jih uporabite v polovičnem 
odmerku, na voljo sta tudi pripravka Vivando, ki ga uporabite v odmerku  0, 44 l/ha vendar je njegova uporaba 
omejena 2 krat letno ali pa Vitisan, ki ga uporabite v polovičnem odmerku 6 kg/ha. 
 

Hmeljeva listna uš  
 
Obveščamo vas, da je prelet krilatih uši na hmelj končan. Dolžina preleta v letošnjem letu je bila 40 dni, kar je 
manj kot znaša dolgoletno povprečje, ki je 45 dni. Intenziteta preleta v primerjavi z lanskim letom ni bila velika 
(graf 1), pa vendar so uši v hmeljiščih mestoma že presegle prag gospodarske škode, ko mestoma na listu 
najdemo več kot 200 uši ali je na vsakem listu na različnih višinah hmelja prisotnih tudi do 50 uši. V kolikor še 
za zatiranje uši niste uporabili sistemičnih insekticidov, je sedaj skrajni čas. Hmelj je pri večini sort dosegel vrh 
opore, je pa še vedno v polni vegetativni fazi razvoja rasti. 
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Graf 1: Prelet krilatih uši na hmelj v letu 2018 (polna črta) v primerjavi z letom 2017 (prekinjena črta) 
 
V letošnjem letu imate za zatiranje hmeljeve listne uši na razpolago insekticid na osnovi a.s. imidakloprid 
Kohinor SL 200 v odmerku 0,6 l/ha, Chess 50 WG (a.s. pimetrozin) v odmerku 0,8 kg/ha ter Teppeki (a.s. 
flonikamid) v odmerku 0,18 kg/ha. Letos je pridobil pripravek Movento SC 100 redno registracijo, gre za 
sistemičen insekticid, ki ima delovanje tudi na hmeljevo pršico. Sistemičen insekticid in akaricid Movento SC 
100 trenutno uporabite v odmerku 1,5 l/ha še posebej, če želite sočasni učinek tudi za pršico. Po aplikaciji z 
Moventom SC 100 bodo na listih še prisotne uši/pršice, ki pa se prenehajo prehranjevati, dokončen učinek 
delovanja omenjenega sredstva bo viden v 5-7 dni po aplikaciji. Pri uporabi sredstev dosledno upoštevajte 
navodila za uporabo. 
OPOZORILO: Glede na tehnične lastnosti Moventa SC 100 proizvajalec svetuje, da ga uporabite samostojno, 
namreč nekateri pripravki lahko delovanje oziroma pretok Moventa upočasnijo. Zato vam svetujemo, da če je 
le mogoče, Movento SC 100 uporabite samostojno, v skrajnem primeru pa poleg porabite zgolj en fungicid 
(npr. za zatiranje hmeljeve peronospore). Odsvetujemo vam dodajanje ostalih pripravkov npr. za hmeljevo 
pepelovko, koruzno veščo ali morebiti foliarnih gnojil. 
 
Priporočamo vam, da v letošnjem letu uporabite insekticid z drugo aktivno snovjo kot ste jo uporabili v 
lanskem letu, da kolobarite med sredstvi in s tem preprečili prehiter nastanek odpornosti oziroma rezistence. 
Opozorimo vas naj, da pred uporabo insekticidov okrog hmeljišča zmulčite oziroma pokosite cvetočo podrast 
v skladu z navodili za uporabo, ki so navedena na vsakem FFS.  
 
Hmeljeva pršica 
Hmeljevo pršico smo v nekaterih hmeljiščih našli že konec maja. Trenutno je populacija pršice v večini hmeljišč 
nizka, mestoma tudi ni prisotna. Zato vam svetujemo, da v hmeljiščih ob rednih pregledih spremljate njen 
nadaljnji razvoj, da boste lahko pravočasno ukrepali. Če boste za zatiranje hmeljeve listne uši uporabili 
Movento CS 100 v odmerku 1,5 l/ha, ima delovanje tudi na pršico. V primeru, da ne boste uporabili Moventa, 
in v svojih nasadih niste našli pršico, oziroma je le-ta prisotna na manjšem številu listov, uporaba akaricidov v 
večini hmeljišč v tem času še ni potrebna.  
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V letošnjem letu imate za zatiranje hmeljeve pršice na razpolago že znane akaricide: Kanemite SC, 
Nissorun 10 WP in Vertimec Pro.  
 
Dovoljenje za uporabo v hmelju ima tudi a.s. milbemektin, ki jo vsebujeta pripravka Milbeknock in 
Koromite. Opozorimo vas naj, da a.s. milbemektin nima znanih izvoznih toleranc za Ameriko, zato je 
njuna uporaba omejena. Pred uporabo akaricida Milbeknock ali Koromite se morate obvezno 
posvetovati s svojim kupcem hmelja!  
 
Ponovno naj vas obveščamo, da akaricid Acramite 480 SC letos nima izrednega dovoljenja za 
uporabo v hmelju, tako tudi ni dovoljena uporaba zalog iz lanskega leta. 

 
O vseh dilemah in nejasnostih glede pršice se lahko obrnite na Inštitut, na Oddelek za varstvo rastlin, kamor 
lahko vsak dan do 8. ure zjutraj prinesete v pregled liste hmelja, ki jih boste nabrali v svojih hmeljiščih. Listi naj 
predstavljajo povprečen vzorec, nabran na različnih mestih v hmeljišču in na različnih višinah hmelja (spodaj, v 
sredini in zgoraj). 
 
Koruzna vešča 
 
Let metuljev 1. generacije še vedno traja, populacija v zadnjem tednu ne presega 5 metuljev/noč. V teh dneh 
smo našli že prve gosenice, ki so zavrtane na različnih višinah hmelja. Kot smo vas že obvestili v prejšnji številki 
Hmeljarskih informacij je sedaj čas za uporabo insekticidov in sicer v tem času uporabite pripravek Agree WG 
(1 kg/ha) ali Lepinox plus (1 kg/ha).  
Uporabo omenjenih pripravkov priporočamo še posebej v nasadih, ki ležijo na območju, kjer ste običajno imeli 
težave z veščo (bližina nepospravljnih ostankov koruze, koruznikov, idr,.), še posebej v hmeljiščih na širšem 
Žalskem območju in območju Roj pri Žalcu, seveda pa smo gosenice našli tudi izven omenjenega območja. 
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G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA 

Kot smo že večkrat omenili lahko za letošnje leto za hmeljišča v Savinjski dolini rečemo, da rast in razvoj 

hmelja močno prehitevata glede na dolgoletno povprečje. Prav tako se srečujemo tudi s pojavom izredno 

neizenačenega nastopa generativne faze predvsem pri sortah Savinjski golding in Aurora. Tako v tem času v 

nasadih omenjenih sort lahko na posameznih rastlinah najde od komaj formiranih cvetnih nastavkov, cvetov, 

do napol razvitih ali pa celo že do popolnoma razvitih storžkov. V povprečju lahko rečemo, da sta sorti 

Savinjski golding in Aurora v razvojni fazi BBCH 63-65 (približno 30 % cvetov je odprtih do polnega cvetenja).  

Nekoliko manj je je neizenačenost cvetenja izražena pri  sorti Celeia, tako, da lahko fenološko to sorto 

opišemo z razvojno faza BBCH 61 kar pomeni začetek cvetenja. 

 

G. Leskošek, M. Rak Cizej: VARSTVO HMELJA 

 
Hmeljeva peronospora  

Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da so le te v zadnjem obdobju na vseh lokacijah nekoliko upadle kljub 
temu pa so na večini lokacij nad kritično mejo. Velja opozorilo, da hmelj prehaja v razvojno fazo polnega 
cvetenja. Glede na zelo ugodne vremenske razmere v zadnjem obdobju, pogoste padavine,  kakor tudi  na 
osnovi ulova spor in ob dejstvu, da je cvetenje najbolj občutljiva faza za okužbe s hmeljevo peronosporo 
(kritična meja je sedaj 10 ulovljenih spor v štirih zaporednih dneh) je potrebno hmeljišča takoj ko bo mogoče 
zaščititi. 
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Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

 
Svetujemo vam, da v kolikor v nasadih nimate težav  z hmeljevo peronosporo uporabite enega od kontaktnih 
fungicidov. V tem času bi ponovno dali prednost pripravku Folpan 80 WDG v odmerku 4,68 kg/ha. V kolikor 
imate nasade občutljivih sort ter na listih že opazite pege, svetujemo uporabo enega od pripravkov iz skupine 
Alliete, ki ga v tem času uporabite v odmerku med 5 in 6 kg/ha, odvisno od bujnosti nasada ali pa pripravek 
Revus v odmerku 1,6 l/ha, ki pa ga lahko uporabite samo 2 krat letno. Pri škropljenju hmeljišč morate 
upoštevati odmike od voda, ki zanašajo pri Folpanu 80 WDG  30 m (1 in 2 red), Revusu 15 m (1 in 2 red), pri 
pripravkih iz skupine Alliete  15 m 1 red in 5 m vode 2 reda.  S škropljenem hmeljišč ne smete odlašati prav 
tako je potrebno škropljenje ponovit v kolikor vam večja količina padavin (40 mm) izpere fungicidni nanos.   

 
Hmeljeva pepelovka  
 
Prav tako kot za hmeljevo peronosporo so tudi za hmeljevo pepelovko trenutno ugodni pogoji za razvoj te 
bolezni. Svetujemo vam v vseh nasadih preventivno uporabite enega od pripravkov namenjenih zatiranju 
hmeljeve pepelovke. Na voljo imate pripravke na osnovi žvepla, ki jih uporabite v odmerku 6 kg/ha, na voljo 
sta tudi pripravka Vivando, ki ga uporabite v odmerku  0, 66 l/ha vendar je njegova uporaba omejena 2 krat 
letno ali pa Vitisan, ki ga uporabite v odmerku 12 kg/ha.  
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Hmeljeva listna uš  
Konec prejšnjega tedna ste v večini primerov uporabili sistemične insekticide za zatiranje hmeljeve listne uši. V 
večini primerov uši niso več prisotne v nasadih, pa vseeno vam priporočamo, da v hmeljiščih preverjate 
uspešnost izvedenega ukrepa. 
 
Hmeljeva pršica 
Trenutno je populacija pršice v večini hmeljišč še vedno zelo nizka, mestoma je niti ne najdeno. Zato vam 
svetujemo, da v hmeljiščih ob rednih pregledih spremljate njen nadaljnji razvoj, da boste lahko pravočasno 
ukrepali. Uporaba akaricidov v večini hmeljišč v tem času še ni potrebna.  
 

O vseh dilemah in nejasnostih glede pršice, se lahko obrnite na Inštitut, na Oddelek za varstvo 
rastlin, kamor lahko vsak dan do 8. ure zjutraj prinesete v pregled liste hmelja, ki jih boste nabrali v 
svojih hmeljiščih. Listi naj predstavljajo povprečen vzorec, nabran na različnih mestih v hmeljišču in 
na različnih višinah hmelja (spodaj, v sredini in zgoraj). 

 
Koruzna vešča 
Let metuljev 1. generacije še vedno traja. Populacija je v zadnjih dneh izredno nizka (maks. 3 metulji/noč), kar 
je verjetno posledica hladnih in vlažnih noči ter pogostih padavin. Na območjih, kjer imate težave z gosenicami 
koruzne vešče, in kjer ste opazili že tudi poškodbe na hmelju, je vsekakor smiselno ponovno uporabiti 
pripravek Agree WG (1 kg/ha) ali Lepinox plus (1 kg/ha). To je še posebej priporočljivo, če je minilo več kot 10 
dni in da je padlo preko 40 mm padavin. 
 
M. Rak Cizej: SEZNAM FFS REGISTRIRANIH V HMELJU IN FIŽOL                                                                                   
 

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 fižol, pri čemer 
morate dosledno upoštevati odmerek oziroma konc. sredstev, ki so navedena v preglednici.  
 
Preglednica: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v letu 2018, katere je mogoče uporabiti ob sočasnem 
gojenju hmelja in fižola  

 

Rastlina Bolezen/škodljivec 
Pripravek 

(aktivna snov) 

Odmerek/ 
koncentracij

a 
Karenca 

Maks. št. 
uporab v 

rastni dobi 

HMELJ/ 
FIŽOL 

hmeljeva 
peronospora-

sekundarna okužba/ 
 

navadna bakterijska 
fižolova pegavost 

Champ Formula 2 
FLO* 

(Cu – hidroksid) 

0,20-0,25 % 
(2,8 l/ha) 

hmelj 
14 dni/ 

 
fižol 
3 dni 

3-krat Champion 50 WG* 
(Cu – hidroksid) 

2,0 kg/ha 

Cuprablau Z 35 WP  
(Cu – oksiklorid) 

1,5 kg/ha 

HMELJ/ 
FIŽOL 

hmeljeva 
peronospora-

sekundarna okužba/ 
 

bela gniloba, 
fižolov ožig-vdrta 
fižolova pegavost, 

fižolova rja 

Ortiva 
(azoksistrobin) 

1,0 l/ha 
hmelj 

28 dni/ 
 

fižol 
7 dni 

2-krat 
Zaftra AZT 250 SC 

(azoksistrobin) 
1,0 l/ha 

HMELJ/ 
FIŽOL 

hmeljeva listna uš, 
hmeljev bolhač, 
koruzna vešča/ 

 

Karate Zeon 5 CS 
(lambda-cihalotrin) 

0,15 l/ha 

hmelj 
21 dni/ 

 
fižol 7 

2-krat 
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listne uši dni 

HMELJ/ 
FIŽOL 

koruzna vešča/ 
 

bombaževčeva sovka, 
južna plodovrtka, 

pesna sovka 

Lepinox plus 
(Bacillus 

Thuringhiensis var. 
Kurstaki) 

1,0 kg 
ni 

potrebn
a 

3-krat 

*Uporaba zalog s staro etiketo, na kateri je navedena uporaba za hmelj in sicer do 31.5.2019. 
 
M. Pavlovič: S SPOMLADANSKE SEJE HMELJARJEV IN TRGOVCEV V PARIZU                                                  

 

Na majskem sestanku Mednarodne hmeljarske organizacije (www.ihgc.org) v Parizu je bila priložnost za prvi 

letošnji pregled tržnih razmer. V  2017 navajajo statistike na 58.797 ha hmeljišč globalni pridelek 118.676 ton 

hmelja. Širjenje hmeljišč v svetu se nadaljuje v 2018 že 5. leto (!) zapored. Ponudba aromatičnega hmelja je 

tako pri določenih sortah že presegla povpraševanje. Pri grenčičnih sortah tržnih presežkov trgovci še niso 

omenjali. Posledično se razmere že odražajo v zniževanju dnevnih cen hmelja. Površine vseh hmeljišč so se v 

2018 globalno povečale za 1.473 ha (skupaj 60.270 ha). V ZDA (+606 ha, skupaj 23.140 ha), v Nemčiji (+557 ha, 

skupaj 20.100 ha), v Češki (+81 ha, skupaj 5.026 ha), v Sloveniji (+77 ha, skupaj 1.667 ha). Na Kitajskem pa so v 

zadnjih letih zmanjševali površine in jih ocenjujemo v IHGC na 2.683 ha. Poročilo s statistikami in komentarjem 

za Slovenijo je na sestanku informativno predstavil Ivo Bračun (Inbarco). Površine hmeljišč v Sloveniji so tako v 

svetovnem merilu po obsegu na 5.mestu. Kot pomembnejši pridelovalci sledijo še poljski (1.576 ha), angleški 

(972 ha), avstralski (652 ha), španski (543 ha), novozelandski (531 ha), francoski (496 ha) in ruski (470 ha) 

hmeljarji. Seznanili smo se tudi z dopolnjenim seznamom sort hmelja v tržni pridelavi. Podrobnejše statistike o 

površinah in pridelavi hmelja, kot tudi o sortni strukturi in pogodbeni prodaji, so po državah spletno 

predstavljene v izvirnem gradivu seje. 

Kaj lahko pričakujemo? Hmeljarji v ZDA prilagajajo sortno strukturo – predvsem na račun večanja razmerja 

grenčičnih sort na račun zmanjševanja aromatičnih (trend od 80 % na 60 %). V preteklih 5 letih širjenja 

hmeljišč, so jih ti največ povečali – v SZ pacifiškem delu ZDA celo za 51 %. K ugodni podjetniški klimi v ZDA je v 

preteklih letih  poleg širjenja obsega pivovarn, prispevala tudi šibka vrednost dolarja. Podobno bo tudi v EU, 

kjer so se površine hmeljišč v tem obdobju povečale za 15 %. Naslednja ocena tržnih razmer bo v začetku 

avgusta – po sestanku IHGC v Španiji. 

Po seji Ekonomske komisije je španski predstavnik José A. Magadán predstavil progam poletne hmeljarske poti 

v León. Novembrski sestanek z zadnjo letošnjo tržno oceno o letini hmelja bo dan pred pričetkom sejma Brau-

Beviale v Nürnbergu.  Za leto 2019 je nemški kolega dr. Florian Weihrauch najavil članom predsedstva IHGC 

konferenco Znanstveno-tehnične komisije, ki bo v juniju 2019 v francoski Alzaciji. Predstavnika hmeljarjev iz 

Slovenije – predsednik Združenja hmeljarjev Slovenije Janez Oset in Jernej Ribič, pa sta povabila prisotne na 

naslednji kongres hmeljarjev in hmeljskih trgovcev v Slovenijo.  

Na pobudo francoskih hmeljarjev je odgovorni predstavnik za hmelj pri evropski organizaciji kmetov in 

kmetijskih zadrug COPA-COGECA Francesco Mirizzi predstavil še pobudo za podporo pridelavi ekološkega 

hmelja v EU, kjer naj bi za varjenje ekološkega piva uporabljali lahko izključno ekološko pridelan hmelj. 

Obstajajo namreč interesi, da bi uvrstili hmelj na seznam neekoloških surovin za proizvodnjo ekoloških živil. 

Tudi predsedstvo IHGC je podprlo lobiranje te kmetijske organizacije – in to s posebnim s pismom, 

naslovljenim na pristojni ministrski urad EU (DG AGRI). Podrobnosti s sestanka so dodatno na voljo na 

označenih spletnih povezavah.  

http://www.ihgc.org/
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2018%20MAY%20IHGC%20hop%20variety%20list%202017.pdf
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2018%20MAY%20IHGC%20EC%20Reports.pdf
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/activ/jul18.htm
https://www.braubeviale.de/en
https://www.braubeviale.de/en
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2018%20MAY%20IHGC%20Letter%20to%20DG%20AGRI%20on%20EU%20Organic%20hops.pdf
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G. Leskošek, M. Rak Cizej: VARSTVO HMELJA 

 
Hmeljeva peronospora  
 
Obilne padavine v zadnjih dneh (na različnih lokacijah po Savinjski dolini je padlo tudi več kot 60 mm padavin) 
so izprale fungicidni nanos iz rastlin. Prav tako je iz ulova spor (slika 1) razvidno, da so le te na vseh lokacijah z 
izjemo Radelj ob Dravi nad kritično mejo. Svetujemo vam, da takoj ko bo mogoče (primerni pogoji za aplikacijo 
FFS) zaščitite hmeljišča pred hmeljevo peronosporo z enim od kontaktnih fungicidov. V tem času bi dali 
prednost bakrovim pripravkom v polnem odmerku (glej HI št. 1) lahko pa uporabite tudi pripravek Zaftra AZT 
250 SC v odmerku 1,6 l/ha, ali Folpn 80 WDG v odmerku 4, 68 kg/ha. V kolikor imate nasade občutljivih sort in 
imate težave s hmeljevo peronosporo ali pa na listih že opazite pege, uporabite enega od pripravkov iz 
skupine Alliete v odmerku 6,25 kg/ha, ali  pripravek Revus v odmerku 1,6 l/ha, vendar vas naj opozorimo, da je 
uporaba  Revusa dovoljena samo 2 krat letno. Pri škropljenju hmeljišč morate upoštevati odmike od voda, ki 
zanašajo pri Folpanu 80 WDG  30 m (1 in 2 red), Revusu 15 m (1 in 2 red), Cuprablau Z 35 WP 30 m (1 in 2 red), 
Badge WG 40 m (1 in 2 red) pri pripravkih iz skupine Alliete  15 m 1 red in 5 m vode 2 reda.  S škropljenem 
hmeljišč ne smete odlašati prav tako je potrebno škropljenje ponovit v kolikor vam večja količina padavin (40 
mm) izpere fungicidni nanos.   
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Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

 
 
Hmeljeva pepelovka  
 
Še naprej velja navodilo prejšnjih Hmeljarskih informacij. Svetujemo vam, da v vseh nasadih preventivno 
uporabite enega od pripravkov namenjenih zatiranju hmeljeve pepelovke. Na voljo imate pripravke na osnovi 
žvepla, ki jih uporabite v odmerku 6 kg/ha, na voljo sta tudi pripravka Vivando, ki ga uporabite v odmerku  0, 
66 l/ha vendar je njegova uporaba omejena 2 krat letno ali pa Vitisan, ki ga uporabite v odmerku 12 kg/ha.  

 
Hmeljeva listna uš  
 
Trenutno pri pregledih hmeljišč ne opažamo prisotnosti hmeljeve listne uši, zato zoper nje ni potrebno 
uporabljati nobenih insekticidov. Priporočamo vam, da ste pri pregledih hmeljišč tudi v prihodnje pozorni na 
morebitno prisotnost hmeljeve listne uši. 
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Hmeljeva pršica 
 
Trenutno je populacija pršice v večini hmeljišč še vedno zelo nizka, mestoma je niti ne najdemo. Zato vam 
svetujemo, da v hmeljiščih ob rednih pregledih spremljate njen nadaljnji razvoj, da boste lahko pravočasno 
ukrepali. Uporaba akaricidov v večini hmeljišč v tem času še ni potrebna.  
 

O vseh dilemah in nejasnostih glede pršice, se lahko obrnite na Inštitut, na Oddelek za varstvo 
rastlin, kamor lahko vsak dan do 8. ure zjutraj prinesete v pregled liste hmelja, ki jih boste nabrali v 
svojih hmeljiščih. Listi naj predstavljajo povprečen vzorec, nabran na različnih mestih v hmeljišču in 
na različnih višinah hmelja (spodaj, v sredini in zgoraj). 

 
 

Koruzna vešča 
 
Konec meseca junija se je pričel let metuljev 2. generacije. Od 5. julija dalje smo na posamično noč že ulovili 
15 metulje (lokacija Roje pri Žalcu), sicer pa je ulov majhen, kar je posledica hladnih noči in pogostih padavin. 
Glede na predvidevanja, seveda pa je odvisno od vremena v naslednjih dneh, konec julija pričakujemo prve 
gosenice druge generacije. O prvih najdbah gosenic druge generacije in nadaljnjih ukrepih za njeno zatiranje, 
vas bomo obveščali. Trenutno ni potrebno uporabiti sredstev za zatiranje koruzne vešče. 
 

 
Graf1: Let metuljev koruzne vešče 2. generacije na svetlobni vabi v Žalcu in Rojah pri Žalcu v letu 2018 
 
Hmeljev bolhač 
 
V prejšnjem tednu, v začetku meseca julija, smo našli prve osebke hmeljevega bolhača poletne generacije. 
Trenutno je bolhač prisoten v spodnjem delu rastlin hmelja do višine cca. 2 metrov in sicer se trenutno 
prehranjuje na mladih listi, ki jih imajo bolhači zelo radi. Njegova populacija bo naraščala in predvidoma 
dosegla svoj vrh konec julija in v začetku avgusta, ko se bodo bolhači pričeli množično prehranjevati s 
hmeljevimi strožki. Na določenih sortah hmelja, kjer že imate storžke in če je populacija bolhačev velika ter 
povzroča poškodbe na storžkih, je smiselno uporabiti enega od kontaktnih insekticidov, ki vsebuje a.s. lambda-
cihalotrin. Sicer pa trenutno ukrepanje zoper posamičnim hroščem hmeljevega bolhača ni smiselno. 
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G. Leskošek in M. Rak Cizej: VARSTVO HMELJA 

 
Hmeljeva peronospora  
 

Ugodne vremenske razmere za razvoj hmeljeve peronospore se nadaljujejo, prav tako je iz ulova spor (slika 1) 
razvidno, da so le-te na vseh lokacijah, z izjemo Založ, nad kritično mejo. Svetujemo vam, da zaščitite hmeljišča 
pred hmeljevo peronosporo z enim od kontaktnih fungicidov.  
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Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

 
V tem času bi dali prednost bakrovim pripravkom v polnem odmerku (glejte HI št. 1), uporabite pa lahko tudi 
pripravka Zaftra AZT 250 SC v odmerku 1,6 l/ha oziroma Folpan 80 WDG v odmerku 4,68 kg/ha, vendar vas naj 
pri slednjih opozorimo, da ima Zaftra AZT 250 SC karenco 28 dni, Folpn 80 WDG pa 21 dni, zaradi česar ju v 
večini nasadov Savinjskega goldinga ne morete več uporabiti. V kolikor imate težave s hmeljevo peronosporo 
ali pa na listih že opazite pege, uporabite enega od pripravkov iz skupine Alliete v odmerku 6,25 kg/ha ali  
pripravek Revus v odmerku 1,6 l/ha, vendar vas naj opozorimo, da je uporaba  Revusa dovoljena samo 2-krat 
letno. Pri škropljenju hmeljišč morate upoštevati odmike od voda, ki zanašajo pri Folpanu 80 WDG  30 m (1 in 
2 red), Revusu 15 m (1 in 2 red), Cuprablau Z 35 WP 30 m (1 in 2 red), Badge WG 40 m (1 in 2 red), pri 
pripravkih iz skupine Alliete  15 m 1 red in 5 m vode 2 reda.  S škropljenem hmeljišč ne smete odlašati, prav 
tako je potrebno škropljenje ponoviti, v kolikor vam večja količina padavin (40 mm) izpere fungicidni nanos.   

 
Hmeljeva pepelovka  
 
Še naprej velja navodilo, da pri škropljenju proti hmeljevi peronospori v vseh nasadih preventivno uporabite 
enega od pripravkov, namenjenih zatiranju hmeljeve pepelovke. Na voljo imate pripravke na osnovi žvepla, ki 
jih uporabite v odmerku 6 kg/ha, na voljo sta tudi pripravka Vivando, ki ga uporabite v odmerku 0, 66 l/ha 
(njegova uporaba je omejena na 2-krat letno) ali pa Vitisan, ki ga uporabite v odmerku 12 kg/ha. Posebej 
pozorni bodite na pojav hmeljeve pepelovke v nasadih občutljivih sort, kot so Magnum, Dana, Celeia ter 
Bobek; v kolikor jo v nasadih opazite, morate poleg enega od zgoraj omenjenih sredstev obvezno uporabiti 
tudi pripravek Systhane 20 EW. 

 
Hmeljeva pršica 
 
V tem času je potreben natančen pregled hmeljišč in ugotavljanje prisotnosti hmeljeve pršice, namreč 
približujemo se že času obiranja zgodnjih sort hmelja. Za Savinjski golding je za uporabo akaricida Nissorun 10 
WP in Vertimec PRO, ki imata karenco 28 dni, že prepozno; karenca za akaricid Kanemite SC pa je 21 dni. 
Odmerke Kanemite v tem času je 3,15 l/ha. V preglednici 1 so navedeni akaricidi, ki jih lahko uporabite v 
letošnjem letu, s pripadajočimi odmerki in varnostnimi pasovi do voda 1. in 2. reda. 
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Preglednica 1: Akaricidi, ki jih lahko uporabite v letošnjem letu, s pripadajočimi odmerki in varnostnimi pasovi 
do voda 1. in 2. reda 
 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
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 

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

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

Kanemite SC acekvinocil 
3,15-3,6 

l/ha 
21 1-krat 30  

 

Koruzna vešča 
 
Konec meseca junija se je pričel let metuljev 2. generacije. Populacija koruzne vešče je v porastu na obeh 
lokacijah, kjer spremljajmo let metuljev koruzne vešče. Na lokaciji Roje pri Žalcu se je na svetlobno vabo v noči 
14. julija ulovilo 58 metuljev, v povprečju pa je let metuljev na omenjeni lokaciji preko 20 metuljev na noč. 
 

 
 

Slika 2: Let metuljev koruzne vešče 2. generacije na svetlobni vabi v Žalcu in Rojah pri Žalcu v letu 2018 v 
primerjavi z letom v letu 2017 

 
V naslednjih dneh že pričakujemo prve izlegle gosenice 2. generacije, najštevilčnejši pojav gosenic pa bo sledil 
konec julija in v začetku avgusta. Tako vam priporočamo, da ob škropljenju dodate enega od spodaj navedenih 
pripravkov za zatiranje gosenic koruzne vešče, kateri imajo kontaktno delovanje, zato je pomembno, da je 
aplikacija sredstev brezhibna in opravljena še preden se gosenice zavrtajo v stebla. Če imate hkrati v hmeljišču 
prisotne hrošče hmeljevega bolhača, potem dajete prednost pripravku, ki vsebuje a.s. lambda-cihalotrin, 
namreč ima delovanje tako na bolhača kot gosenice koruzne vešče. Pripravka Agree WG in Lepinox plus imata 
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delovanje samo na gosenice koruzne vešče. Če bo let metuljev koruzne vešče še naprej tako številčen in ob 
dejstvu, da imamo letos visoko relativno zračno vlago tudi podnevi, bo umrljivost jajčec in mladih gosenic 
koruzne vešče manjša in posledično lahko pričakujemo na hmelju številčnejše poškodbe kot v enakem 
obdobju lanskega leta. 
 
Preglednica 2: Pripravki za zatiranje gosenic koruzne vešče 
 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracij
a/ 

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 

Thuringhiensis 
var. Kurstaki 

1,0 kg 
ni 

potrebna 
3-krat 15(5)  

Agree WG* 
Bacillus 

Thuringhiensis 
var. Aizawai 

1,0 kg 
ni 

potrebna 
3-krat 15(5)  

 
Hmeljev bolhač 
 
Hmeljev bolhač poletne generacije je prisoten v mnogih hmeljiščih. Mestoma je populacija že velika in 
povzroča poškodbe na spodnjih že oblikovanih storžkih, večina pa se prehranjuje še na mladih listih. Populacija 
hmeljevega bolhača se bo še povečevala in bo predvidoma dosegla svoj vrh konec julija in v prvi dekadi 
avgusta. Tako vam ob škropljenju hmelja konec meseca v hmeljiščih, kjer imate prisotnega bolhača, 
priporočamo dodajati insekticid z a.s. lambda-cihalotrin (Karis 10 CS ali Karate Zeon 5 CS). Podrobnosti glede 
odmerkov in karenčnih dob ter in omejitev glede števila uporabe si preberite v preglednici 2. 
 
Opozorimo vas naj, da je uporaba insekticida Karate Zeon 5 CS in Karis 10 CS na istem zemljišču dovoljena le 2-
krat letno. Omenjena insekticida ne smete uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu! Ker sta sredstvi 
nevarni za čebele, je pred njuno uporabo potrebno zmulčiti cvetočo podrast okrog hmeljišč! Upoštevajte 
varnostne pasove od vodnih virov. 
 



 
32 

 

 
B. Čeh in M. Oset Luskar: SPREMLJANJE PARAMETROV TEHNOLOŠKE ZRELOSTI V LETU 2018 IN REZULTATI 
PRVIH VZORČENJ  
 
V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2018 
spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in 
vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, 
KGZ Celje, pri sortah:  Savinjski golding, Aurora, Celeia in Styrian gold. Vzorčenja bomo izvajali v časovnem 
intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo 
ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez 
padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.  
 
Za letošnje leto je značilno zelo neizenačeno cvetenje in tvorjenje storžkov pri sortah Aurora, Styrian Gold in  
Savinjski golding. Storžki so v istih nasadih v razvoju zelo neizenačeni - od faze šele začetka razvoja do 
popolnoma razviti storžki, so pa tudi lokacije, na katerih je stanje povsem običajno za to obdobje.  
 
S prvim vzorčenjem smo pri sorti Savinjski golding zato letos začeli že 19. julija, in sicer na 5 lokacijah. Storžki 
sorte Savinjski golding so bili sicer še medli in nekompaktni, dolžina storžkov je bila 23,5 do 24,9 mm, a je 
vlaga v storžkih na izbranih lokacijah padla že na 82,4 % do 83,4 % (slednja na lokaciji z izrazitim neizenačenim 
stadijem razvitosti storžkov). Drugo vzorčenje pri sorti Savinjski golding smo izvedli 24. julija na 5 izbranih 
lokacijah v Savinjski dolini; na Koroškem storžki še niso bili v razvojni fazi, primerni za vzorčenje. Vlaga v 
storžkih je bila od 80,2 % do 83,2 % glede na lokacijo. Storžki so bili na lokaciji Žalec dolgi že 26 mm; od 18. 
julija so zrastli za 3,5 mm. Vsebnost alfa-kislin je bila od 2,8 % do 3,4 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % 
vlago). Za primerjavo navajamo rezultate lanskega prvega vzorčenja, ki smo ga izvajali 7. avgusta, torej v 
primerjavi s tem vzorčenjem dva tedne kasneje; vlaga v storžkih Savinjskega goldinga je bila takrat na 5 
merjenih lokacijah od 81,1 % do 83,2 %. V letu 2016 je bila vlaga v storžkih pri prvem vzorčenju 4. avgusta 
okrog 82 %, v letu 2015 3. avgusta 81,6 % do 84 %.  
 
Naslednje vzorčenje bo 30. julija, v primeru dežja prvi naslednji nedeževen dan.  
 
 
B. Čeh:  PREMAGOVANJE STRESNIH RAZMER 
 
Veliko nihanje temperatur, deževje in z vodo zasičena tla v lahko tudi v tem času blokirajo dostopnost 
(mikro)hranil. Da se rastlinam pomaga prebroditi te težave v začetku razvoja storžkov, je smiselna foliarna 
aplikacija, med drugimi na primer pripravka iz rjavih alg Super Fifty 1,5 L/ha, Fructol Bio 2 kg/ha, ki vsebuje 
mikrohranila in alge, oziroma agOptim Sunset (prej PRP EBV) 1,5 L/ha, ki prav tako vsebuje vrsto mikrohranil.  
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G. Leskošek in M. Rak Cizej: VARSTVO HMELJA 

 
Hmeljeva peronospora  
 

Ugodni pogoji za razvoj hmeljeve peronospore se nadaljujejo, prav tako je iz ulova spor (slika 1) razvidno, da 
so le-te v zadnjem obdobju nekoliko upadle vendar pa so bile skoraj celo prvo dekado avgusta nad kritično 
mejo. Svetujemo vam, da ponovno zaščitite hmeljišča pred hmeljevo peronosporo z enim od kontaktnih 
fungicidov.  
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Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

 
Za zaključna škropljenja bi dali prednost Folpan-u 80 WDG v odmerku 4,68 kg/ha, vendar vas moramo 
opozoriti na karenco, ki znaša 21 dni.  Še naprej pa velja navodilo, da v kolikor imate težave s hmeljevo 
peronosporo ali pa na listih že opazite pege, uporabite enega od pripravkov iz skupine Alliete v odmerku 6,25 
kg/ha ali pripravek Revus v odmerku 1,6 l/ha, vendar vas naj opozorimo, da je uporaba  Revusa dovoljena 
samo 2-krat letno. Karenca, za Revus kakor tudi za pripravke iz skupine Alliete  znaša 14 dni, prav tako tudi za 
vse bakrove pripravke.  Pripravek Zaftra AZT 250 SC pa zaradi karence, ki znaša 28 dni v večini nasadov hmelja 
ne morete več uporabiti.   Pri škropljenju hmeljišč morate upoštevati odmike od voda, ki zanašajo pri Folpanu 
80 WDG  30 m (1 in 2 red), Revusu 15 m (1 in 2 red), Cuprablau Z 35 WP 30 m (1 in 2 red), Badge WG 40 m (1 
in 2 red), pri pripravkih iz skupine Alliete  15 m 1 red in 5 m vode 2 reda. S škropljenem hmeljišč ne smete 
odlašati, prav tako je potrebno škropljenje ponoviti, v kolikor vam večja količina padavin (40 mm) izpere 
fungicidni nanos.   

 
Hmeljeva pepelovka  
 
Še naprej velja navodilo, da pri škropljenju proti hmeljevi peronospori v vseh nasadih preventivno uporabite 
enega od pripravkov, namenjenih zatiranju hmeljeve pepelovke. Na voljo imate pripravke na osnovi žvepla, ki 
jih uporabite v odmerku 6 kg/ha, na voljo sta tudi pripravka Vivando, ki ga uporabite v odmerku 0, 66 l/ha 
(njegova uporaba je omejena na 2-krat letno) ali pa Vitisan, ki ga uporabite v odmerku 12 kg/ha. Posebej 
pozorni bodite na pojav hmeljeve pepelovke v nasadih občutljivih sort, kot so Magnum, Dana, Celeia ter 
Bobek; v kolikor jo v nasadih opazite, morate poleg enega od zgoraj omenjenih sredstev obvezno uporabiti 
tudi pripravek Systhane 20 EW. Karenca za Systhane 20 EW znaša 14 dni za pripravke na osnovi žvepla 8 dni, 
Vitisan 1 dan ter Vivando 3 dni. 
 

Hmeljeva pršica 
 
V tem tednu smo našli na nekaterih njivah, kjer je bil uporabljen Movento SC 100 posamične pršice. Tudi v 
ostalih hmeljiščih, kjer niste uporabili omenjenega pripravka, morate v tem času natančno pregledati 
hmeljišča in ugotoviti populacijo pršice. Na splošno je letos populacija izredno nizka, v večini hmeljišč trenutno 
ni prisotna. Potrebno pa je vedeti, da je pred nami do obiranja posameznih sort še več kot en mesec in glede 
na toplo in suho vreme, lahko pršica hitro povzroči poškodbe. Pri uporabi akaricidov dosledno upoštevajte 
karenco, ki je pri Nissorun-u 10 WP in Vertimec PRO 28 dni, Kanemite SC pa ima 21 dni. 
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Koruzna vešča 
 
Let druge generacije koruzne vešče je v tem času intenziven, v povprečju se nam na lokaciji Roje pri Žalcu na 
noč ulovi tudi preko 25 metuljev, maksimalno blizu 60, na svetlobni vabi v Žalcu je populacija manjša. Ker so 
pogoji za razvoj ličink koruzne vešče ugodni, vam svetujemo uporabo registriranih pripravkov v skladu s 
seznamom. FFS. 

 

 
Graf: Let metuljev 2. generacije koruzne vešče na lokaciji Žalec in Roje pri Žalcu v letu 2018 

 

Hmeljev bolhač 
 
Hmeljev bolhač v hmeljiščih, kjer še niste uporabili kontaktnega insekticida v tem času povzroča poškodbe 
predvsem na storžkih. Sedaj je skrajni čas za uporabo insekticida z a.s. lambda-cihalotrin, ki ima sočasno 
delovanje tudi na gosenice koruzne vešče. Podrobnosti smo navedli v prejšnji št. HI. 
 
 

SPREMLJANJE DOZOREVANJA HMELJA - rezultati vzorčenja 13. avgust                                                                     
 
Sorta Savinjski golding je prešla na večini lokacij v tehnološko zrelost konec prejšnjega tedna. 
Vlaga v storžkih sorte Styrian Gold je bila pri vzorčenju 13. avgusta od 77,8 % do 78,9 % glede na lokacijo. 
Storžki so bili na lokaciji Žalec dolgi že 30 mm. Masa 100 suhih storžkov je bila od 13,6 g do 15,5 g, vsebnost 
alfa-kislin pa je na obeh vzorčenih lokacijah 3,3 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Storžki so 
zeleni, zaprti, imajo prijetno hmeljsko aromo, so že šumeči, nekaj je še vedno  medlih in drobnih. Glede na 
sedanje stanje predvidevamo, da bo sorta prešla v tehnološko zrelost konec tega tedna. Priporočamo, da 
sledite rezultate naslednjega vzorčenja, ki jih bomo objavili v petek. Če ste v dvomih glede nastopa te sorte v 
vaših nasadih, priporočamo, da prinesite v analizo na IHPS vzorec storžkov vsaj na vsebnost vlage. Upoštevajte 
tudi izteke karenc.  
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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. Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna 
stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure. 

 
Drugo vzorčenje pri sorti Aurora kaže, da je vlaga na vzorčenih lokacijah od 78,5 do 79,6 %, vsebnost alfa-kislin 
od 8,7 do 12,5 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Storžki pridobivajo na masi, ki je od 9,3 g do 
12,5 g in dolžini, so zaprti, zeleni, tudi že šumijo je pa še veliko medlih storžkov, ki se še ne odbijajo.  
Pri sorti Styrian Dragon so storžki v preteklih dneh pridobili na vsebnosti alfa-kislin, ki je 6,8 % in masi, ki je 
presegla pričakovanih 11 g na 100 suhih storžkov. Storžki že imajo prijeten sadni vonj in ocenjujemo, da bo 
sorta v naslednjih dneh tehnološko zrela.  
Sorta Styrian Fox  bo po predvidevanjih v tehnološki zrelosti hitro sledila sorti Styrian Dragon, sicer storžki še 
pridobivajo na masi, ki je na vzorčeni lokaciji 11,6 g, vsebnost alfa-kislin na zračno suhe storžke je 5,5 %.  
Storžki so zaprti, zeleni, tudi že šumijo je pa še veliko medlih storžkov, ki se še ne odbijajo prav tako še nimajo 
značilne sadne arome. 
Naslednje vzorčenje bo 16. avgusta, rezultate pa bomo objavili 17. avgusta.  
 
Pojasnilo: V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 
2018 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina 
storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več lokacijah pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v 
sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, pri sortah:  Savinjski golding, Aurora, Celeia in Styrian gold. Vzorčenja 
izvajamo v časovnem intervalu od 3 do 7 dni. Rezultate objavljamo sproti na spletni strani IHPS pod 
AKTUALNO, in jih ažuriramo ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko vzorčenje prestavimo na 
prvi dan brez padavin. Poročamo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko le-te izidejo. 
 

I.J. Košir:  SPRAVILO HMELJA - OPOZORILO                                                                                                                                                                                                        
 

Opozarjamo, da naj bodo časovni okvirji od spravila hmelja na njivi do manipulacije na obiralnem stroju in 
nato sušilnici čim krajši zaradi izgub lupulina in ohranjanja svežine. Pri sušenju pazimo na optimalno 
temperaturo, pretok zraka in čas sušenja. 
Vsi ti ukrepi zagotavljajo maksimalno kvaliteto hmelja in minimalen vpliv na indeks staranja (HSI). 
 
V primeru težav, vprašanj v zvezi s spravilom pridelka hmelja se obrnite na sodelavce IHPS.  
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J. Livk:  PRIGLASITEV PRIDELKA HMELJA LETNIK 2018                                                                                                                                                                                              
 
V letu 2018 je prišlo do spremembe Zakona o kmetijstvu in sicer v členu 150, kjer je v drugi točki 
naveden skrajni rok za priglasitev pridelka hmelja. Ta rok je do sedaj bil 15. oktober v letu 
pridelave hmelja. Aprila 2018 pa je bila v Uradnem listu RS št. 22/2018 objavljena sprememba 
tega datuma in je od letos dalje ta rok 30. oktober. Hmeljarji morate do tega datuma priglasiti 
organizaciji pooblaščeni za kontrolo in certificiranje pridelka hmelja vse svoje količine pridelka 
hmelja posameznega letnika (v letošnjem letu: letnika 2018). V primeru, da ste svoj pridelek 
hmelja že certificirali na enem izmed centrov za certificiranje, ste s tem že izpolnili zahtevo po 
priglasitvi pridelka hmelja in vam ni potrebno nič več dodatno priglasiti svojega pridelka hmelja.  
V primeru dodatnih informacij lahko pokličete na tel. številko (03)7121642 ali  
(041)647404 – Joško Livk. 
 
 

M. Pavlovič: S SEJE HMELJARJEV IN TRGOVCEV (IHGC) V ŠPANIJI 

 

Na sestanku Mednarodne hmeljarske organizacije 31. julija in 1. avgusta 2018 v španskem Leónu je 

bila letos že druga priložnost za skupno globalno oceno tržnih razmer v hmeljarstvu. Poletno srečanje 

je potekalo v okviru hmeljarske ekskurzije. Od leta 2000 jih - alternativno s kongresi - prireja ta 

svetovna organizacija vsaki dve leti. V zbirnem tržnem povzetku iz poročil 20 držav članic pridelovalk 

hmelja so statistike z majskega sestanka dopolnjene (!). Tako podatki za leto 2017, kot tudi ocena 

letine za 2018. Za 2017 razberemo iz posodobljenih podatkov, da je bil na 58.807 ha hmeljišč globalni 

pridelek 118.710 ton hmelja.  

 

Širjenje hmeljišč v svetu se v 2018 nadaljuje že 5. leto (!) zapored - najbolj v ZDA. Ponudba 

aromatičnega hmelja je tako pri določenih sortah že presegla povpraševanje. Pri grenčičnih sortah 

tržnih presežkov trgovci še niso omenjali. Posledično se razmere že odražajo v zniževanju dnevnih 

cen hmelja. Površine vseh hmeljišč so se v 2018 – ob delni sortni menjavi – vseeno globalno povečale 

za 1.750 ha (skupaj 60.557 ha). V ZDA (+846 ha, skupaj 23.379 ha), v Nemčiji (+601 ha, skupaj 20.144 

ha), v Češki (+81 ha, skupaj 5.026 ha), v Sloveniji (+77 ha, skupaj 1.667 ha). Na Kitajskem pa so v 

zadnjih letih zmanjševali površine in jih ocenjujemo v IHGC na 2.683 ha. Primerjalno z ostalimi 

državami je bilo očitno, da so imeli hmeljarji v Sloveniji nadpovprečno ugodne vremenske razmere za 

pridelavo – predvsem dovolj padavin. Površine hmeljišč v Sloveniji so tako v svetovnem merilu po 

obsegu na petem mestu. Kot pomembnejši pridelovalci sledijo še poljski (1.576 ha), angleški (972 ha), 

avstralski (652 ha), španski (543 ha), novozelandski (531 ha), francoski (496 ha) in ruski (470 ha) 

hmeljarji. Svetovna hmeljarska organizacija vsako leto tudi dopolnjuje globalni seznam sort hmelja v  

http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2018%20MAY%20IHGC%20hop%20variety%20list%202017.pdf
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tržni pridelavi. Podrobnejše statistike o površinah in pridelavi hmelja, kot tudi o sortni strukturi in 

pogodbeni prodaji, so po državah spletno predstavljene v izvirnem gradivu seje.  

Letošnja svetovna ponudba hmelja bo zadostila potrebam pivovarn v 2019. Se pa opažajo razlike pri 

potrebah določenih sort. Hmeljarji v ZDA prilagajajo sortno strukturo – predvsem na račun večanja 

razmerja grenčičnih sort na račun zmanjševanja aromatičnih (trend od 80 % na 60 %). V preteklih 

petih letih širjenja hmeljišč, so jih ti največ povečali – v SZ pacifiškem delu ZDA celo za 51 %. K ugodni 

podjetniški klimi v ZDA je v preteklih letih  poleg širjenja obsega pivovarn, prispevala tudi šibka 

vrednost dolarja. Podobno bo tudi v EU, kjer so se površine hmeljišč v tem obdobju povečale za 15 %. 

Naslednja ocena tržnih razmer bo na voljo 12. novembra – dan pred odprtjem največjega svetovnega 

sejma industrije in marketinga pijač ter z njimi povezanih gospodarskih dejavnosti BrauBeviale 2018. 

 

Po seji Ekonomske komisije (prisotni) je sledila še običajna seja predsedstva IHGC (zapis). Teme so - 

med drugim - vključevale (i) obvestilo o sporazumu med nemškimi hmeljarji/trgovci in ameriškim 

podjetjem  Bryant Christie Inc., ki lobira za interese hmeljarstva EU glede regulacije najvišjih 

dovoljenih količin ostankov kemičnih snovi pri varstvu rastlin (MRLs) v različnih državah izvoznicah 

hmelja (Specific Hop MRL issues), (ii) diskusijo o nadaljnjih prizadevanjih za uskladitev, oz. poenotenje 

metodologije pri poročanju posameznih držav o vsebnostih grenčic v hmelju, (iii) odzive 

neodobravanja pivovarjev, trgovcev in hmeljarjev EU in ZDA na predlog EU glede uporabe 

konvencionalno pridelanega hmelja v ekološkem pivu (HI št. 6, s. 24). Ob koncu seje so prisotni 

prejeli še tiskano informacijo s ponovnim povabilom na 57. svetovni hmeljarski kongres IHGC, ki bo 

od 29. julija do 2. avgusta 2019 v Ljubljani. Španski kolegi so v okviru poletne hmeljarske ekskurzije 

organizirali tudi voden ogled hmeljišč v okolici Leóna in posestva Hopsteiner España. Dodatna gradiva 

v izvirniku s tabelami in grafi so na spletni strani sestanka v Španiji.  

 

Mali oglasi: 

 

Kupim obiralni stroj Wolf 280 ali 240. informacije na tel. 041-902-021 (Uroš Drča). 
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