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M. Rak Cizej: SEZNAM FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV DOVOLJENIH ZA VARSTVO HMELJA  V 
SLOVENIJI V LETU 2020 
 
Seznam fitofarmacevtskih sredstev dovoljenih za uporabo v hmelju v Sloveniji v letu 2020 je presek registriranih 
fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v Sloveniji (vir: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm; na dan, 10. 
marec 2020) in v Nemčiji, mejnih vrednosti ostankov FFS na hmelju določenih v EU, ZDA in na Japonskem, 
upoštevane pa so tudi zahteve večjih slovenskih kupcev hmelja. Sredstva, ki so navedena v preglednici 1, so 
dovoljena za uporabo v t.i. nemškem kot tudi ameriškem škropilnem programu hmelja. Opozorili bi vas 
radi, da se s svojim kupcem hmelja predhodno dogovorite o morebitnih omejitvah in uporabi določenih FFS, ki 
nimajo znanih vseh izvoznih toleranc za državo v katero boste izvažali hmelj. Pri uporabi posameznega FFS 
dosledno upoštevajte navodila za uporabo, kjer je poleg odmerka, maksimalnega števila škropljen letno, 
navedena tudi karenca ter varnostni pasovi od voda 1. in 2. reda. Za posamezna FFS, ki imajo večji varnostni 
pas kot 20 m, lahko varnostno razdaljo, v skladu z odločbo o registraciji posameznega FFS, ustrezno zmanjšate 
in sicer: z uporabo šob Agrotop TD, ki zmanjšajo zanos (drift) v 90 % deležu, uporabite pravilno tehniko 
nanašanja FFS ob robovih parcel, kjer uporabite enostransko zračno zaporo ventilatorja ter upoštevate 
klimatske razmere v času škropljenja. 
 

OPOZORILO! 
Pri tretiranju hmeljišč dosledno upoštevajte Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Ur. l. 
RS, št. 71/14 in 28/18) in Pravilnik o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi (Ur. l. RS, št. 
43/14). 

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

 

Hmeljeva peronospora (Pseudoperonospora humuli) - primarna okužba 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Razvrstitev po 

FRAC 

(koda) 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimal

no število 

škropljenj 

v 

rastni dobi 

Varnostni 

pas tlorisne 

širine od 

meje brega 

voda 1. in 2. 

reda (m) 

Šobe klasične 

Aliette 

flash1 Al - fosetil P7 

1,5 g/rastlino 

(zalivanje) 
14 1-krat 

15(5) 
2 kg/ha (foliarna 

uporaba) 
14 2-krat 

Fonganil 

gold2 

metalaksil-

M 
A1 

0,2 ml/rastlino 

(maks. 0,8 l/ha) 

zagotovljen

a s časom 

uporabe 

1-krat 15(5) 

Profiler3 
Al – fosetil 

fluopikolid 
P7 + B5 

1,125 g/rastlino ob 

uporabi 0,2-0,5 l 

vode/rastlino 

(maks. 2,25 kg/ha) 

zagotovljen

a s časom 

uporabe 

1-krat 15(10) 

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).  

 

Hmeljeva peronospora (Pseudoperonospora humuli) - sekundarna okužba 

Pripravek 
Aktivna 

Snov 

Razvrstitev 

po FRAC 

(koda) 

Koncentraci

ja/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimal

no število 

škropljenj 

v  

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agroto

p TD 

Aliette flash Al- fosetil P7 

0,25 % 

(maks. 6,25 

kg/ha) 

14 
skupno do 

8-krat 
15 (5)  

Cuprablau Z 35 

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

Badge WG© 
Cu – hidroksid 

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

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

kg/ha 
21 3-krat 30  

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

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

Zaftra AZT 250 

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

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

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

 

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

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

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

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

= 1,6 l/ha 

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

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

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

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

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

Pripravek 
Aktivna 

Snov 

Razvrstitev 

po FRAC 

(koda) 

Odmerek 
Karenca 

(dni) 

Maksimal

no število 

škropljenj 

v  

rastni 

dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Cosan žveplo M2 
6,0-7,5 

kg/ha 
8 10-krat 15 (5)  

Kumulus DF žveplo M2 
3,0-7,5 

kg/ha 
8 10-krat 15 (5)  

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

Pepelin žveplo M2 
6,0-7,5 

kg/ha 
8 10-krat 15 (5)  

Vindex 80 WG žveplo M2 
6,0-7,5 

kg/ha 
8 10-krat 15 (5)  

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

Vitisan 

kalijev 

hidrogen 

karbonat 

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

Vivando* metrafenon B6 
0,30-0,66 

l/ha 
3 2-krat 15 (10)  

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

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

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

 

Hmeljeva siva pegavost (Phoma exigua) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Razvrstitev 

po FRAC 

(koda) 

Odmerek 
Karenca 

(dni) 

Maksimal

no število 

škropljenj 

v  

rastni 

dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agroto

p TD 

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

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

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

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

povečani) dalje. 

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

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

 

Hmeljeva cerkosporna pegavost (Cercospora cantuariensis) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Razvrstitev 

po FRAC 

(koda) 

Koncentra

cija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimaln

o število 

škropljenj 

v 

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agroto

p TD 

Zato 50 WG* trifloksistrobin C3 

0,025 % 

(0,625 

kg/ha) 

14 2-krat 15 (10)  

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

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Razvrstitev 

po IRAC 

(koda) 

Koncentrac

ija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno 

število 

škropljenj v  

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agroto

p TD 

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

Karate Zeon 5 CS 
lambda-

cihalotrin 
3A 

0,007-0,01 

% (0,25 

l/ha) 

21 2-krat 40 20 

Karis 10 CS 
lambda-

cihalotrin 
3A 

0,0035-

0,005 % 

(0,125 l/ha) 

14 2-krat 50  

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

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

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

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

Hmeljev bolhač (Psylliodes attenuatus) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Razvrstitev 

po IRAC 

(koda) 

Koncentrac

ija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno 

število 

škropljenj v  

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Karate Zeon 5 CS 
lambda-

cihalotrin 
3A 

0,007-0,01 

% (0,25 

l/ha) 

21 2-krat 40 20 

Karis 10 CS 
lambda-

cihalotrin 
3A 

0,0035-

0,005 % 

(0,125 l/ha) 

14 2-krat 50  

 

Koruzna (prosena) vešča (Ostrinia nubilalis) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Razvrstitev 

po IRAC 

(koda) 

Koncentrac

ija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno 

število 

škropljenj v  

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Karate Zeon 5 CS 
lambda-

cihalotrin 
3A 

0,007-0,01 

% (0,25 

l/ha) 

21 2-krat 40 20 

Karis 10 CS 
lambda-

cihalotrin 
3A 

0,0035-

0,005 % 

(0,125 l/ha) 

14 2-krat 50  

Lepinox plus* 
Bacillus 

Thuringhiensis 

var. Kurstaki 
11A 1,0 kg 

ni 

potrebna 
3-krat 15(5)  

Agree WG* 
Bacillus 

Thuringhiensis 

var. Aizawai 
11A 1,0 kg 

ni 

potrebna 
3-krat 15(5)  

*Pripravka Lepinox plus in Agree WG učinkujeta le na gosenice koruzne vešče in drugih metuljev, nimata pa učinkovitosti 

na ostale grizoče škodljivce kot je npr. hmeljev bolhačah. 
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Navadna (hmeljeva) pršica (Tetranychus urticae)  

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Razvrstitev 

po IRAC 

(koda) 

Odmerek 
Karenca 

(dni) 

Maksimalno 

število 

škropljenj v  

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Defoliant 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno število 

škropljenj v 

rastni dobi 

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

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

sicer pa ne prej preden hmelj ne doseže končne višine. 

 

Repelent 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Trico* 
olje na osnovi ovčje 

maščobe 
10-15 l/ha 

zagotovljen

a s časom 

uporabe 

3-krat 

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

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

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

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

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

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

Razvrstitev 

po IRAC 

(koda) 

Odmerek 
Karenca 

(dni) 

Maksimalno 

število 

škropljenj v  

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 

1. in 2. reda (m) 

Šobe 

klasičn

e 

Šobe 

Agrotop 

TD 

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

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

 

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

nasadih hmelja, kjer pridelka hmelja ne boste obirali.  

 

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

prvoletnih nasadih hmelja, katerih pridelek se ne obira 

 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno število škropljenj v 

rastni dobi 

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

časom uporabe 
1-krat 

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

dejansko poškropljeno površino!  

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

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

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

 
STOMP Aqua je herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela v 
ukoreniščih in prvoletnih nasadih hmelja, kjer se pridelek hmelja ne obira in sicer: 

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

- po saditvi, po vzniku sadik hmelja, do faze petih parov listov (BBCH 15), pa v odmerku 3,0 l/ha. 

 
 
S. Radišek: RAZKUŽEVANJE IN HIGIENSKI UKREPI 
 
 
Razkuževanje orodja in obdelovalnih strojev je pomemben higienski ukrep s katerim preprečujemo širjenje 
bolezni. Ta ukrep je še posebno izrednega pomena v primeru trajnih nasadov, kjer vsakršne okužbe rastlin ter s 
tem povezani izpadi proizvodnje povzročajo visoko gospodarsko škodo. Prihaja čas intenzivnih  pomladanskih  
opravil  s  katerimi  lahko  poleg  obdelave hmeljišč nehote povzročamo tudi širjenje virusov  in viroidov. V 
hmeljarstvu so med najpomembnejšimi; virus mozaika jablane (ApMV), ki lahko zniža pridelek tudi do 20% ter 
karantenska viroida Hop stunt viroid (HSVd) in Citrus bark cracking viroid (CBCVd), ki povzročata zakrnelost in 
odmiranje rastlin. Okužba s temi  patogeni  je neozdravljiva, v hmeljiščih pa se prenašajo mehansko z okuženim 
rastlinskim sokom, ki ostaja na orodju pri izvajanju različnih agrotehničnih ukrepov. Ostanki okuženega soka so 
zaradi visoke obstojnosti virusov in viroidov lahko kužni tudi do 14 dni, rastline pa se okužijo preko ran, ki jih 
povzročamo z obdelavo. Tako prvo kritično točko širjenja predstavlja obdobje rezi rastlin. S stikom rezalnega 
diska z okuženo rastlino lahko hitro okužimo več rastlin v vrsti, okužbo pa lahko zanesemo tudi na druge dele 
nasada ali celo med nasadi. Pomembno je, da čim večkrat izvajate razkuževanje rezalnikov najmanj pred in po 
izstopu iz hmeljišča ali med posameznimi enotami oz. deli nasadov. Za razkuževanje na terenu zadostuje, da 
rezalne  diske  dobro  poškropite  z  ročno  pršilko.  Najboljše  rezultate  dosežemo z dograditvijo aplikacijskega 
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elementa na rezalnik s katerim učinkovito razkužite  diske na koncu  vsake  vrste,  delno  pa  tudi  med  samo  
rezjo  (dodatne  info.  Gregor  Leskošek, IHPS).  
 
Podoben režim razkuževanja mora biti tudi v času navijanja in čiščenja  poganjkov, ko je priporočljivo motike, 
hmeljarske nože in rokavice večkrat razkužiti, najmanj ob začetku in zaključku del v posameznem nasadu ali 
enoti hmeljišča. Zelo priporočljivo je razkuževanje po opravljenem delu v vsaki vrsti, kar nam vzame nekaj minut 
na drugi strani pa močno prihranimo pri ohranjanju zdravih nasadov. Pri izbiri razkužil proti virusom in viroidom 
svetujemo uporabo pripravka Virocid v 2% koncentraciji (200ml/10Lvode). Ker je omenjeni pripravek lahko 
dražeč za sluznice priporočamo, ustrezno zaščito operaterjev (zaščitna maska in očala, rokavice), ki bodo 
odgovorni za razkuževanje. V času spomladanske obdelave nasadov je potrebno ostanke trt in obrezline 
temeljito odstraniti iz nasada. Te lahko uničimo s sežigom ob hmeljišču ali na drugem primernem mestu. 
Ostanke lahko tudi deponiramo na mestih kompostiranja hmeljevine in z njimi ravnamo enako kot s hmeljevino 
iz okuženih nasadov. Glede na naraščajočo problematiko CBCVd in 1 letno inkubacijsko dobo za razvoj hude 
viroidne zakrnelosti hmelja svetujemo izvedbo teh ukrepov na vseh kmetijah.  
 
V primeru nasadov okuženih z verticilijsko uvelostjo, se ta bolezen lahko prenaša z okuženimi tlemi in ostanki 
rastlin v katerih se nahajajo trajni organi gliv Verticillium nonalfalfae in V. dahliae. Ko je enkrat nasad okužen 
širjenje okužbe lahko preprečujemo le z zatravitvijo mest lokalnih uničenj in setvijo podorin (sudanska trava, 
sirek, rž..) v medvrstni prostor s katerimi znižujemo potencial te bolezni v tleh. Obnova nasadov pa mora 
temeljiti na predhodni premeni z ne-gostitelskimi rastlinami (enokaličnice) in sajenju odpornih sort. 
Razkuževanje tu pride do izraza predvsem kot ukrep preprečevanja širjenja v zdrave nasade. V primeru te 
bolezni priporočamo redno čiščenje in razkuževanje vse opreme, ki pride v stik z okuženim hmeljiščem. 
Uporabljeno opremo, kot so traktorska kolesa in drugi deli, ki so v stiku z zemljo, očistimo ostankov zemlje, nato 
pa jo apliciramo z razkužilom. Kot primerno razkužilo za zatiranje gliv prav tako priporočamo Virocid vendar v 
0,5 % koncentraciji. V primeru čiščenja opreme z visokotlačnimi čistilci z možnostjo segrevanja vode za 
uničenje gliv zadostuje 100°C, v primeru viroidov pa 140°C.  
 
Karantenske premene (CBCVd) 
 
Pred ponovnim sajenjem nasadov je potrebno na izkrčenih površinah izvesti najmanj 2 letno premeno s katero 
očistimo ostanke starega hmelja. Viroid CBCVd lahko v ostankih okuženih rastlin, ki se nahajajo v tleh preživi do 
10 mesecev, v primeru okuženih rastlin, ki nam ji ni uspelo uničiti in ponovno odganjajo pa je vseskozi prisoten. 
Sajenje v neustrezno izvedeno premeno ni primerno in vodi v nastanek ponovnih okužb. V tem primeru je 
potrebno izvesti podaljšanje tega ukrepa vsaj za 1 leto. Na izkrčenih površinah priporočamo setev žit, trav, oljno 
ogrščico in druge krmne rastline. Pri tem ne pozabimo na redno zatiranje plevelov in sprotno uničevanje 
ostankov starega hmelja. Predvsem pomembna je strniščna uporaba neselektivnih herbicidov. Za točkovno 
uničevanje hmeljnih rastlin je registriran pripravek Touchdown System 4 (foliarno 5% konc. ali premazovanje 
15% konc.). Pri oranju se priporoča izvedba globokega oranja, ki omogoča dvig na površje ostankov hmelja in s 
tem njihovo hitrejšo razgradnjo. V kolikor je možno se priporoča tudi prečno oranje hmeljišča.   
 
 
M. Rak Cizej, J. Livk: PRIJAVA SADIK HMELJA ZA ZDRAVSTVENI PREGLED 
 
 
NABIRANJE SADIK HMELJA: 
 
Hmeljarji, ki ste v letu 2019 prejeli uradno potrdilo za matična hmeljišča (certificirano in standardno matično 
hmeljišče), lahko iz teh nasadov režete oziroma pridobivate sadike hmelja (certificirane sadike B in standardne 
sadike). Sadike nabrane v certificiranih in standardnih matičnih hmeljiščih so lahko v skladu s trenutno veljavno 
zakonodajo za lastno uporabo ali za trženje. Vsaj 10 dni pred načrtovano rezjo sadik hmelja v teh nasadih 
morate to namero prijaviti organu za potrjevanje (IHPS)- Jošku Livk ali Magdi Rak Cizej (magda.rak-
cizej@ihps.si). 
 
Vse dodatne informacije lahko dobite pri Jošku Livk na GSM (041-647-404). 
 
Pogoji, katere morajo izpolnjevati certificirane sadike B in standardne sadike hmelja ob uradnem pregledu pri 
vas doma so: 
- biti morajo nepoškodovane;  
- debelina posamezne sadike mora biti najmanj 10 mm;  

- 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.  
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Dvovenčne sadike morajo imeti 2 venca dobro razvitih brstov, enovenčne sadike pa 1 venec dobro razvitih 
brstov. 
 
Sadike nabrane v proizvodnih nasadih hmelja, za katere ste prejeli s strani IHPS »Potrdilo o izpolnjevanju 
pogojev za pridobivanje sadik v proizvodnem hmeljišču« pa so samo za lastno uporabo in niso tržne. Teh 
sadik ni potrebno prijavljati na IHPS v pregled pred saditvijo in za te sadike ne prejmete nobenega dodatnega 
potrdila. 
 
 
M. Pavlovič: OBIRANJE HMELJA V FEBRUARJU – V ARGENTINI 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Budinek (nekoč iz Kranjske Gore).     

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

proračuna.     

 

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

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

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

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

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

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

razmerah, ki vladajo tam doli.  

 

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

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

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

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

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

resolucijo (splet).    

 

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

 

 

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

 

 

 

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

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

 

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

Freisingu – 7.avgusta, 2020.   

 
 

 

http://www.hmelj-giz.si/ihgc/activ/feb2020.htm
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M. Rak Cizej: SEZNAM FFS REGISTRIRANIH V HMELJU IN FIŽOLU V LETU 2020 
 

V preglednici 1 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 njihovi uporabi pa morate dosledno upoštevati odmerek oziroma konc. sredstev, ki so 
navedena v preglednici in se v nekaterih primerih razlikujejo od odmerkov dovoljenih v hmelju!  
 
Preglednica1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v letu 2020, 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 

 

V hmeljišču, kjer sočasno gojite prvoletni hmelj, ki ga ne boste obirali, in fižol je dovoljena uporaba 

herbicida Stomp aqua kot je navedeno v spodnji preglednici. 
 

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 moramo odmerke/ha preračunati na dejansko poškropljeno površino!  
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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 

 

Hmeljeva peronospora – primarna okužba   
 
Zatiranje kuštravcev je za kasnejše uspešno varstvo hmelja pred hmeljevo peronosporo izrednega 
pomena. Iz izkušenj zadnjih nekaj let vam lahko povemo, da sta novi sorti Styrian Wolf ter Styrian 
Gold nekoliko bolj občutljivi na primarno okužbo korenik hmelja. V kolikor ste tudi sami v preteklih 
letih v omenjenih nasadih imeli težave s primarno okužbo vam svetujemo, da po rezi hmelja 
uporabite enega od sredstev za zatiranje le – te. Na voljo imate pripravka Fonganil Gold ter Profiler. 
Fonganil Gold, 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 
do 0,4 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. Najprimernejše je 
škropiti v času, ko poganjki hmelja dosežejo višino med 5 in 10 cm oz. imajo razvita en  do dva para 
listov (BBCH 8-11), skrajni čas uporabe pa je v fazi višine hmelja cca. 30 cm. Pripravek Profiler 
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. Za vse ostale sorte pa vsekakor velja  opozorilo, da  budno spremljate nasade in 
po potebi ukrepajte 
 
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 na voljo nobenega učinkovitega sredstva. Tako je poleg 
kvalitetne rezi zelo pomembno dosledno izvajanje fitosanitarnih ukrepov v hmeljiščih. Eden izmed 
teh ukrepov je pobiranje ostankov podzemnih stebel oz. trt po rezi hmelja, katere odstranite iz 
hmeljišč, nikakor jih ne puščajte v bližini hmeljišč. 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 območju 
Trgovišče, Dornave.  
 
 

RAZKUŽEVANJE IN HIGIENSKI UKREPI 
 
Pri delu v hmeljiščih  striktno upoštevajte in izvajajte razkuževanje strojev orodja in oprem in s tem 
preprečite širjenje virusov  in viroidov v hmejišču. Za razkuževanje svetujemo uporabo pripravka 
Virocid v 2% koncentraciji (200ml/10Lvode). Ker je omenjeni pripravek lahko dražeč za sluznice 
priporočamo, ustrezno zaščitno opremo (zaščitna maska, očala, rokavice). Podrobnejša navodila so 
objavljena v prejšnji št. Hmeljarskih informacij. 
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Uporaba herbicidov v prvoletnih nasadih hmelja in v ukoreniščih 
V Slovenji za zatiranje plevelov v hmeljiščih ne uporabljamo herbicidov, razen v ukoreniščih in 
prvoletnih nasadih hmelja, kjer pridelka hmelja v letu uporabe herbicida ne boste obirali. V ta namen 
ima dovoljenje herbicid STOMP Aqua (a.s. pendimetalin), ki zatira enoletne ozkolistne in nekatere 
vrste širokolistnih plevelov. 
 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno število 

škropljenj v 

rastni dobi 

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

časom uporabe 
1-krat 

*V hmeljiščih ne škropimo celotne površine, ampak škropimo le v pasovih, zato moramo odmerke/ha 
preračunati na dejansko poškropljeno površino!  
Primer izračuna: Herbicid Stomp Aqua v odmerku 3,0 l/ha uporabimo pri porabi vode 300 l/ha, ker 
škropimo v pasovih, izhajamo pri izračunu iz 1/3 površine. Tako porabimo le 1/3 vode (100 l) in samo 
1/3 hektarskega odmerka herbicida Stomp Aqua, kar predstavlja cca. 1,0 l. 
 
STOMP Aqua je herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela 
v ukoreniščih in prvoletnih nasadih hmelja, kjer se pridelek hmelja ne obira in sicer: 

- po saditvi, pred vznikom sadik hmelja, se uporabi Stomp Aqua v odmerku 3,3 l/ha 
- po saditvi, po vzniku sadik hmelja, do faze petih parov listov (BBCH 15), pa v odmerku 3,0 

l/ha. 
 

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 je potrebno vzeti samo 1/3 odmerka (0,96 
l/ha). 

 
 

B. Čeh: SPOMLADANSKO GNOJENJE HMELJA 

 
Kalcij je zelo pomemben za tvorjenje strukturnih agregatov v tleh in njihovo stabilnost, deluje kot 
mostiček med glinenimi delci in delci organske snovi. Pomanjkanje kalcija se odrazi v slabšanju 
strukture tal, agregati postajajo bolj oglati in rodovitnost tal se zmanjša. Manj je kalcija, bolj so 
agregati podvrženi razpadanju, erozija se poveča. Vsebnost kalcija v tleh je pogosto, a ne vedno, 
povezana s pH tal: več kalcija, višji pH. Njegova dostopnost za rastline je majhna v tleh z nižjim pH od 
5,5, vendar tudi v tleh s pH višjim od 8,5. Zato je vzdrževanje ustreznega pH tal zelo pomembno – 
držimo se gnojilnih načrtov! Iz tal v mokrem podnebju se lahko letno spere do 300 kg kalcija na 
hektar. Kalcij pa se izgublja iz tal tudi zaradi človekove dejavnosti, npr. uporabe gnojil, ki vsebujejo 
amonijeve ione, ki povzročijo zamenjavo kalcija z amonijevimi ioni na veznih mestih v tleh in kalcij se 
izpere iz tal. Po drugi strani pa človek lahko zelo pozitivno vpliva na vsebnost kalcija v tleh, in sicer z 
aplikacijo apnenih in nekaterih drugih gnojil. Sedaj spomladi ni čas za apnjenje, tega smo opravili 
jeseni ali pozimi, najkasneje zgodaj spomladi, lahko pa kalcij vnašamo v hmeljišča z nekaterimi 
drugimi gnojili, katerih namen je v prvi vrsti vnašanje fosforja, kalija ali dušika, vsebujejo pa tudi 
veliko kalcija.  
 
Če je hmeljišče ekstremno preskrbljeno s kalijem in po gnojilnem načrtu moramo gnojiti zaradi tega 
le s fosforjem, imamo na izbiro na primer fosfat, ki relativno počasi sprošča fosfor, razen v kislih tleh, 
kjer se hitro topi, ali superfosfat, ki ga pridobivajo s tretiranjem fosfata iz kamnin z žvepleno kislino; s 
tem se poveča delež hitreje topnega fosforja. Oba vira sta s stališča vsebnosti kalcija odlična, kakor 
tudi tripleks.  
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Žveplovi gnojili, ki vsebujeta kalcij, sta gips in polihalit. Topnost gipsa (kalcijev sulfat) je dobra in ima 
zelo pozitiven vpliv na strukturo tal. Polihalit, ki ga pridobivajo izpod Severnega morja, tudi vsebuje 
kalcij.  
Dušikova gnojila, ki vsebujejo kalcij, so na primer kalcijev nitrat, kalcijev cianamid, KAN. Vsa tri 
navedena dušikova gnojila vsebujejo kalcij v zelo topni obliki. Kalcijev nitrat obenem zelo hitro oskrbi 
rastline z dušikom, a je dokaj drag vir. Kalcijev amon-nitrat (KAN) ima večjo vsebnost dušika kot 
kalcijev nitrat in ne zakisuje tal tako zelo kot nekatera druga dušikova gnojila. 
Kalcij vsebujejo tudi razni dodatki (pepel, skelet školjk, kri, kosti, zelen kompost, organska snov). Prvo 
dušikovo gnojilo, ki vsebuje kalcij, in se lahko uporabi spomladi pri pridelavi hmelja, je kalcijev 
cianamid (apneni dušik). Le ta se v tleh pretvori v ureo in pri tem se sprostijo plini. Veliko raziskav 
dokazuje učinkovito delovanje cianamida (ki se tvori pri razgradnji) na številne bolezni tal, tudi na 
glive bolezni verticilij, zaradi česar ga priporočamo za prvo dognojevanje hmelja spomladi, in to že ob 
rezi, ne šele v maju, kot na primer KAN. Ugotovljeno je, da priporočena raba apnenega dušika 
ohranja raznovrstnost talnih organizmov v tleh in vpliva na njihovo sestavo in množino populacij. 
 
Apneni dušik se dodaja tlom le kot prvi obrok dognojevanja hmelja z dušikom. Preostalo količino 
dušika dodamo v enem odmerku, običajno v mesecu juniju - zaradi dolgega in enakomernega 
sproščanja dušika iz tega gnojila hmelja namreč ni potrebno gnojiti v treh odmerkih. Če gnojimo po 
celotni površini, je odmerek 400 kg/ha, kar pomeni 80 kg/ha N. Če gnojimo samo v vrstah hmelja, naj 
bo pognojena količina 200 kg/ha. Najprimernejši čas uporabe apnenega dušika je tik pred pričetkom 
rasti. Priporočata se dva načina uporabe: spomladi pred razgrnitvijo in obrezovanjem rastlin ali nekaj 
dni po razgrnitvi in rezi. Pomembno je, da gnojilo po trošenju ostane enakomerno razporejeno oz. da 
se prepreči njegovo premeščanje v primeru močnih površinskih vod - granule bi se lahko namreč 
sprale in koncentrirale v depresijah. Zaradi prevelike koncentracije gnojila na enoto površine pa je 
nevarnost fitotoksičnosti! Zato se tudi naj gnojilo ne trosi na zaskorjena tla.  
 
Spomladi ne gnojimo s kalijevo soljo, ker soli slabo vplivajo na hmelj; če želimo uporabiti to gnojilo, 
ga uporabimo jeseni, da se soli do spomladi sprejo. Spomladi je od kalijevih gojil zanimiv kalij v 
sulfatni obliki, ki ga uporabimo v času hitre rasti hmelja, ne že marca ali aprila, saj sulfat deluje skupaj 
z dušikom odlično pozitivno na rast in razvoj hmelja, obenem pa vnesemo v hmeljišče kalij.  
 
 

B. Čeh: EVROPSKI PROJEKT LIFE BIOTHOP – BIORAZGRADLJIVE VRVICE SE ŽE NAPELJUJEJO V 

HMELJIŠČA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE, DIZAJNA ZA BIORAZGRADLJIVE LONČKE IN EMBALAŽO 

ZA STEKLENICE IZ HMELJEVINE ŽE NAREJENA 

 

Z veseljem vam sporočamo, da potekajo aktivnosti na evropskem projektu LIFE BioTHOP po planu. 
Partner Zelfo Technology iz Nemčije je iz hmeljevine po posebnem postopku pridobil vlakna in jih 
poslal partnerjema v Španijo in na Češko. V Španiji TECNO izdeluje recept za vmešavanje vlaken iz 
hmeljevine v biopolimer s ciljem najboljše mešanice in postopka, da se pridobi snov za vlivanje 
biorazgradljivih lončkov v TECOSu v Celju. Medtem sta IHPS in TECOS že poskusno zagnala 
avtomatsko linijo sajenja z novimi sadilnimi lončki BioTHOP – prototipi za preizkus dizajna za 
pridelavo sadik, ki obenem omogoča njihovo polnjenje z zemljo na stroju – oglejte si ga na spletni 
strani projekta. Lončki bodo v končni fazi izdelani iz biopolimera PLA in vlaken iz hmeljevine ter 
bodo certificirani za namen kompostiranja, recikliranja in biorazgradljivosti! S ciljem uvedbe krožnega 
gospodarstva v hmeljarstvo jih bomo konec leta 2020 na IHPS že uporabili za pridelavo sadik hmelja.  
Ekipa inženirjev TRIDASa s Češke se je izoblikovala embalažo za  steklenice, pri tem pa upoštevala 
splošne dimenzije steklenice za vino in uporabo vlaken iz hmeljevine pri proizvodnji. Oblikovalci so 
izdelali 3D model embalaže za steklenice vina s pokrovom in dnom, ki je prilagojen standardnim 
meram steklenic vina. Ogledate si ga lahko na spletni strani projekta. Partner s Portugalske je na 
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podlagi lanskoletnih izkušenj, ki so jih zbrali skupaj z IHPS na 25 ha hmeljišč, razvil modificirano 
BioTHOP PLA vrvico za oporo hmelju. Lani so se vrvice že zelo dobro obnesle, letos so še izboljšane. 
Na Portugalskem so izdelali vzorce in jih poslali na IHPS, kjer smo 9 različnih tipov vrvic razdelili med 
12 hmeljarjev Spodnje Savinjske doline za preizkušanje v sezoni 2020. Nekateri tipi so rumene barve 
zaradi lažje razpoznavnosti, drugi na žalost zaradi manjših količin bele barve in jih bo v hmeljiščih 
težje prepoznati. Članek o našem projektu je bil objavljen v reviji Bioplastics Magazine (številka 
02/2020), ki ima naklado 5.000 kopij, preberete pa si lahko tudi spletno objavo. 
 
KOMPOSTIRANJE HMELJEVINE Z BioTHOP PLA VRVICO 
 
Po obiranju hmelja je BioTHOP PLA vrvica ostala prepletena v hmeljevini, ki smo jo septembra 2019 
dali kompostirat. Namen projekta je, da se vrvica modificira do te mere, da ne samo da bo zdržala 
maso hmelja skozi celo rastno sezono, pač pa da bo tudi (bio)razgradljiva pri kompostiranju na 
samih kmetijah (ne le v industrijskih kompostarnah). Pri kompostiranju se material razgradi na 
naravne gradnike in dobimo doma pridelan kompost brez ostankov umetnih materialov. Da pa pride 
do njegove hidrolize, mora iti pri kompostiranju čez termofilno fazo (najmanj 55°C). S tem postanejo 
hranila v vrvici dostopna mikrobom. Obenem moramo biti pozorni, da kompostni kup premečemo 
vsaj enkrat do dvakrat, da vrvica iz zunanjosti kupov pride tudi v notranjost, kjer se kup segreva na 
želeno temperaturo. Video na spletni strani prikazuje vrvico, ki je tekom kompostiranja ostala na 
zunanjem obodu kupa. Kljub temu je vrvica po 6-ih mesecih dobro razpadla in vidi se, da je izgubila 
svojo začetno moč. Z rezultati smo zelo zadovoljni! Kmalu vam bomo poročali tudi o (bio)razgradnji 
vrvice znotraj kupa – vzorčenja lanske hmeljevine  v kompostnih kupih širom po Savinjski dolini 
začnemo izvajati v prihodnjem tednu. Sledite nam na omrežjih! 
Vabljeni, da si ostale novice preberete na spletni strani projekta: https://www.life-biothop.eu/sl/ in 
sledite naša socialna omrežja:  
Facebook: https://www.facebook.com/LIFEBioTHOP/  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/life-biothop/  
Instagram: https://www.instagram.com/life_biothop/ 
 
NAJAVA DOGODKA 
Upamo, da se stanje glede pandemije kmalu uredi in bo 15. 5. 2020 na sejmu Altermed v Celju ob 
10:00 izveden posvet Bioplastika iz hmeljevine in druge organske odpadne mase. Vabljeni k 
udeležbi! 
 
VABILO 
Vabimo vas, da sodelujete v foto natečaju “HMELJ IN OKOLJE”, ki traja od 25. 3. 2020 do 30. 9. 2020. 
Namen natečaja je ozaveščanje javnosti o pomenu odgovornega ravnanja z okoljem na vseh ravneh 
delovanja, s poudarkom na krožnem gospodarstvu v hmeljarstvu in skrbnemu ravnanju z naravnimi 
viri, osrednji tematiki projekta LIFE BioTHOP. Več o natečaju in navodila za sodelovanje si lahko 
preberete na spletni strani projekta pod zavihkom Diseminacija, kjer bodo objavljene tudi prejete 
fotografije. Vabljeni k sodelovanju! 
 
ZANIMIVOST 
Ker smo na 25 ha lani napeljali BioTHOP PLA vrvico namesto polipropilenske, smo zmanjšali emisije 
CO2 za 1.987 kg; z uporabo bioplastičnih materialov v primerjavi z njihovimi alternativami na osnovi 
fosilnih snovi namreč povzročimo 6,3-krat manj izpustov CO2. Ker smo hmeljevino kompostirali 
oziroma predelali v izdelke BioTHOP (vrtnarske lončke in embalažo za steklenice), smo, v primerjavi s 
klasično tehnologijo, proizvedli za 170 kg CO2 ekv. in 7,8 kg N2O manj emisij. 
 

https://www.life-biothop.eu/sl/
https://www.facebook.com/LIFEBioTHOP/
https://www.linkedin.com/company/life-biothop/
https://www.instagram.com/life_biothop/
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Projekt je sofinanciran v okviru programa LIFE Evropske Unije, s strani Ministrstva za okolje RS, 
občin Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec) in Združenja 
hmeljarjev Slovenije. 
 
J. Livk: IZJAVA V ZVEZI Z ZAPISNIKOM 14. REDNE SEJESTROKOVNEGA ODBORA ZA HMELJARSTVO 
 
V zvezi z 2. točko Zapisnika 14. redne seje Strokovnega odbora za hmeljarstvo, Inštitut za hmeljarstvo 
in pivovarstvo Slovenije izjavljamo, da IHPS ni bil nikoli obtožen ponarejanja certifikatov za pridelek 
hmelja. Pred nekaj leti smo inspekciji in kriminalistom posredovali iz njihove strani zahtevane 
podatke zaradi suma ponarejanja certifikatov za pridelek hmelja slovenskega porekla pri strankah 
izven instituta. Polega tega imamo letne inšpekcijske preglede v zvezi z izvajanjem certificiranja 
pridelka hmelja in pri katerih zapisniško do sedaj tudi ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti v 
zvezi z opravljanjem analiz ali izdajanjem certifikatov. 
 
M. Pavlovič: VIDEO-KONFERENCA IHGC O RAZMERAH V HMELJARSTVU V 2020   
 
Administrativno zaostrene globalne gospodarske razmere v začetku pomladi 2020 so se močno 
dotaknile tudi hmeljarstva v vseh državah pridelovalkah. Z namenom sprotnega obveščanja o utripu 
vsakdanjika in tržnih razmerah v pivovarstvu in z njim tesno povezanim hmeljarstvom, je predsednik 
Svetovne hmeljarske organizacije (www.ihgc.org) Leslie Roy (ZDA) ponovno oživel pobudo za 
skupinske spletne razprave. Zaradi omejenega obsega linij povezav, je prvi letošnji spletni sestanek 
omejil na predstavnike hmeljarjev in trgovcev iz 7 držav. 
V predstavljenem tržnem poročilu je bil poudarek na oceni spremenjenih prodajnih razmer v 
praktično vseh svetovnih pivovarnah, kar seveda neposredno vpliva tudi na trende povpraševanja po 
hmelju. Zaprtje gostinske ponudbe restavracij, pivnic in barov je krepko poseglo v porabo piva. V 
prvem tromesečju leta 2020 beležijo vse pivovarne izrazit upad prometa zaradi zmanjšane prodaje 
piva. Kitajska, od leta 2003 največja svetovna proizvajalka piva, navaja pri njenih petih največjih 
pivovarnah upad prometa s pivom celo za 45 %. Tudi v ZDA so statistike zgovorne in nakazujejo, da 
proizvodnja v njihovih malih pivovarnah strmo pada. Številne se celo borijo za obstoj. Velja ocena, da 
skoraj 30 % povpraševanja po hmelju pride iz malih pivovarn in da bi bilo lahko nadaljevanje upada 
porabe piva glavni razlog za pretres na trgu, drastično zmanjšanje povpraševanja po hmelju in 
posledično pojava znatno večjih količin tržnih presežkov hmelja. Enaka ocena razmer hiperprodukcije 
hmelja v 2020 velja tudi za območje držav EU. Ker bodo aromatične sorte z višjo vsebnostjo grenčic 
(10 – 14 %) lahko trgovci prodajali tudi na trgu visoko-grenčičnih sort, lahko pride postopoma do 
zasičenja trga tudi v tem segmentu.  Trgovci v ZDA so že sredi marca začeli pogajanja z ameriškimi 
hmeljarji in iščejo načine, kako naj ti omejijo letošnjo pridelavo. V predlogih navajajo opuščanje 
planiranega širjenja hmeljišč, navijanje zmanjšanega števila vodil, terminskega pomika pogodbenih 
obvez predvsem za aromatične sorte hmelja v prihodnja leta... Vendar pa je za oceno odzivov 
hmeljarjev na predloge trgovine še prezgodaj.  V državah EU konec marca tovrstnih pobud v razpravi 
ni bilo.Pomembna tema spletne seje predsedstva IHGC je vključevala tudi načrtovanje in 
razpoložljivost sezonskih delavcev v kmetijstvu. V vseh državah je bila močno izpostavljena 
zaskrbljenost zaradi zakonskih omejitev pri pridobivanju delavcev iz tujine za vsakoletno konico 
spomladanskih opravil. Spremenjene pravne omejitve gibanja ljudi znotraj EU in s tem onemogočanje 
organizacije prihoda sezonskih delavcev v hmeljarstvu, bi lahko reso vplivale na potek del in 
posledično gospodarnost pridelave v 2020 v Nemčiji, Češki,  Sloveniji. 
 
Zaključek sestanka ponudi razmislek vsem o predlogih za oživitev potrošnje piva, kar je seveda 
gospodarsko tesno povezano z delovnim vsakdanjikom vseh vključenih v pridelavo hmelja. 
Predsedstvo IHGC planira tovrstni video-sestanek tudi v aprilu. 

http://www.ihgc.org/
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2020_MAR_IHGC_Video-participants.pdf
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2020_MAR_IHGC_MarketReport.pdf
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2020_MAR_IHGC_ExecComm_video.pdf
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M. Oset Luskar: OBVESTILO – PROSTE KOLIČINE CERTIFICIRANIH SADIK HMELJA – CSA – LETO 
PRIDELAVE 2019 
 
Obveščamo vas, da smo zaključili z izdajo sadilnega materiala hmelja - certificirane sadike A   leto 
pridelave 2019 vsem naročnikom. Vezano na to vas obveščamo, da so še na voljo proste količine 
certificiranih sadik A za sajenje sedaj spomladi 2020 in sicer: 
- 3520 sadik sorte Bobek  

- 1425 sadik sorte Celeia.   

Dodatne informacije so na voljo pri Moniki Oset Luskar.  
 
M. Oset Luskar: IZJAVA V ZVEZI Z ZAPISNIKOM 14. REDNE SEJE STROKOVNEGA ODBORA ZA 
HMELJARSTVO  
 
IHPS podaja demant na zapisnik 14. redne seje Strokovnega odbora za hmeljarstvo pri KGZS, prejet 
po e-pošti dne 3. 3. 2020.  
V točki 1. Zapisnika peti odstavek je navedena trditev »…da lahko sadike, ki jih je želel naročiti na 
IHPS, dobi šele jeseni 2023…«. Trditev je neresnična in se z njo širijo neosnovane dezinformacije.  
 
IHPS do vključno današnjega dne ni odrekel naročila nobenemu hmeljarju za sadilni material za leto 
razmnoževanja 2020, za naslednja leta pa še vedno sprejemamo najave oziroma orientacijska 
naročila za lažjo organizacijo pridelave.  
Ugotavljamo, da se dogaja velik delež sprememb že oddanih naročil (razlog ni epidemija korona 
virusa). Zaenkrat še uspemo vse spremembe realizirati. Vendar pa to za IHPS pomeni zelo oteženo 
planiranje pridelave (imeti dovolj potrebnih matičnih rastlin po vseh sortah) za tekoče leto kot tudi za 
naslednja leta.  
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G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA 

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

 

 
 

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

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

Hmeljeva peronospora – primarna okužba   
 
Pri rednih pregledih nasadov hmelja v letošnjem letu ne opazimo posebnih težav s kuštravci. Kuštravci so le 
mestoma prisotni predvsem na občutljivih sortah Styrian Wolf in Styrian Gold nekoliko manj pri Savinjskem 
goldingu, Bobku, Celei in Dani. Neglede na to vam svetujemo, da natančno pregledate hmeljišča in povsod 
tam, kjer boste ugotovili več kot 3 % rastlin s kuštravci, nemudoma poškropite hmeljišča. Na voljo imate 
pripravk na osnovi a.s. Al – fosetil - Aliette flash, ki ga v tem času upoirabite v 0,25 % koncentraciji pri porabi 
vode 300 l/ha na meter višine hmelja. Maksimalni odmerek omenjenih pripravkov lahko znaša največ 2 kg/ha. 
Aplikacijo ponovimo v razmiku 7-10 dni.  
Zatiranje kuštravcev je za kasnejše uspešno varstvo hmelja pred hmeljevo peronosporo izrednega pomena, 

zato bodite pozorni in po potrebi tudi ukrepajte!   

 
Hmeljev bolhač 
 
Prve posamične hrošče hmeljevega bolhača smo v letošnjem letu v prvih dneh aprila. Kljub izredno toplemu in 
suhemu aprilu so na večini hmeljišč prisotni le posamezni bolhači, ki trenutno v rodnih nasadih zaenkrta še ne 
povzročajo škode. Pozorni pa morate biti v prvotenih nasadi, ki so za bolhača bolj privlačni.  
Trenutno v večini hmeljišč ni upravičena uporaba insekticidov za zatiranje hmeljevega bolhača. 
 
Svetujemo vam, da v svojih nasadih redno spremljate populacijo hmeljevega bolhača in v primeru, da 
populacija preseže prag, pravočasno ukrepajte. Za zatiranje hmeljevega bolhača imate na razpolago kontaktna 
insekticida z a.s. lambda-cihalotrin in sicer Karate Zeon 5 CS, katere uporabite v koncentraciji 0,01 %, ter Karis 
10 CS, ki ga uporabite v 0,005 % koncentraciji. 
 
Hmeljeva listna uš  
 
Letos smo prvo krilato uš na hmelju našli konec aprila (27.4.), kar je glede na obdobje zadnjih 10 let eno izmed 
zgodnejših pojavov. Intenziteta preleta uši v teh dneh je velika in sicer v povprečju 5 uši/rastlino/dan.  
 

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

Za rastne razmere v maju lahko rečemo, da je bilo predvsem v drugi dekadi nadpovprečno deževno, skupno je 
padlo 45 mm padavin, in  je bilo kar za 13 mm več od dolgoletnega povprečja za to obdobje, kar je nekoliko 
pokrilo primanjkljaj padavin za celotno letošnjo rastno dobo. Prav tako je druga dekada maja nekoliko 
odstopala v povprečnih temperaturah, saj je bilo za 1°C hladneje od dolgoletnega povprečja, kar pa ni bistveno 
vplivalo na rast in razvoj hmelja, nasploh lahko rečemo, da so bile v maju ugodne vremenske razmere za rast 
in razvoj hmelja. Podrobnejše podatke o vremenu (urna gibanja temperatur in padavin) najdete za različne 
lokacije v Savinjski dolini kakor tudi širše za celotno Slovenijo na spletnem naslovu: 
http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1. V grafu (slika 2) so prikazane  povprečne višine treh sort 
primerjalno z desetletnim povprečjem. Vidimo da so vse tri sorte, ki jih spremljamo višje od desetletnega 
povprečja. Aurore, so v povprečju visoke 3,2 m kar pomeni, da so za približno 60 cm višje od dolgoletne 
povprečja, za toliko je višji tudi Savinjski golding v povprečju so visoki 2,7m najmanjše odstopanje v višini 
beležimo pri sorti Celeia, ki je v povprečju visoka dobre 3 m in odstopa za cca. 20 cm.   

 

 
 

 
Slika 1:  Primerjava povprečnih dekadnih mesečnih temperatur in višine padavin v času od januarja do 25. maja 
za lokacijo agro meteorološke postaje Latkova vas  s 30. letnim povprečjem 
 
  

http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1
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Slika 2:  Primerjava višin hmelja treh najpomembnejših sort na lokaciji Žalec s 10. letnim povprečjem 
 
G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 
 

Hmeljeva peronospora – primarna okužba   
 
Kot smo vas že v prejšnjih Hmeljarskih informacijah obvestili v letošnjem letu ne beležimo večjih težav s 
kuštravci. Kuštravci so le mestoma prisotni predvsem na občutljivih sortah Styrian Wolf in Styrian Gold 
nekoliko manj pri Savinjskem goldingu, Bobku, Celei in Dani. Neglede na to vam svetujemo, da še nadalje 
natančno spremljate svoja hmeljišča in povsod tam, kjer boste ugotovili kuštravce, nemudoma ukrepajte. 
Hmeljišča zaščitite z uporabo pripravka na osnovi a.s. Al – fosetil - Aliette flash, ki ga v tem času uporabite v 
0,25 % koncentraciji pri porabi vode 300 l/ha na meter višine hmelja. Maksimalni odmerek omenjenih 
pripravkov lahko znaša največ 2 kg/ha. Aplikacijo ponovimo v razmiku 7-10 dni.  
Zatiranje kuštravcev je za kasnejše uspešno varstvo hmelja pred hmeljevo peronosporo izrednega pomena, 

zato bodite pozorni in po potrebi tudi ukrepajte!   

 
Hmeljev bolhač 
 
Hmeljev bolhač je mestoma še prisoten, vendar posebnih poškodb v rodnih nasadih ne povzroča. Nanj bodite 
pozorni v prvoletnih nasadih. Za njegovo zatiranje imate na razpolago kontaktna insekticida z a.s. lambda-
cihalotrin in sicer Karate Zeon 5 CS, katere uporabite v koncentraciji 0,01 %, ter Karis 10 CS, ki ga uporabite v 
0,005 % koncentraciji. 
 
Hmeljeva listna uš  
 
Letos smo prvo krilato uš na hmelju našli konec aprila (27.4.), kar je glede na obdobje zadnjih 10 let eno izmed 
zgodnejših pojavov. Intenziteta preleta uši je letos zelo velika, saj smo na dan imeli tudi preko 10 krilatih uši na 
rastlino (14. maj), sedaj je populacija uši že padla, vendar prelet še vedno ni končan. Konec preleta 
predvidoma pričakujemo v prvi dekadi junija. 
 
V hmeljiščih bodite v naslednjih tednih pozorni na morebitno prerazmnožitev uši, še posebej ob robovih 
hmeljišč (specifične mikrolokacije kot so hmeljišča ob robu gozda, ipd.). če je populacija uši na zgornjih, mladih 
listih velika, lahko ob uporabi fungicidov za primarno okužbo (Aliette flash), poleg uporabite Karate Zeon 5 CS 
ali Karis 10 CS, ki v danem trenutku zadovoljivo zadržita populacijo uši pod pragom škodljivosti. Poleg lahko 
dodate kakšno močilo, ki še dodatno doprinese k boljši učinkovitosti uporabljenih insekticidov. 
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Ko bo primeren čas za uporabo sistemičnih insekticidov, vas bomo obvestili. Sedaj vas le opozarjamo, da glede 
na dejstvo, da imate za zatiranje hmeljeve listne uši na razpolago samo 2 aktivni snovi in sicer flonikamid 
(Teppeki) in spirotetramat (Movento SC 100), zato z njima skrbno ravnajte. Obvezno je potrebno med 
navedenimi aktivnimi snovmi kolobariti, kar pomeni, da če ste v lanskem letu uporabili npr. pripravek 
Movento, vam ga letos odsvetujemo, namreč z uporabo istih pripravkov več let zapovrstjo spodbujamo 
odpornost (rezistenco). Glede na dejstvo, da nimamo na razpolago veliko aktivnih snovi z različnim načinom 
delovanja, novih aktivnih snovi pa tudi ni na vidiku, je potrebno z obstoječimi preudarno ravnati. 
 
Koruzna vešča 
 
Že konec aprila in v začetku maja smo na svetlobni vabi ulovili prve metulje koruzne vešče. Letos je populacija 
vešče velika, mogoče jo je opaziti v zgodnjih jutranjih urah v nasadih. Prav tako pa so ulovi na svetlobni vabi 
stalni, v odvisnosti od vremena. Na noč ulovimo tudi do 7 metuljev. V tem času bodo pričele samičke odlagati 
jajčeca, ob najdbi prvih gosenic in o ukrepih zoper njih, vas bomo obvestili.  
 
Hmeljeva pršica 
 
Hmeljevo pršico smo v nekaterih hmeljiščih, predvsem na lahkih in peščenih tleh, našli že v začetku maja. V 
tem tednu se mestoma opazne že posamezne poškodbe na listih, lahko je najdete že na višini več kot 1 meter. 
Sočasno se v nekaterih hmeljiščih pojavlja trips oziroma resar, ki povzroča podobne poškodbe na listih kot 
pršica. 
Opozarjamo vas, da morate ob pregledih vaših hmeljišč biti pozorni tudi na pršico, da pravočasno ugotovite 
njeno populacijo, kar je osnova za uspešno zatiranje. V tem trenutku so že posamična hmeljišča, kjer je 
populacija pršice velika, upravičena do uporabe akaricida. V tem času dajemo prednost a.s. abamektin 
(Vertimec Pro). Za pravilen odmerek se posvetujte s strokovnjaki na Inštitutu.  
 
 
B. Čeh: PRVO DOGNOJEVANJE HMELJA Z DUŠIKOM 
 
Prvo  dognojevanje hmelja  izvedemo  po  navijanju,  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. Dognojevanje hmelja  
izvedite  takrat, ko so tla ustrezno suha/vlažna, sicer z gaženjem naredite tlom veliko škodo. 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. 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. 
 
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 20-25 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. 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.  
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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 sezoni pognojimo 120 do 150 kg/ha dušika z mineralnimi in organskimi gnojili. 
 
 
M. Rak Cizej: SPREMEMBE NA PODROČJU SADILNEGA MATERIALA HMELJA 
 
Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS (št. 67/2020) objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o 
trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, ki je stopil v veljavo 14. 5. 2020. 
 
S pravilnikom se črtajo določbe, ki se nanašajo na pridelavo sadik hmelja v certificiranih in standardnih 
matičnih hmeljiščih in na trženje teh sadik. Po novem tako ne bo več mogoče pridelovati in tržiti sadilnega 
materiala hmelja kategorije certificirane sadike B in standardnih sadik. Sprememba pravilnika je dodaten 
ukrep k izkoreninjenju bolezni hude viroidne zakrnelosti hmelja, ki jo povzročata CBCVd in HSVd. 
 
V pripravi je predlog spremembe Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih 
zakrnelosti hmelja (Uradni list RS, št. 16/19), v delu kjer se navezuje na pridelavo sadik hmelja, ki niso 
namenjene premeščanju oziroma trženju. Predvidoma bo mogoče proizvodna hmeljišča, iz katerih boste rezali 
sadike za lastno uporabo prijaviti do konca junija, o čemer vas bomo še obvestili, ko bo predlog spremembe 
pravilnika uradno objavljen. 
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G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA 

V prvi dekadi junija ponovno beležimo nadpovprečno količino padavin primerjalno s tridesetletnim 
povprečjem. Na agro meteorološki postaji v Latkovi vasi smo tako  skupno zabeležili 47 mm padavin, kar za 6 
mm več od dolgoletnega povprečja za to obdobje. Omenjena količina padavin je ponovno nekoliko pokrila 
primanjkljaj padavin za celotno letošnjo rastno dobo. Zadnja dekada maja ter začetek junija negativno 
odstopata v povprečnih dnevnih temperaturah, saj je bilo v zadnji dekadi maja za 1,9°C, v juniju pa za 1°C 
hladneje od dolgoletnega povprečja. Omenjene nizke temperature so nekoliko upočasnile rast in razvoj 
hmelja. Podrobnejše podatke o vremenu (urna gibanja temperatur in padavin) najdete za različne lokacije v 
Savinjski dolini kakor tudi širše za celotno Slovenijo na spletnem naslovu: 
http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1. V grafu (slika 2) so prikazane  povprečne višine treh sort 
primerjalno z dolgoletnim povprečjem. Bistveno odstopanje beležimo pri Aurori, ki so v povprečju visoke 5,4 
m in so za slab meter višje od  dolgoletnega  povprečja prav tako tudi Savinjski golding,  ki je v povprečju visok 
4,6 m in odstopa za 0,6 m.  Celeia je v povprečju visoka 4,9 m in v višini ne odstopa od dolgoletnega povprečja. 
Pri Savinjskem goldingu beležimo razvojno fazo BBCH 36 (Poganjki dosežejo dolžino 60% višine žičnice), 
Aurore  so v povprečju v razvojni fazi BBCH 37 do 38 kar pomeni, da poganjki dosežejo dolžino 70% višine 
žičnice do vrha žičnic in  Celeie v razvojni fazi BBCH 37 (Poganjki dosežejo dolžino 70% višine žičnice). 

 

 
 

 
Slika 1:  Primerjava povprečnih dekadnih mesečnih temperatur in višine padavin v času od aprila do 10. junija 
za lokacijo agro meteorološke postaje Latkova vas  s 30. letnim povprečjem 
 

http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1


 
26 

 

  

 
 

Slika 2:  Primerjava višin hmelja treh najpomembnejših sort na lokaciji Žalec s 10. letnim povprečjem 
 
G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 
 

Hmeljeva peronospora  

Iz grafov ulova spor (slika 3) je razvidno, da so spore prisotne na vseh lokacijah na večini tudi nad kritično mejo 
z  izjemo lokacije Breg pri Polzeli.  
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Slika 3: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

 
Trenutno so ugodni vremenski pogoji za razvoj hmeljeve pernospore prav tako tudi ob dejstvu, da so spore 
prisotne na vseh lokacijah je nevarnost razvoja le te velika. 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 1,87 kg/ha ( do BBCH 37) oz. 2,8 kg/ha (BBCH 37-55) odvisno od razvojne faze hmelja. Pri pregledih 
hmeljišč  še vedno opazimo nasade v katerih so prisotni kuštravci. V takšnih nasadih ter prav tako v nasadih 
občutljivih sort kjer na listih že opazite pege, svetujemo uporabo pripravka  Alliete Flash, ki ga v tem času 
uporabite v odmerku med 4 in 5 kg/ha, odvisno od razvojne faze in bujnosti nasada. Na voljo je tudi 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 pripravku 
Alliete Flash  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 listna uš  
 
Obveščamo vas, da je prelet krilatih uši na hmelj končan. Dolžina preleta v letošnjem letu je bila 38 dni, kar je 
manj kot znaša dolgoletno povprečje, ki je 41 dni. Intenziteta preleta v primerjavi z lanskim letom izredno 
velika, najvišja v zadnjih 5 letih (Slika 4). Tako so uši prisotne v večini hmeljiščih. V večini hmeljišč je prag 
presežen, ko na listu najdemo več kot 200 uši ali je na vsakem listu na različnih višinah hmelja prisotnih do 50 
uši, kar jih zlahka najdemo na zgornjih listih (1.-3. indernodij od zgoraj navzdol).  
Tako vas obveščamo, da kolikor vam dopuščajo razmere v nasadu, nemudoma uporabite za zatiranje 
hmeljeve listne uši enega od sistemičnih insekticidov in sicer Teppeki (a.s. flonikamid) v odmerku 0,18 kg/ha 
ali Movento SC 100. Ker ima Movento delovanje tudi na hmeljevo pršico, ga je potrebno uporabiti v najvišjem 
odmerku in sicer 1,5 l/ha. 
Po aplikaciji z Moventom SC 100 bodo na listih še prisotne uši/pršice, ki pa se prenehajo prehranjevati, končen 
učinek delovanja omenjenega sredstva bo viden šele v 5-7 dni po aplikaciji. Pri uporabi sredstev dosledno 
upoštevajte navodila za uporabo, kjer so navedeni odmiki oziroma varnostni pasovi od voda 1. in drugega 
reda. Pri uporabi pripravkov Teppeki in Movento SC 100 morate upoštevati odmik od voda 1. reda 15 metrov, 
2. reda pa 5 m; insekticid Chess 50 WG pa smete uporabiti v hmeljiščih, ki so od voda 1. in 2. reda odmaknjena 
vsaj 30 metrov. 
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Slika 4: Prelet krilatih uši na hmelj v letu 2020 (polna rdeča črta) v primerjavi z letom 2018 (modra prekinjene 
črta) in letom 2019 (zelene prekinjene pike) 

 

 
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 koruzno 
veščo ali morebiti foliarnih gnojil. 
 
Priporočamo vam, da v letošnjem letu uporabite insekticid z drugo aktivno snovjo kot ste ga 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 hmeljišč zmulčite oziroma pokosite cvetočo podrast. 

 
Hmeljeva pršica 
 
Hmeljevo pršico najdemo v večini hmeljiščih na različnih višinah v odvisnosti od lege, lastnosti tal, ipd. V 
nekaterih hmeljiščih je njena populacija velika, saj so že vidne prve poškodbe na listih, v nekaterih pa 
potrebujemo precej časa, da jo najdemo. Zato vam svetujemo, da svoja hmeljišča natančno pregledate in 
ugotovite dejansko stanje populacije pršice. 
Če boste za zatiranje hmeljeve listne uši uporabili pripravek Movento CS 100 v odmerku 1,5 l/ha, ima 
delovanje tudi na pršico in ni potrebno dodajati poleg še akaricida. V ostalih hmeljiščih, kjer ne boste uporabili 
Moventa za zatiranje hmeljeve listne uši in imate prisotno pršico, vam svetujemo uporabo enega izmed 
dovoljenih akaricidov: Vertimec Pro, Nissorun 10 WP, Kanemite SC. V tem času bi dali prednost pripravku na 
osnovi a.s. abamektin (Vertimec PRO- 1,25 l/ha) ali Nissorun-u 10 WP (1,5 kg/ha). Pripravek Kanemite SC bi 
uporabili pri kasnejši aplikaciji, namreč njegova uporaba je dovoljena samo 1-krat letno. 
 

Dovoljenje za uporabo v hmelju ima tudi a.s. milbemektin, ki jo vsebujeta pripravka Milbeknock in 
Koromite. Opozorimo vas naj, da a.s. milbemektin še vedno 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!  
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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 tudi 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. 
 
Koruzna vešča 
 
Let metuljev koruzne vešče 1. generacije se je letos pričel v začetku maja (5. maj). Letošnja populacija koruzne 
vešče na svetlobni vabi, tako v Žalcu kot na Rojah pri Žalcu, je v primerjavi z lanskim letom manjša, 
maksimalno število ulovljenih vešča na vabo na noč je  bilo do sedaj med 5 in 14 (Slika 5). Zaradi relativno 
hladnega in deževnega obdobja se je razvoj koruzne vešče malo ustavil, tako da še nismo našli izleglih gosenic, 
ki bi se zavrtale v stebla. Tako vam zaenkrat ne priporočamo uporabe kontaktnega insekticida  
Agree WG (1 kg/ha), ki vsebuje a.s. Bacillus thuringhiensis var. aizawai ali Lepinox plus (1 kg/ha), ki vsebuje a.s 
Bacillus thuringhiensis var. kurstaki. Enega izmed teh dveh pripravkov boste v hmeljiščih, kjer imate težave s 
koruzno veščo uporabili pri naslednjih aplikacijah, za kar vas bomo opozorili. 

 

 
Slika 5: Let metuljev koruzne vešče 1. generacije na svetlobni vabi v Žalcu (rdeči stolpci) in Rojah pri Žalcu 
(zeleni stolpci) v letu 2020 v primerjavi z letom na Rojah v letu 2019 (modre pikice) 
 

 

B. Čeh: DRUGO DOGNOJEVANJE Z DUŠIKOM 

 

Odmerek dušika za drugo dognojevanje hmelja je 70 kg/ha in ga izvedemo pred začetkom najhitrejše 

rasti hmelja, to je običajno okrog 10. junija ko je hmelj na višini okrog 4 m. Za dognojevanje 

uporabimo KAN ali UREO, pri uporabi gnojil s počasnim sproščanjem dušika pa je potrebno biti 

previden in dobro poznati kako dolgo se sprošča dušik. Sproščanje dušika naj bi se končalo v sredini 

julija. V tem času je priporočljiva sočasna uporaba dušikovih in sulfatnih gnojil. Sulfat se izkorišča 

skupaj z dušikom. Če je na razpolago dovolj sulfata, rastline črpajo več dušika in pridelek je obilnejši. 

Za izkoristek 10 do 15 kg dušika porabi rastlina 1 kg žvepla. Dovolj sulfata v tleh povečuje izkoristek 

gnojenja z dušikom, oziroma obratno, pomanjkanje sulfata vpliva na zmanjšanje učinkovitosti izrabe 

dušika. Bodite pa pozorni na obliko, v kateri je žveplo. Kot 'gnojilo' deluje le sulfatna oblika (SO4) in 

ne elementarno žveplo (S). 

Pri aplikaciji moramo upoštevati optimalen čas aplikacije, da so izgube čim manjše, ter vremenske 

razmere (ne gnojimo v suši ali ob napovedi obilnega deževja).  
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G. Leskošek: VREMENSKE RAZMERE 

V drugi dekadi junija beležimo bistveno manj padavin primerjalno s tridesetletnim povprečjem. Na agro 
meteorološki postaji v Latkovi vasi smo tako skupno zabeležili 22 mm padavin, kar je za 25 mm manj od 
dolgoletnega povprečja za to obdobje. Vsekakor pa je potrebno poudariti, da so bile padavine v tem obdobju 
izredno lokalno razporejene in so tudi bistveno odstopale v količini. Tako je 14 . 6.  na območju Braslovč v eni 
uri padlo preko 40 mm padavin skupno do 21. 6. preko 80 mm.  Temperature v zadnjem obdobju so na nivoju 
dolgoletnega povprečja. Povprečna dnevna temperatura v drugi dekadi junija je znašala 18,9°C in je za 0,5 °C  
višja kot je dolgoletno povprečje. Podrobnejše podatke o vremenu (urna gibanja temperatur in padavin) 
najdete za različne lokacije v Savinjski dolini kakor tudi širše za celotno Slovenijo na spletnem naslovu: 
http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1.  

 

 

 
 

 
Slika 1:  Primerjava povprečnih dekadnih mesečnih temperatur in višine padavin v času od aprila do 22. junija 
za lokacijo agro meteorološke postaje Latkova vas  s 30. letnim povprečjem 
 
  

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

Hmeljeva peronospora  
Trenutno so ugodni vremenski pogoji za razvoj hmeljeve peronospore kljub dejstvu, da spore na večini lokacij 
ne presegajo kritične meje je nevarnost razvoja le te velika. Kot smo že pri vremenskih pogojih opozorili so bile 
v zadnjem obdobju količine padavin izredno lokalno razporejene tako, da je zaradi velike količine padavin v 
kratkem času marsikje prišlo do izpiranja fungicidnega nanosa iz rastlin. V takšnih primerih je nemudoma 
potrebno hmeljišča ponovno zaščititi. Svetujemo vam, uporabo pripravka Folpan 80 WDG v odmerku 2,8 
kg/ha.  V nasadih hmelja v katerih že opazite bolezenska znamenja vam svetujemo uporabo pripravka  Alliete 
Flash, ki ga v tem času uporabite v odmerku 5 kg/ha, ali pripravek Revus v odmerku 1 l/ha,  vendar je 
potrebno poudariti, da lahko omenjeni pripravek 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 
pripravku Alliete Flash  15 m 1 red in 5 m vode 2 reda.  Ponovno vas naj opozorimo, da je potrebno škropljenje 
ponovit v kolikor vam večja količina padavin (40 mm) izpere fungicidni nanos.   
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Slika 2: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

 
 
Huda viroidna zakrnelost hmelja  
 
Smo v obdobju ko na rastlinah že lahko opazimo prva bolezenska znamenja, ki jih na hmelju povzroča citrus 
bark cracking viroid (CBCVd). Okužene rastline zaostajajo v rasti ter razvijajo zbito in nepravilno 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 nepopolno razviti. Ker podobna bolezenska 
znamenja lahko povzročajo tudi ostali dejavniki kot so pomanjkanje  mikroelementov, zanos herbicidov iz 
sosednjih polj, virusne okužbe, okužbe nekaterih talnih gliv je pomembno, da ste pozorni na kakršnekoli 
sumljive rastline, ki po rasti odstopajo od ostalih rastlin v nasadu. Za nedvoumno potrditev okužbe je 
potrebno opraviti laboratorijsko analizo s katero potrdimo ali ovržemo prisotnost CBCVd.  
 
CBCVd se prenaša z rastlinskim sokom, ki se zasuši na orodju in opremi, z okuženim 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. Ker so zaradi 1 letne 
inkubacijske dobe sosednje ne-simptomatične rastline pogosto že okužene, se po uradni potrditvi CBCVd kot 
žarišče razglasi del nasada, ki zajema okužene vrste in 2 sosednji vrsti na vsako stran okuženih vrst. Takšno 
žarišče je potrebno vidno označiti na obeh straneh hmeljišča in v njem do obiranja redno odstranjevati 
nadzemne dele okuženih rastlin, da zmanjšamo bolezenski potencial. V času odstranjevanja nadzemnega dela 
rastlin se na sveže prerezan bazalni del trt nanese totalni herbicid, da povzročimo propad okužene korenike. V 
ta namen je registriran herbicidni pripravek Touchdown System4 (15% konc.) podjetja Syngenta. V primeru 
nasadov kmetij, ki imate status okuženosti iz preteklih let lahko izvajate uničenja okuženih rastlin pred 
prihodom fitosanitarnih preglednikov, vendar na mesta obolelih rastlin postavite količek, da lahko opravimo 
evidenco žarišč ter potrditvene analize iz korenike. 
 
Okužene nadzemne dele rastlin lahko najhitreje uničite z zakopom (prekrito z najmanj 1 m zemlje) , ki ne sme 
biti na vodovarstvenem območju I. reda. Možen je tudi sežig ali pa odvoz na urejene deponije, ki se ukvarjajo s 
kompostiranjem organskih odpadkov. Na okuženem delu nasada je potrebno izvajati minimalno obdelavo in 
redno razkuževati vso opremo, ki se je uporabila na tem delu nasada. Po obiranju je potrebno podzemne dele 
okuženih rastlin izorati in uničiti na način, ki ga boste dogovorili s pristojnim fitosanitarnim inšpektorjem.   
 
Ob delu v nasadih ne pozabite na razkuževanje delovne opreme, predvsem na okuženih delih nasadov. Pri 
izbiri razkužila priporočamo uporabo razkužila Virocid v 2% konc.  
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IHPS kot pooblaščeni izvajalec UVHVVR bo izvajal uradne preglede nasadov od konca junija pa vse do konca 
avgusta, o čemer vas bomo redno obveščali. Hkrati vas opozarjamo, da ste pridelovalci dolžni tudi sami redno 
pregledovati svoje nasade in v primeru najdbe sumljivih rastlin obvestiti pristojno Fitosanitarno inšpekcijo, da 
lahko z laboratorijsko analizo potrdimo ali ovržemo prisotnost CBCVd.  
 
Prijavo o najdbi sumljivih rastlin opravite pisno na elektronski naslov pristojnega območnega urada Inšpekcije 
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: 

 Območni urad Celje, tel. 03 425 27 70; e-pošta: OU-Celje.UVHVVR@gov.si 

 Območni urad Maribor, tel. 02 238 00 00; e-pošta: OU-Maribor.UVHVVR@gov.si 

 Območni urad Ptuj, tel. 02 798 03 60; e-pošta: OU-Celje.UVHVVR@gov.si 
 
V obvestilu o pojavu okužbe mora biti navedeno ime, priimek in naslov hmeljarja ter GERK na katerem je 
hmeljar opazil sumljive rastline.    
 
S strani UVHVVR ste hmeljarji prejeli »Načrt ukrepov za izkoreninjenje viroidnih zakrnelosti hmelja v Republiki 
Sloveniji« v katerem je podrobno predstavljen program aktivnosti in vse dodatne informacije. Prav tako vas 
obveščamo, da je bila 19.6.2020 v Uradnem listu RS št. 89/20 objavljena Odločba o spremembah in 
dopolnitvah Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja.  

Povezava na Uradni list: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020089.pdf  

 
Verticilijska uvelost hmelja 
 
V hmeljiščih že opažamo prva venenja in odmiranja obolelih rastlin, ki so najintenzivnejša predvsem v 
okuženih nasadih zelo občutljive sorte Celeia. 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 času 1-2 tednov prizadene celotno rastlino. Ob prerezu 
obolelih trt v spodnjem delu rastline je vidno rjavo prevodno tkivo. V konec junija 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 2020 ciljno usmerjen pregledom okuženih območij, 
nasadom, ki so ponovno posajeni na karantenske premene in nasadom, kjer 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 verticilijske uvelosti hmelja 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.   

 

 
Uporaba defolianta v hmeljiščih 
 
Na pobudo Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin, za sredstvo BELOUKHA (pelargonska kislina 680 g/L), izdala dovoljenje za nujne primere uporabe pri 
varstvu rastlin. Sredstvo se uporablja v odmerku 5,3 L/ha, pri porabi vode do 400 L/ha v fenofazi, ko glavni 
poganjki hmelja dosežejo vrh žičnice. Beloukho lahko uporabimo enkrat v rastni dobi, dovoljenje pa je izdano 
za obdobje od 1.6. do 30. 9. 2020.  
 
Splošno priporočilo za pripravo škropilne brozge z Beloukho za volumen 300 L/ha je sledeče: 
 

- voda 200 L/ha + UAN N 30 100 L/ha + Beloukha 5,3 L/ha + močilo (Silwet Gold 0,1 L/ha). 
 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020089.pdf
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Pri pripravi škropilne brozge moramo biti pozorni na več dejavnikov. Izredno pomembna je temperatura vode, 
ki ne sme biti nižja od 15°C ,  pri pripravi pa je pomemben tudi vrstni red dodajanja sredstev v škropilno 
brozgo. Ta je sledeč:  

- (1) najprej v rezervoar škropilne naprave natočimo vodo (temperatura vode ne sme biti nižja od 15°C),  
- (2) nato dodamo UAN N 30 %,  
- (3) sledi Beloukha in  
- (4) na koncu dodamo še močilo [npr. Silwet Gold].  

 
Škropljenje opravimo v sončnem suhem vremenu pri temperaturah zraka okoli 25°C, višina škropljenja pa naj 
ne presega 1 m. Nasadov mlajših od 3 let, se tako kot pri UAN-u, ne priporoča tretirat. Po škropljenju 
škropilnico/pršilnik dobro operite.  
Za odstranjevanje spodnjih zalistnikov lahko uporabite tudi samo UAN N 30, in sicer v količini 40 L UAN/100 L 
vode. Če želimo vplivati tudi na plevele, uporabimo UAN tako, da ga zmešamo v vodo v razmerju 1 : 1 (100 L 
UAN-a in 100 L vode). 
 
Glede prehrane rastlin je potrebno poudariti, da s 100 L UAN-a/ha dodamo 40 kg čistega dušika/ha (1 L = 1,3 
kg). 
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G. Leskošek:  PREMAGOVANJE STRESNIH RAZMER PO TOČI 
 

V sredo 1. julija je pozno popoldne oz. proti večeru  več hmeljarskih območij zajelo močno neurje s 
točo. V Savinski dolini so najbolj poškodovani nasadi na območju občin Vransko in Tabor. Poškodovan 
hmelj je priporočljivo poškropiti z enim od pripravkov, ki delujejo na rastline kot stimulatorji rasti. 
Uporabite lahko tekoče foliarno gnojilo na osnovi aminokislin, npr. Etamin (200 do 300 ml/100 litrov 
vode; vsebuje tudi hranila, in sicer dušik, fosfor in kalij), Protifert LMW (v 0,35 % koncentraciji; 
vsebuje tudi dušik in ogljik), Drin (v 0,17 % koncentraciji; vsebuje tudi dušik, ogljik in organsko snov), 
Delfan Plus (0,4–0,45 l/ha; vsebuje tudi dušik in organsko snov). Ti pripravki delujejo kot naravni 
aktivatorji metabolnih procesov, kar ugodno vpliva na rast in razvoj rastline – aktivirajo se biokemični 
in encimski procesi v rastlini. Poleg aminokislin vsebujejo še naravne biološke pospeševalce in 
mikrohranila. 

Priporočljivi pa so tudi pripravki iz alg, npr. Coralite KR+ (vsebuje 42 % kalcija, 3 % magnezija, 
alignate, vitamine, aminokisline in elemente v sledovih; deluje tako, da se poškodbe na rastlinah 
hitreje sanirajo – omogoči rastlinam hitrejše okrevanje), AlgoVital Plus (1,5-2 l/ha; vsebuje tudi 
ogljikove hidrate, vitamine, predstopnje rastlinskih hormonov, mikro- in sekundarna hranila), 
pripravek iz rjavih alg Super Fifty 1,5 L/ha ali Algoplasmin (v 0,4 % koncentraciji; narejen iz 
vitaliziranih rdečih morskih alg in sedimentnih mineralov). Na krompirju so ugotovili, da ima 
Agroplasmin dobro antiviroidno delovanje, zato ga še posebej priporočamo v hmeljiščih, kjer je bil 
najden hmeljev vioroid. Uporabite lahko tudi tekoče organsko-mineralno kompleksno gnojilo 
Basfoliar Aktiv (1,5 l/ ha) ali gnojilo  Fructol Bio 2 l/ha. Na voljo imate tudi pripravek Fertiactyl – GZ, 
ki je kombinacija aminokislin in alg uporabite ga v odmerku 3l/ha. 

 
 
 



 
36 

 

___________________________________________________________________ 

hmeljarske informacije   
Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec  

Urednik: Gregor Leskošek, e-pošta uredništva: gregor.leskosek@ihps.si 

Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek  

Naklada: 300 izvodov    

 

ISSN 1408 – 4775                          Letnik 37, št. 9       9. julij 2020 

 

G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA 
 
Konec junija predvsem pa v prvi dekadi julija beležimo bistven presežek padavin primerjalno s tridesetletnim 
povprečjem. Na agro meteorološki postaji v Latkovi vasi smo tako skupno zabeležili 118 mm padavin, kar je za 
74 mm več od dolgoletnega povprečja za to obdobje. Vsekakor pa je potrebno poudariti, da se je na vseh 
opazovanih območjih v Savinjski dolini  v tem obdobju količina padavin gibala med 80 mm in omenjeni 118 
mm. Temperature v zadnjem obdobju so na nivoju dolgoletnega povprečja bistvenih odstopanj ne beležimo. 
Povprečna dnevna temperatura v prvi dekadi julija je znašala 20,8 °C in je za 1 °C  višja kot je dolgoletno 
povprečje. Podrobnejše podatke o vremenu (urna gibanja temperatur in padavin) najdete za različne lokacije v 
Savinjski dolini kakor tudi širše za celotno Slovenijo na spletnem naslovu: 
http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1. Hmelj je pričel cveteti. Pri Savinjskem goldingu beležimo 
razvojno fazo BBCH 65 kar pomeni,  da je že prešel v polno cvetenje (Polno cvetenje, odprtih je 50% cvetov) 
Aurore  so v povprečju v razvojni fazi BBCH 63 približno 30% cvetov je odprtih in  Celeie v razvojni fazi BBCH 62 
(Približno 20% cvetov je odprtih). 

 

 
 

 
Slika 1:  Primerjava povprečnih dekadnih mesečnih temperatur in višine padavin v času od marca do 7. julija za 
lokacijo agro meteorološke postaje Latkova vas  s 30. letnim povprečjem 
 

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

Hmeljeva peronospora  
 

Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da so le te v zadnjem obdobju nekoliko upadle kljub temu pa so na 
vseh  lokacijah prisotne. 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 2: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

 
V tem času bi dali prednost pripravkoma na osnovi a.s. azoksistrobin  kot sta Ortiva ali Zaftra AZT 250 SC, ki ju 
uporabite v odmerku 1,6 l/ha. V kolikor v nasadih nimate težav  z hmeljevo peronosporo lahko uporabite tudi 
enega od kontaktnih fungicidov Badge v odmerku 7,14 kg/ha, Cuprablau Z 35 WP v odmerku 5,5 kg/ha ali 
Folpn 80 WDG v odmerku 4,68 kg/ha. V nasadih hmelja v katerih že opazite bolezenska znamenja vam 
svetujemo uporabo pripravka  Alliete Flash, ki ga v tem času uporabite v odmerku med 5,5 in 6 kg/ha, ali 
pripravek Revus v odmerku 1,6 l/ha, vendar je potrebno poudariti, da lahko omenjeni pripravek uporabite 
samo 2 krat letno. Pri škropljenju hmeljišč morate upoštevati odmike od voda, ki zanašajo pri Ortivi in Zaftri 
AZT 250 SC 20 m (1 in 2 red), Folpanu 80 WDG  30 m (1 in 2 red), Cuprablau Z 35 WP 30 m (1 in 2 red), Badge 
40 m (1 in 2 red), Revusu 15 m (1 in 2 red), pri pripravku Alliete Flash  15 m 1 red in 5 m vode 2 reda.  Ponovno 
vas naj opozorimo, da 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 le te. 
V letošnjem letu smo v določenih nasadih občutljivih sort že zaznali pojav hmeljeve pepelovke. Bolezen se  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 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  
 
Pri pregledih hmeljišč ugotavljamo, da ste hmeljevo listno uš uspešno zatrli, trenutno je v hmeljiščih ne 
opazimo. 
 
Hmeljeva pršica 
 
Če ste za zatiranje hmeljeve listne uši uporabili sistemični insekticid Movento CS 100 v odmerku 1,5 l/ha, ki 
ima delovanje tudi na pršico, pršice v takšnih hmeljiščih večina ne opazimo v večjem številu. V teh hmeljiščih 
trenutno ni potrebno uporabiti akaricida. Morate pa biti previdni v naprej, da redno pregledujete hmeljišča in 
ugotavljate populacijo pršice in sicer na različnih višinah hmelja. V tem času je večina najdemo na višini od 3-5 
metrov. Pri prvoletnih nasadih in bolj osvetljenih hmeljiščih, pa tudi niže. 
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V hmeljiščih, kjer niste uporabili Moventa za zatiranje hmeljeve listne uši in imate prisotno pršico, vam 
svetujemo uporabo enega izmed dovoljenih akaricidov: Vertimec Pro, Nissorun 10 WP, Kanemite SC. V tem 
času bi dali prednost pripravku Kanemite SC. Akaricid Kanemite SC, ki vsebuje aktivno snovjo acekvinocil, v 
tem času uporabite v odmerku 3,0 l/ha. Kanemite SC ima odlično delovanje na ličinke in nimfe, dobro deluje 
na odrasle pršice, ima pa tudi stransko delovanje na jajčeca. Kanemite ima kontaktno in želodčno delovanje z 
dolgotrajnim učinkom. Kanemite SC deluje pri nižjih temperaturah. Pripravek Kanemite SC je zelo občutljiv na 
visoke temperature, zato ga ne puščate na vročem oz. soncu, še posebej ne v avtomobilu. Kanemite SC se 
lahko meša z insekticidi in fungicidi, razen z a.s. al-fosetil (Aliette). Uporaba Kanemite SC je dovoljena 1-krat 
letno. 
 
Dovoljenje za uporabo v hmelju ima tudi a.s. milbemektin, ki jo vsebujeta pripravka Milbeknock in Koromite. 
Opozorimo vas naj, da a.s. milbemektin še vedno 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!  
 
 
Koruzna vešča 
 
Let metuljev koruzne vešče 1. generacije se je letos pričel v prvi dekadi maja (5. maj). Letošnja populacija 
koruzne vešče 1. Generacije na svetlobni vabi, tako v Žalcu kot na Rojah pri Žalcu, je v primerjavi z lanskim 
letom precej nižja, kar je verjetno posledica mrzlih, deževnih dni, katere večina spremlja tudi veter, ki 
onemogoča let metuljem. V večini hmeljišč nismo zasledili poškodb od gosenic koruzne vešče prve generacije. 
Tako v tem času ne priporočamo uporabo pripravkov za zatiranje koruzne vešče 1. generacije, saj se le ta 
počasi zaključuje. Če pa imate kakšno hmeljišče/območje, kjer so iz prejšnjih let bile težave s koruzno veščo, 
natančno preglejte hmeljišča, in če najdete kakšne sveže izvrtine, bi lahko uporabili pripravek Agree WG (1 
kg/ha), ki vsebuje a.s. Bacillus thuringhiensis var. aizawai ali Lepinox plus (1 kg/ha), ki vsebuje a.s. Bacillus 
thuringhiensis var. kurstaki. V primeru kakšnih dilem, se obrnite na Inštitut. 
 
 

 
Slika 3 Let metuljev koruzne vešče 1. generacije na svetlobni vabi v Žalcu (rdeči stolpci) in Rojah pri Žalcu (zeleni stolpci) v 
letu 2020 v primerjavi z letom na Rojah v letu 2019 (modre pikice) 
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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 
 

Hmeljeva peronospora  

Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da so le te v zadnjem obdobju na vseh lokacijah prisotne nad kritično 
mejo. Ugodne vremenske razmere ter množična prisotnost spor na vseh lokacijah ustvarjajo ugodne pogoje za 
razvoj hmeljeve peronospore. Prav tako smo v zadnjem obdobju na različnih lokacijah v savinjski dolini beležili 
pogoste in obilne padavine, v kratkem času je skupno padlo tudi do 85 mm padavin, ki so izprale fungicidni 
nanos iz rastlin.   
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Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

Svetujemo vam, da hmeljišča nemudoma zaščitite. V tem času bi dali prednost bakrovima pripravkoma - 
Badge,  ki ga uporabite v odmerku 7,14 kg/ha ali Cuprablau Z 35 WP, ki ga uporabite v odmerku 5,5 kg/ha. V 
kolikor v nasadih nimate težav  z hmeljevo peronosporo lahko uporabite tudi Folpn 80 WDG v odmerku 4,68 
kg/ha vendar pa morate pri Savinjskem goldingu že paziti na karenco, ki za omenjeni pripravek znaša 21 dni . V 
nasadih hmelja v katerih opazite bolezenska znamenja vam svetujemo uporabo pripravka  Alliete Flash, ki ga v 
tem času uporabite v polnem odmerku 6, 25 kg/ha. Pri škropljenju hmeljišč morate upoštevati odmike od 
voda, ki zanašajo pri Ortivi in Zaftri AZT 250 SC 20 m (1 in 2 red), Folpanu 80 WDG  30 m (1 in 2 red), Cuprablau 
Z 35 WP 30 m (1 in 2 red), Badge 40 m (1 in 2 red), Revusu 15 m (1 in 2 red), pri pripravku Alliete Flash  15 m 1 
red in 5 m vode 2 reda.  Ponovno vas naj opozorimo, da 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 le te. 
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 pršica 
 
V hmeljiščih večino opažamo manjšo populacijo pršice. Vendar vas opozarjamo, da je potrebno hmeljišča 
skrbno pregledati. Še posebej bodite pozorni v hmeljiščih, kjer do sedja niste uporabili nobenega akaricida. 
Sistemični insekticid/akaricid Movento je mestoma začel popuščati in se v hmeljiščih, kjer je bil uporabljen, 
pojavlja pršica večina na zgornjem delu rastlin in ne samo na primarnih listih, temveč že tudi na sekundarnih. V 
tem času vam priporočamo, da uporabite akaricid Kanemite SC v odmerku od 3,3-3,6 l/ha (odvisno od 
fenofaze razvoja). Več o načinu delovanja Kanemite si preberite v prejšnji št. HI. 
 
Dovoljenje za uporabo v hmelju ima tudi a.s. milbemektin, ki jo vsebujeta pripravka Milbeknock in Koromite. 
Opozorimo vas naj, da a.s. milbemektin še vedno 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!  
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Koruzna vešča 
 
V začetku druge dekade julija se je pričel let 2. generacije koruzne vešče, ki je na lokaciji Roje pri Žalcu zelo 
številčna. V juliju se je na Rojah na svetlobno vabo ulovilo skupno 212 metuljev, v Žalcu samo 6. V eni loči smo 
do sedaj ulovili maksimalno 35 metuljev. Po vseh predvidevanjih in izračunih naj bi v naslednjih dneh že našli 
prve izlegle gosenice, ki jih do sedaj še nismo opazili.  
Za zatiranje koruzne vešče imamo na razpolago pripravke Agree WG (1 kg/ha), ki vsebuje a.s. Bacillus 
thuringhiensis var. aizawai ali Lepinox plus (1 kg/ha), ki vsebuje a.s. Bacillus thuringhiensis var. Kurstaki kot 
tudi Karate Zeon 5 CS, katerega uporabite v primeru, ko imate v hmeljišču hmeljevega bolhača. Namreč Agree 
WG in Lepinox plus imata dobro delovanje, če je pH vode 6,5 (glejte spodnja navodila).  
 
OPOZORILO: 

Biološki pripravki na osnovi a.s. Bacillus thuringiensis so občutljivi na pH vode, trdote vode (na splošno 
kvaliteto vode), zato je priporočljivo uporabiti poleg pripravek npr. pH minus, ki je tekoče mineralno gnojilo na 
osnovi fosforja in dušika za uravnavanje kislosti škropilne brozge, da preprečujemo hitro hidrolizo alkalno 
občutljivih sredstev, med katere sodita Agree in Lepinox plus.  
Uporaba PH minus-a: 

- za znižanje pH vrednosti vode: pripravek PH minus damo v vodo vedno pred ostalimi sredstvi, da 
najprej uravnamo pH vode. Odmerek pripravka je odvisen od trdote vode. Priporočljivo je začeti z 
manjšim odmerkom pripravka (44 ml/100 L vode). Ob uporabi pH minusa se voda obarva rahlo 
vijolično. Če pri pripravi brozge opazimo pojav rahlega neskladja, dodamo še okoli 10 ml sredstva na 
100 L vode, oz. nadaljujemo, dokler brozga ne doseže zadovoljive suspenzibilnosti. Pri odmerku 74-
104 ml pripravka na 100 L vode lahko znižamo pH vrednost iz 8 na 6,5. Vrednost pH lahko 
kontroliramo s pH lističi ali pH metrom. 
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Slika 2: Let metuljev koruzne vešče na svetlobni vabi v Žalcu (modre črtice) in Rojah pri Žalcu (rdeči stolpci) v letu 2020 v 
primerjavi z letom na Rojah v letu 2019 (modre pikice) 
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Hmeljev bolhač – poletna generacija 
 
Pred 14 dnevi, okrog 10. julija, smo na območju Savinjske doline našli prve hrošče hmeljevega bolhača poletne 
generacije. Trenutno je bolhač prisoten predvsem na sortah Savinski golding in Celeia, na katerih ima večjo 
preferenco. Pozorni morate biti, ker so bolhači prisotni predvsem v zgornjem delu na višini višje od 4 metrov 
in sicer že povzročajo škodo na oblikovanih storžkih. Sedaj jih zlahka opazite na mladih listih in cvetovih. 
Njegova populacija bo še naraščala in bo predvidoma dosegla svoj vrh v začetku avgusta pa vendar vam v 
hmeljiščih, kjer so prisotni že sedaj priporočamo uporabo kontaktnega na podlagi a.s. lambda-cihalotrin (Karis 
10 CS ali Karate Zeon 5 CS). 
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Spoštovani hmeljarji! 
Obveščamo vas, da je dne 1.8.2020 nastopil štiriletni mandat direktorja Inštituta za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije, gospod Bojan Cizej, univ.dipl.inž.živ.teh.. 
 
G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 
 

Hmeljeva peronospora  

Hladno in deževno vreme z obilnimi padavinam v zadnjih 5 dneh je na različnih lokacijah v savinjski dolini 
padlo od 50 mm ter tudi do več ko 100 mm padavin, so izprale fungicidni nanos iz rastlin. Zaradi izredno 
ugodnih pogojev za razvoj hmeljeve peronospore kakor tudi ob dejstvu, da so spore prisotne na vseh lokacijah 
vam svetujemo, da takoj ko bo mogoče opravite škropljenje hmeljišč. Ob dejstvu, da je bilo zaradi obilice 
padavin skozi cel juliji (skupna je padlo 284 mm padavin Slika 1) oteženo izvajanje aplikacije FFS so marsikatera 
hmeljišča ostala nezaščitena tudi več kot 14 dni.  V takšnih primerih vam svetujemo uporabo pripravka Alliete 
Flash v polnem odmerku 6, 25 kg/ha v kombinaciji  z polovičnim odmerkom Folpna 80 WDG (2,34 kg/ha). 
Omenjene kombinacije ne smete uporabljati v nasadih Savinjskega goldinga zaradi karence saj le ta znaša pri 
Folpnau 80 WDG 21 dni. . Prav tako pri uporabi pripravka Alliete Flash odsvetujemo mešanje s foliarnimi 
gnojili, pripravki na osnovi bakra ter močili. V nasadih Savinjskega goldinga vam tako za zaključno škropljenje 
svetujemo uporabo pripravka Revus v odmerku 1,6 l/ha. V nasadih poznih sort imate še vedno možnost 
uporabe pripravkov na osnovi a.s. azoksistrobin  kot sta Ortiva ali Zaftra AZT 250 SC, ki ju uporabite v odmerku 
1,6 l/ha. Bodite pozorni na  karenco, ki pri omenjenih sredstvih znaša 28 dni. 
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Slika 1:  Primerjava povprečnih dekadnih mesečnih temperatur in višine padavin v času od marca do avgusta 
za lokacijo agro meteorološke postaje Latkova vas  s 30. letnim povprečjem  
 
 
Hmeljeva pepelovka  
 
Še vedno velja, da prav tako kot za hmeljevo peronosporo so tudi za hmeljevo pepelovko trenutno ugodni 
pogoji za razvoj le te.  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. Opozoriti pa vas moramo, da 
smo v tem času v že kar nekaj nasadih občutljivih sort kot so Magnum, Dana, Celeia ter Bobek opazili pojav 
pepelovke zato vam v takih primerih svetujemo, da poleg enega od zgoraj omenjenih sredstev dodate tudi 
pripravek Systhane 20 EW. 
 
 

Hmeljeva pršica 
 
Za hmeljevo pršico v kolikor je niste uspeli zatreti pred dežjem, še vedno velja opozorilo, da natančno 
pregledate hmeljišča in če v nasadih najdete pršico, da jo zatrete. Pred nami naj bi bili topli dnevi v takih 
pogojih se pršica hitro prerazmnožil. V spodnji preglednici imate seznam dovoljenih akaricidov, ki bi jih lahko 
uporabili, paziti morate, d ase lahko posamezni uporabijo le 1-krat letno, razen pripravka Vertimec PRO. Pri 
Vertimec-u in Nissorun-u morate biti pozorni na karenco, ki je 28 dni. V tem času bi najprimernejši Kanemite 
SC pri večini sort hmelja glede karence in širokega spektra delovanja na različne stadije pršice (od jajčec do 
odraslih pršic). Kanemite SC se lahko meša z insekticidi in fungicidi, razen z a.s. Al-fosetil (Aliette)!  
 
Preglednica1: Seznam akaricidov za zatiranje navadne (hmeljeve) pršice 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Razvrsti
tev po 
IRAC 

(koda) 

Odmerek 
Karenca 

(dni) 

Maksimaln
o število 

škropljenj v  
rastni dobi 

Varnostni pas 
tlorisne širine od 
meje brega voda 
1. in 2. reda (m) 

Šobe 
klasične 

Šobe 
Agroto

p TD 

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

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

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

 
 

Koruzna vešča 
Drugo rod koruzne vešče je zelo intenziven, kljub pogostim padavinam. V zadnjem tednu smo na svetlobni 
vabi na lokaciji Roje ulovili med 20 in 27 metuljev/noč. Odložena jajčeca lahko pogoste in intenzivne padavine 
tudi izperejo, vendar se na to ni prav veliko za zanašat. Tako v naslednjih dneh pričakujemo prve ličinke in 
takrat priporočamo uporabo sredstev kot so: Agree WG (1 kg/ha), ki vsebuje a.s. Bacillus thuringhiensis var. 
aizawai ali Lepinox plus (1 kg/ha), ki vsebuje a.s. Bacillus thuringhiensis var. Kurstaki kot tudi Karate Zeon 5 CS: 
prednost v tem času bi dali pripravku Karate 5 SC, ker ima sočano delovanje tudi na hmeljevega bolhača.  

Opozorilo: Agree WG in Lepinox plus imata dobro delovanje, če je pH vode 6,5! 
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Slika 2: Let metuljev koruzne vešče na svetlobni vabi v Žalcu (modre črtice) in Rojah pri Žalcu (rdeči stolpci) v letu 2020 v 
primerjavi z letom na Rojah v letu 2019 (modre pikice) 
 

Hmeljev bolhač – poletna generacija 
 
Še vedno velja opozorilo glede hmeljevega bolhača, namreč njegova aktivnost je bila v teh deževnih dneh 
malo manjša, vendar če ga niste zatrli pred dežjem, bo v naslednjih toplih dneh povzročal veliko škodo. Zato 
priporočamo natančen pregled hmeljišč in po potrebi uporabo kontaktnih insekticidov na podlagi a.s. lambda-
cihalotrin (Karis 10 CS ali Karate Zeon 5 CS). V spodnji preglednici so poleg odmerkov navedene tudi karence.  
 
Preglednica2: Sredstva za zatiranje hmeljevega bolhača 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Razvrstitev 
po IRAC 
(koda) 

Koncentra
cija/ 

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 

3A 
0,007-0,01 

% (0,25 
l/ha) 

21 2-krat 40 20 

Karis 10 CS 
lambda-

cihalotrin 
3A 

0,0035-
0,005 % 
(0,125 
l/ha) 

14 2-krat 50  

 
 
B. Čeh, M. Oset Luskar: UKREPANJE V STRESNIH RAZMERAH ZA RAST 
 

Ukrepi ob prekomerni namočenosti:  

Ko se bodo tla ustrezno osušila, je priporočljivo prizadete rastline poznih srt, ki so v stresu zaradi zastajanje 

vode v hmeljiščih, poškropiti z enim od pripravkov, ki delujejo na rastline kot stimulatorji rasti. Uporabite 

lahko tekoče foliarno gnojilo na osnovi aminokislin, npr. Etamin (200 do 300 ml/100 litrov vode; vsebuje tudi 

hranila, in sicer dušik, fosfor in kalij), Protifert LMW (v 0,35 % koncentraciji; vsebuje tudi dušik in ogljik), Drin 

(v 0,17 % koncentraciji; vsebuje tudi dušik, ogljik in organsko snov), Delfan Plus (0,4–0,45 l/ha; vsebuje tudi 
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dušik in organsko snov). Ti pripravki delujejo kot naravni aktivatorji metabolnih procesov, kar ugodno vpliva na 

rast in razvoj rastline – aktivirajo se biokemični in encimski procesi v rastlini. Poleg aminokislin vsebujejo še 

naravne biološke pospeševalce in mikrohranila. Priporočljivi pa so tudi pripravki iz alg, npr. Coralite KR+ 

(vsebuje 42 % kalcija, 3 % magnezija, alignate, vitamine, aminokisline in elemente v sledovih; deluje tako, da 

se poškodbe na rastlinah hitreje sanirajo - omogoči rastlinam hitrejše okrevanje), AlgoVital Plus (1,5-2 l/ha; 

vsebuje tudi ogljikove hidrate, vitamine, predstopnje rastlinskih hormonov, mikro- in sekundarna hranila) ali 

Algoplasmin (v 0,4 % koncentraciji; narejen iz vitaliziranih rdečih morskih alg in sedimentnih mineralov). Na 

krompirju so ugotovili, da imajo pripravki na osnovi rdečih morskih alg tudi protiviroidno delovanje, zato 

Algoplasmin še posebej priporočamo v hmeljiščih, kjer je bila potrjena huda viroidna zakrnelost hmelja. 

Uporabite lahko tudi tekoče organsko-mineralno kompleksno gnojilo Basfoliar Aktiv (1,5 l/ ha). 

Pozorni bodite predvsem na uporabo omenjenih pripravkov v kombinaciji z določenimi fitofarmacevtskimi 

sredstvi saj se nekatera sredstva med sabo ne mešajo. O možnih kombinacijah se posvetujte na Oddelku za 

varstvo rastlin! 
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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 
 

Hmeljeva peronospora  

Skozi celo prvo dekado avgusta in do pred zadnjih nekaj dni še vedno beležimo nadpovprečno deževno vreme s 
pogostimi padavinami. Zaradi izredno ugodnih pogojev za razvoj hmeljeve peronospore kakor tudi ob dejstvu, 
da so spore prisotne na vseh lokacijah nad kritično mejo vam svetujemo, da opravite škropljenje hmeljišč. Pri 
pregledih hmeljišč smo opazili kar nekaj nasadov, kjer je bila že precejšnja prisotnost peronospore. V takšnih 
primerih vam ponovno svetujemo uporabo pripravka Alliete Flash v polnem odmerku 6,25 kg/ha. Alliete Flash 
pa lahko uporabite v kombinaciji s polovičnim odmerkom Folpna 80 WDG (2,34 kg/ha) vendar samo v nasadih 
poznih sort, ki jih boste obirali po 10. septembru saj karenca pri Folpnau 80 WDG znaša 21 dni. Za zaključna 
škropljenja vam tako svetujemo uporabo pripravka Revus v odmerku 1,6 l/ha. Bodite pozorni na  karenco, ki 
pri Revusu znaša 14 dni. 

 

 
 

Slika 1:  Primerjava povprečnih dekadnih mesečnih temperatur in višine padavin v času od marca do 10. avgusta za 

lokacijo agro meteorološke postaje Latkova vas  s 30. letnim povprečjem 
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Slika 2: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na lokaciji Roje 
 

Hmeljeva pepelovka  

 
Pri škropljenju proti hmeljevi peronospori svetujemo, da v vseh nasadih preventivno dodate tudi 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. Ponovno vas 
opozarjamo na pojav hmeljeve pepelovke v nasadih občutljivih sort kot so Magnum, Dana, Celeia, Eureka ter 
Bobek. V omenjenih nasadih pepelovko zlahka najdete zato vam v takih primerih svetujemo, da poleg enega 
od zgoraj omenjenih sredstev dodate tudi pripravek Systhane 20 EW.  
 
Koruzna vešča 

 

Drugi rod koruzne vešče je letos populacijsko zelo intenziven, saj smo v zadnjem tednu ulovili tudi blizu 40 
metuljev/noč, še posebej na svetlobni vabi na Rojah pri Žalcu. Nikakor pa ni zapostavljati tudi ulove na 
svetlobni vabi v Žalcu, kjer smo ulovili največ 12 metuljev/noč. Letos nadaljujemo s tesno uporabo 
feromonskih vab za spremljanje koruzne vešče, kjer v zadnjih dveh tednih beležimo intenzivne ulove metuljev. 
Prejšnji teden smo opazili prve gosenice druge generacije koruzne vešče že v storžkih. Večjih poškodb od 
gosenic koruzne vešče zaenkrat še nismo opazili, saj ste pri zadnji aplikaciji v večini uporabljali registrirane 
insekticide, predvsem a.s. lambda-cihalotrin (Karate Zeon 5 CS ali Karis 10 CS), s katero ste sočasno zatirali tudi 
hmeljevega bolhača. Na lokacijah, kjer je od zadnje aplikacije padlo več kot 40 mm padavin, še posebej, če so 
bile le-te intenzivne, sredstev na rastlini ni ostalo veliko. Prav tako kontaktni insekticidi glede na vremenske 
razmere, visoke temperature, po enem tednu tudi izhlapijo. Tako vam priporočamo, da glede na mikrolokacije, 
kjer ste v preteklosti že imeli težave s koruzno veščo, oziroma je po vaših izkušnjah populacije vešče velika, v 
naslednjih dneh uporabite sredstvo Agree WG (1 kg/ha) ali Lepinox plus (1 kg/ha). Obe sredstvi nimata 
karence in ju lahko uporabite 3-krat letno na isti površini. Svetujemo vam, da ob njuni uporabi uporabite 
zadostno količino vode, da bodo rastline hmelja dobro omočene tudi do stebla, kamor se gosenice koruzne 
vešče rade zavrtajo. 
Opomba: Agree WG in Lepinox plus imata dobro delovanje, če je pH vode 6,5! 
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*Pripravka Lepinox plus in Agree WG učinkujeta le na gosenice koruzne vešče in drugih metuljev, nimata pa učinkovitosti 
na ostale grizoče škodljivce kot je npr. hmeljev bolhačah! 
 

 

 

 
 

Slika 3: Let metuljev koruzne vešče druge generacije na svetlobni vabi v letu 2020 v Žalcu (zeleni stolpci) in na Rojah pri 
Žalcu (rdeči stolpci), v primerjavi z lokacijo Roje pri Žalcu v letu 2019 (modra krivulja) 

 
 
B. Čeh, M. Oset Luskar: SPREMLJANJE PARAMETROV TEHNOLOŠKE ZRELOSTI V LETU 2020                                  

 

V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, v letu 2020 spremljamo 

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, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki 

zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. 

Vzorčenja izvajamo v časovnem intervalu od 3 do 4 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 in rezultate objavimo dan kasneje.  

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Odmerek/h

a 
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 

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)  
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S prvim vzorčenjem smo pri sorti Savinjski golding začeli  7. avgusta, in sicer na lokacijah Vrbje, Kapla, Trnava in 
Moškanjci. Tretje vzorčenje storžkov smo pri tej sorti na vseh lokacijah izvedli 13. avgusta. Storžki so bili zeleni, 
so že prijetno dišali in nekoliko šumeli, so pa bili kar drobljivi, nekaj je bilo še medlih in drobnih. V zadnjih treh 
dneh od prejšnjega vzorčenja se je v njih zmanjšala vsebnost vlage, povečali pa so se njihova masa in vsebnost 
alfa-kislin. Dolžina storžkov je bila 21 mm, vlaga v storžkih je bila med 79,1 % do 81,9 % glede na lokacijo. Masa 
100 suhih storžkov je bila 7,6 do 10,1 g, vsebnost alfa-kislin 4,5 % do 5,5 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 
% vlago). Na podlagi podatkov in stanja na terenu pričakujemo prehod te sorte v tehnološko zrelost v tem 
tednu.  
 

Glede začetka obiranja na posameznih lokacijah se odločajte individualno – orientirajte se glede na naše 
spremljanje tehnoloških parametrov na več lokacijah in pred odločitvijo prinesite vzorec storžkov iz 
določenega hmeljišča v analizo na IHPS vsaj na vsebnost vlage, priporočljivo tudi na vsebnost alfa-kislin. Pri 
sorti Savinjski golding je to še zlasti pomembno, saj traja tehnološka zrelost le okrog en teden. Treba je paziti 
tudi na izteke karenc! 
Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin 
  
Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.  
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. 
Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov 
vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji 
storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo. 
Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.  

 
V prejšnjem tednu smo izvedli tudi prvo vzorčenje pri sortah Styrian Gold in Aurora. Storžki sorte Styrian Gold 
so bili drobni, medli, nekompaktni. Vlage so imeli še 81,2 %, vsebnost alfa-kislin 4,3 % v zračno suhem hmelju 
(storžki z 11 % vlago), maso 100 suhih storžkov 6 g in dolžino 19 mm. Storžki sorte Aurora so bili zeleni, drobni, 
zeleni, medli, nekompaktni. Vlage so imeli še 81,3 %, vsebnost alfa-kislin je bila 10,5 % v zračno suhem hmelju 
(storžki z 11 % vlago). Masa 100 suhih storžkov je bila nizkih 4 g, dolžina storžkov pa 16 mm.  
Vzorčenje pri Savinjskem goldingu, Aurori in Styrian Gold smo izvedli tudi v ponedeljek, 17. avgusta in rezultate 
objavili na spletni strani IHPS.  
 

B. Čeh, I. Friškovec, M. Oset Luskar: ZGODNJA PROGNOZA LETOŠNJEGA PRIDELKA HMELJA PO SORTAH                              

 

Zgodnjo prognozo pridelka smo naredili konec julija / začetek avgusta na podlagi štetja cvetov ter obstoječih 

regresijskih enačb za posamezne sorte, in sicer sorte  Aurora, Savinjski golding, Bobek, Celeia in Styrian Gold. 

Ob koncu je bila izdelana skupna ocena pridelka tudi glede na stanje na terenu.  

 

Za Savinjski golding ocenjujemo, da se bo povprečni pridelek vrtel okrog 1500 kg/ha; napoved po Hacinu 

(1989), ki upošteva padavine v kritičnih obdobjih rasti, je sicer letos nekoliko nižja od povprečja vseh formul, 

saj so bile letos padavine v juniju in juliju (pre)obilne. Cvetov je sicer sorta nastavila dovolj za dosti večji 

pridelek, vendar se zaenkrat nakazuje, da se le ti zaradi enakega razloga ne bodo razvili v svojem polnem 

potencialu. Po enačbi Črepinšek in Čeh (2018) se izračuna povprečni pridelek 1500 kg/ha za sorto Savinjski 

golding in 1800 kg/ha za sorto Aurora, kar nakazuje v tem trenutku tudi stanje na terenu, morda za 50 kg/ha 

več. Glede na štetje cvetov se za sorto Celeia nakazuje povprečni pridelek 1800 kg/ha, za sorto Bobek glede na 

izračun po Črepinšek in Čeh (2019) do 2000 kg/ha. Stanje na terenu nakazuje, da bosta letos pridelka sort 

Savinjski golding in Styrian Gold bolj izenačena, in sicer okrog 1500 kg/ha.   
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Glede na trenutne izračune in stanje na terenu to pomeni pridelek 2400 ton hmelja v letu 2020, vendar pa 

moramo upoštevati še točo in neurja, ki so podrla v zadnjih dneh nekaj žičnic; tako trenutno računamo na 2300 

ton pridelka hmelja.  

 
 
M. Pavlovič: 3. VIDEO-KONFERENCA SVETOVNE HMELJARSKE ORGANIZACIJE V 2020                                             

 

Globalni politični ukrepi že več mesecev namensko in ciljno ovirajo delovanje svetovnega gospodarstva. 

Posledice se vidno odražajo tudi v industriji pijač, kjer prispeva hmeljarstvo pomemben delež surovin za 

varjenje piva. Zaradi omejevanja (poslovnih) potovanj je 12. avgusta Svetovna hmeljarska organizacija IHGC 

organizirala v letu 2020 že tretjo video-konferenco (splet). Tokratna je nadomestila prvotno planirani poletni 

seji ekonomske komisije in predsedstva v Nemčiji, sodelovali pa so lahko predstavniki vseh 34 članic 

organizacije iz 20 držav pridelovalk hmelja. Iz Slovenije sta sodelovala še poročevalec Združenja hmeljarjev 

Slovenije Jernej Ribič in direktor Hmezad exim Mihael Vitko. 

 

 

 

Slika 4: Delovno vzdušje med video-konferenco Svetovne hmeljarske organizacije IHGC 

 

Širjenje obsega hmeljišč v svetu beležimo že 7. leto (!) zapored in to kljub letošnjemu zmanjševanju površin v 

nekaterih državah. Zbir tržnih poročil držav pridelovalk Svetovne hmeljarske organizacije IHGC predoča v letu 

2020 največji obseg površin hmeljišč vse od leta 1997. Velja poletna ocena 62.118 ha, s skupnim letnim 

povečanjem za okoli 1.000 ha. O širitvi površin znova poročajo iz vodilnih dveh hmeljarskih držav. Iz ZDA 

(+1.107ha, +4,4 %) in iz Nemčije (+289 ha, +1,4 %). V ostalih evropskih regijah ostaja pridelava površinsko 

stabilna (Belgija, Francija, Španija) ali pa se je zmanjšala (Slovenija, Češka, Velika Britanija).  

Za 2020 navajajo statistike v poročilu Ekonomske komisije poletno oceno svetovnega pridelka 131.289 ton 

hmelja in 13.301 ton grenčic (alfa-kislin). V tržnem poročilu (splet) je bila izpostavljena tudi ocena 

spremenjenih prodajnih razmer v svetovnih pivovarnah, kar neposredno vpliva na trende povpraševanja po 

hmelju. Zaprtje gostinske ponudbe in omejevanje športnih prireditev je krepko zmanjšalo porabo piva. 

Natančen obseg vpliva politično-gospodarskih ukrepov na svetovno pivovarstvo še ni povsem znan, a v tržnih 
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analizah se že jasno kaže zmanjšano povpraševanje pivovarn po grenčicah (alfa-kislinah) v hmelju. Po zbranih 

podatkih IHGC je več kot 90 % količin svetovnega hmelja vezanih na večletne prodajne pogodbe. V mesecu 

začetka obiranja hmelja na Severni polobli pa je še težko napovedovati, v kolikšni meri bi lahko najbolj 

prizadete pivovarne morebitno izsilile terminska prelaganja sklenjenih pogodb. Z bankrotom pa povzročile celo 

njihovo izničenje.  

 

 

 
Slika 5: Podatki o svetovnih površinah hmeljišč in pridelku hmelja ter grenčic v letih 2006-2020 (IHGC) 

 

Za določene aromatične sorte hmelja bo manjše povpraševanje že kmalu rezultiralo v obliki presežkov 

ponudbe, oz. polnjenja skladišč hmeljarjev. Pri sortah z nižjimi vsebnostmi grenčic, ki se niso kopičile v 

skladiščih pivovarn, pa tega letos še ne bo zaznati. Posodobljene statistike o površinah in pridelavi hmelja, kot 

tudi o sortni strukturi in pogodbeni prodaji, so zbirno in po državah spletno predstavljene v izvirnih gradivih 

spletnega sestanka. Na priloženih slikah 5 in 6 so prikazane osnovne statistike ponudbe hmelja na svetovni 

ravni in ločeno za Slovenijo.  

V svetovni industriji malih pivovarn ni enotne slike. Nekateri pivovarji so vključeni v močne prehranske 

maloprodajne mreže in prodajajo svoja piva prek trgovine na drobno. Tem so omejevalni ukrepi v drugem 

četrtletju 2020 celo povečali prihodke. Precejšnji del malih in srednjih, lokalno usmerjenih obrtnih pivovarn, pa 

je utrpelo izrazito gospodarsko škodo. 
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Slika 6: Podatki o površinah hmeljišč in pridelku hmelja ter grenčic Slovenije v letih 2006-2020 (IHGC) 

 

Po razpravi o statistikah na hmeljskem trgu je sledila seja predsedstva IHGC. Še vedno je zelo aktualna tema 

napovedanega zmanjševanja nabora razpoložljivih sredstev za varstvo hmelja v EU. Predsedstvo IHGC je zato 

sprejelo sklep o posredovanju lobističnega pisma pristojnim uradnikom EU (DG Agri, DG Santé) in organizacij 

COPA-COGECA z ustrezno strokovno obrazložitvijo posledičnih negativnih učinkov na hmeljarstvo. Predsednica 

komisije za usklajevanje zakonodaje Ann George pa je ponovno posodobila regionalne sezname vrednosti 

maksimalno dovoljenih ostankov aktivnih snovi FFS (MRLs).  

Poleg že sprejetih enoznačnih 3-črkovnih kod za oznako vseh komercialnih sort hmelja, velja na pobudo 

predstavnikov trgovine s hmeljem tudi letošnji avgustovski sklep o dodatni trgovski 3-črkovni oznaki 

pridelovalnih območij držav pridelovalk hmelja. Delegati so bili tudi zgoščeno seznanjeni z mednarodnim  

projektom LIFE BioTHOP, ki ga vodi IHPS.  Različna strokovna gradiva z video-konference so v izvirniku na voljo 

v sekretariatu IHGC (splet). 

Zaradi omejitev gospodarskega poslovanja je večina predstavnikov držav pridelovalk in trgovskih podjetij s 

hmeljem podvomilo v sodelovanje na novembrskem sejmu BrauBeviale (splet) – največjem svetovnem sejmu 

industrije pijač in spremljajočih gospodarskih dejavnosti v Nemčiji (storitve, logistika, raziskave, marketing). 

Maloštevilni že prijavljeni pa so najavili udeležbo v precej manjšem obsegu. Npr. ameriški hmeljarji s skromno 

stojnico in evropskim osebjem. Tudi delo v Svetovni hmeljarski organizaciji bo v naslednjih mesecih potekalo 

na daljavo. Klavrna podoba posledic socialnega inženiringa na globalni ravni.  

 

B. Čeh in L. Luskar: EVROPSKI PROJEKT LIFE BIOTHOP – NOVICE                                                                                  
 

Z veseljem vam sporočamo, da potekajo aktivnosti na evropskem projektu LIFE BioTHOP po planu.  
 

Sadilni lončki iz hmeljevine 

Partnerji v projektu so iz hmeljevine pridobili vlakna in izdelali prvo generacijo sadilnih lončkov. Najprej so bili 

le-ti narejeni iz biorazgradljive polimlečne kisline (PLA), da smo imeli demo serijo za preizkus na sadilnem 

stroju za sajenje hmelja na IHPS, potem pa so design dodelali in sedaj imamo v rastlinjakih IHPS v preizkušanju 
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že prvo generacijo lončkov, izdelanih iz biopolimera PLA in vlaken iz hmeljevine, ki bodo v končni fazi 

certificirani za namen kompostiranja, recikliranja in biorazgradljivosti. Fotografije lončkov in video preizkušanja 

lahko nadete na spletni strani in FB strani projekta. 

 

Biothop hmeljarska vrvica 

V hmeljiščih se preizkuša BioTHOP 100 % biorazgradljiva hmeljarska vrvica, in sicer na 15 ha - 9 različnih tipov 

vrvic preizkuša 12 hmeljarjev Spodnje Savinjske doline. Doslej težav z nji ni bilo, odziva se kot klasična 

polipropilenska vrvica. Nekateri tipi so rumene barve zaradi lažje razpoznavnosti, drugi na žalost zaradi manjših 

količin bele barve in jih bo v hmeljiščih težje prepoznati. Namen projekta je, da se vrvica modificira do te mere, 

da ne samo da bo zdržala maso hmelja skozi celo rastno sezono, pač pa da bo tudi (bio)razgradljiva pri 

kompostiranju na samih kmetijah. V teh dneh bomo dokončali video na to temo in vas vabimo k ogledu; 

objavili ga bomo na spletni strani projekta, na FB strani projekta in seveda na našem YT kanalu.   

 

Kompostiranje hmeljevine z biothop pla vrvico 

V jeseni 2019 smo začeli s poskusi kompostiranja hmeljevine z biorazgradljivo BioTHOP PLA vrvico. Preizkusili 

smo 7 različnih načinov kompostiranja, da bi tekom sezone ugotovili, kateri izmed teh je najbolj primeren. Vsak 

kup je bil postavljen iz hmeljevine s približno enega hektarja. Nekaj poskusov je potekalo v pokritih kupih, torej 

z razgradnjo brez kisika, nekaj pa v nepokritih kupih, torej s kompostiranjem – obračanjem / zračenjem kupa. Z 

analizami smo ugotovili, da vsi komposti po sedmih mesecih dobro vplivajo na kalitev in rast rastlin (lončni 

poskus s kalitvijo semen), torej je kompost dober vir hranil in se lahko uporabi kot gnojilo. Za razgradnjo 

biomase in vrvic je zelo pomembno mešanje biomase, in sicer zaradi dotoka kisika in kroženja biomase v 

središču kupa, kjer je temperatura najvišja. Visoka temperatura (več kot 55°C) je pomembna zaradi začetnega 

razpada vrvice, zato je tudi pomembno, da vsa vrvica vsaj enkrat tekom termofilne faze pristane v središču 

kupa. Najboljše rezultate smo dobili v kupih z mešano hmeljevino (listi in trta), narezano na drobne delce (< 5 

cm),  ki so bili prezračeni 3x v času kompostiranja. Vrvica je v takšnem kupu po 7 mesecih opazna le še v sledeh 

in je zelo porozna. V primeru kompostiranja večjih delcev (dolžine do 30 cm), razgradnja biomase in vrvice 

poteka počasneje. Takšen kup se v zimskem času ohladi, a se v pomladnem in poletnem času ponovno segreje, 

s čimer se razgradnja nadaljuje. Takšne kupe bomo spremljali do jeseni, saj pričakujemo dodaten razpad vrvice. 

Za lažjo vizualizacije nas spremljajte na socialnih omrežjih, ki so našteta spodaj. 

 

Ostale novice in foto natečaj 

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

naša socialna omrežja:  

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

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

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

 

Vabimo vas, da sodelujete v foto natečaju “HMELJ IN OKOLJE”, ki traja od 25. 3. 2020 do 30. 9. 2020. Namen 

natečaja je ozaveščanje javnosti o pomenu odgovornega ravnanja z okoljem na vseh ravneh delovanja, s 

poudarkom na krožnem gospodarstvu v hmeljarstvu in skrbnemu ravnanju z naravnimi viri, osrednji tematiki 

projekta LIFE BioTHOP. Več o natečaju in navodila za sodelovanje si lahko preberete na spletni strani projekta 

pod zavihkom Foto natečaj, kjer so/bodo objavljene tudi prejete fotografije. Vabljeni k sodelovanju! 

Projekt je sofinanciran v okviru programa LIFE Evropske Unije, s strani Ministrstva za okolje RS, občin Spodnje 

Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec) in Združenja hmeljarjev Slovenije. 
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NAVODILA ZA RAVNANJE S HMELJEVINO 
 

Po Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec (1123; Uradni list RS št. 19/1997) je hmeljevino 

prepovedano odlagati na divja odlagališča, izven hmeljišč in izven urejenih deponij ob obiralnih strojih. 

Kompostiranje hmeljevine mora biti urejeno tako, da se pri procesu kompostiranja ne širi neprijeten vonj. Prav 

tako je prepovedano kurjenje v naravnem okolju. 

Z odvažanjem hmeljevine na urejene sežigalnice v bistvu izgubljamo dragoceno organsko snov in hranila, zato 

je bolj primerno kompostiranje hmeljevine in vračanje organske snovi v tej obliki na obdelovalne površine, s 

čimer tudi ohranjamo rodovitnost tal. Odvažanje sveže hmeljevine na njive ni priporočljivo zaradi možnega 

prenosa bolezni in virusov, poleg tega je v tem primeru problem ostankov polipropilenske (PP) vrvice, če le to 

uporabljamo pri napeljavi, v hmeljevini.  

 

Hmeljevino lahko odpeljemo v industrijske kompostarne, kjer jo zmešajo z drugim organskim materialom, 

termično in tehnično obdelajo ter presejejo PP ostanke, tako da nastane kvaliteten in varen kompost. 

Druga možnost je kompostiranje na kmetiji. Kompostiranje hmeljevine se obvezno izvaja na površinah, ki niso 

kmetijska zemljišča v uporabi. Pri izbiri lokacije kompostnega kupa moramo upoštevati tudi zahteve ostale 

zakonodaje (zakonodajo s področja vodovarstvenih območij, Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z 

nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15 in 12/17), ...). Površini pod kompostnim 

kupom se lahko določi raba 1600 – neobdelano kmetijsko zemljišče, kar lahko vpliva na plačilo za površino, 

kjer se kompostni kup nahaja (običajno travnika) ali pa se ta površina izloči iz površine GERK-a. Upoštevati je 

potrebno Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev. 

Kompostiranje 

 

Neposredno po obiranju hmelja (v septembru tekočega leta) se na ustrezni lokaciji oblikuje kup hmeljevine, 

priporočeno sesekljane, tako, da je višina nasutega kupa ob sesedanju vsaj 1,8 m. Kup naj bo po celotni dolžini 

približno enakomerne višine. Priporoča se postavitev v smeri sever-jug, da se zagotovi več prisojnih strani 

kupa, če je takšna postavitev možna. Pomembno je, da kupa ne tlačimo, ampak ga oblikujemo samo z 

nasipanjem.  

 

Že pri izpadanju hmeljevine iz obiralnega stroja na prikolico ali pa pri postavitvi kompostnega kupa lahko 

vmešamo pripravke za hitrejše in boljše kompostiranje, ki niso okoljsko sporni. 

 

1. V primeru hmeljevine iz okuženih hmeljišč 

 

Kup se v primeru hmeljevine iz okuženih hmeljišč prekrije s PVC folijo, ki se jo ob robovih dobro pritisne ob tla. 

PVC folija zagotavlja enakomernejše segrevanje celotne prostornine kupa, prepreči uhajanje vlage ter spiranje 

hranilnih snovi s padavinami. V tako urejenem kupu ob razgradnji ostankov rastlin prihaja do segrevanja. 
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Intenziven proces termofilne faze v takšnem kupu traja do 4 mesece, kar je dovolj, da v tem času propadejo 

nevarni škodljivi organizmi, kot so virusi, viroidi in talne glive iz rodu Verticillium. 

 

Po 1. marcu naslednjega leta se kup odkrije in že lahko razvozi. V primeru hmeljevine iz hmeljišč, v katerih so 

bile potrjene okužbe s povzročitelji verticilijske uvelosti, vračanje kompostirane hmeljevine nazaj v hmeljišča 

ni priporočljivo. Za hmeljevino iz hmeljišč, ki pa so okužena s povzročitelji viroidne zakrnelosti hmelja, v skladu 

z Odločbo o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja (Uradni list RS, št. 

16/2019) velja prepoved odvažanja nazaj v hmeljišča. 

Še bolje je, da se kup po 4 mesečnem obdobju termofilne faze odkrije in premeša, kar spodbudi razvoj skupine 

mikroorganizmov, ki pospešujejo razpad rastlinskega tkiva. Lahko se vmešajo tudi pripravki za hitrejše in boljše 

kompostiranje, ki niso okoljsko sporni. Po mešanju se kup ponovno prekrije s PVC folijo in pusti odležati še 

najmanj 2 meseca, v vsakem primeru najmanj do 1. marca naslednjega leta. 

 

2. V primeru hmeljevine iz neokuženih hmeljišč 

 

Če imamo hmeljevino iz neokuženih hmeljišč, prekrivanje s folijo ni priporočljivo. Kup naj ostane nepokrit in 

se premeša v zgodnji jeseni vsaj dvakrat, vsakič ko se temperatura poveča nad 65 stopinj, da ga prezračimo in 

omogočimo prihod hmeljevine iz zunanjih plasti v notranje, kjer bo podvržena višjim temperaturam. Pri 

kompostiranju ima pomembno vlogo velikost delcev, zato v je v primeru velikih delcev trt (> 15 cm) potrebno 

dodati material iz manjših delcev, na primer mineralna mešanica Glenor, biooglje, lanski kompost, zemlja, 

zelena biomasa ipd. V takšnem primeru je bolje kompostirati liste in trte skupaj. Najbolje pa je, da se material 

zmelje na primerno velikost okoli 3–5  cm. Kup je v vsakem primeru potrebno ob preveliki izgubi vlage zaliti z 

vodo. Pod kup zaradi boljše zračnosti in boljšega kompostiranja naložimo vejevje ali slamo, večje trte, če 

imamo to možnost.  

 

V obeh primerih (torej pri hmeljevini iz okuženih in neokuženih hmeljišč) se pred razvozom komposta na njive 

preseje ostanke polipropilenske vrvice, in presejano kompostirano hmeljevino razvozi na poljedelske in 

travniške površine. Presejane ostanke polipropilenske vrvice se obravnava kot odpadek, ki se ga odpelje na 

urejene deponije, kjer so pooblaščeni za ravnanje z odpadki. Nikakor pa se ne smejo kuriti.  

V primeru uporabe biorazgradljivih vrvic presejevanje odpade.  

 

 

Pripravili:  

dr. Barbara Čeh, višja znanstvena sodelavka, IHPS  

dr. Sebastjan Radišek, znanstveni svetnik, IHPS  

Irena Friškovec, specialistka za hmeljarstvo, KGZS, Zavod CE  

in drugi sodelavci IHPS 

 

 

 



 
55 

 

___________________________________________________________________ 

hmeljarske informacije   
Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec  

Urednik: Gregor Leskošek, e-pošta uredništva: gregor.leskosek@ihps.si 

Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek  

Naklada: 300 izvodov    

 

ISSN 1408 – 4775                          Letnik 37, št. 14      23. oktober 2020 

 

J. Livk: PRIGLASITEV PRIDELKA HMELJA LETNIKA 2020 
 
V skladu s 150. členom Zakona o kmetijstvu vas obveščamo, da je zadnji rok za priglasitev pridelka hmelja 
letnika 2020 do 30. oktobra 2020. Hmeljarji morate do tega datuma priglasiti na IHPS - organizaciji 
pooblaščeni za kontrolo in certificiranje pridelka hmelja, vse svoje količine pridelka hmelja letnika 2020. V 
primeru, da ste svoj pridelek hmelja že certificirali na enem izmed centrov za certificiranje pridelka hmelja, 
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. 
 

B. Čeh in L. Luskar: LIFE BIOTHOP – TRENUTNO SE KOMPOSTIRA 225 TON HMELJEVINE Z 

BIORAZGRADLJIVIMI VRVICAMI BIOTHOP, V BIORAZGRADLJIVIH LONČKIH V RASTLINJAKIH IHPS RASTE 

HMELJ 

 

Z veseljem vam sporočamo, da potekajo aktivnosti na evropskem projektu LIFE BioTHOP po planu. Avgusta in 

septembra smo v sodelovanju z 12 hmeljarji zaključili poskuse na 15 ha hmeljiščih z biorazgradljivo vrvico 

BioTHOP in vsa hmeljevina, prepletena s to vrvico (225 ton le-te), se sedaj že kompostira. Na podlagi lanskih 

izkušenj smo izbrali nekaj tehnologij, ki so se pokazale kot obetajoče, da jih čim bolj dodelamo s ciljem dobiti 

tehnološka navodila za kompostiranje hmeljevine z BioTHOP vrvico. Da pride do hidrolize tega materiala, mora 

iti pri kompostiranju čez termofilno fazo (najmanj 65°C). S tem postanejo hranila v vrvici dostopna mikrobom. 

Obenem moramo biti pozorni, da kompostni kup premečemo vsaj dvakrat do trikrat, da tudi vrvica iz 

zunanjosti kupov pride v notranjost, kjer se kup segreva na želeno temperaturo – torej da je VSA vrvica vsaj 

nekaj časa na tej visoki temperaturi. Najboljše rezultate dobimo, če hmeljevino obiralni stroj zreže na res 

majhne končke in se potrudimo s pravočasnim in dobrim obračanjem kupa jeseni. Zahvaljujemo se vsem 

sodelujočim hmeljarjem, ki vlagajo svoj trud, čas in znanje ter izkušnje v skupno dobro naše doline!  

 

Partnerju Zelfo Technology iz Nemčije smo poslali posušeno hmeljevino, da bo iz nje tudi letos ekstrahiral 

vlakna, ki se bodo uporabila v novi seriji biorazgradljivih lončkov in embalaže za steklenice. Trenutno rastejo 

sadike hmelja v rastlinjaku IHPS v prvi seriji biorazgradljivih lončkov iz polimlečne kisline in hmeljevine in 

zaenkrat so rezultati dobri, se bodo pa lončki nove serije še izboljšali, da bodo nekoliko bolj prožni kot ti iz 

prve serije.    

 

Več o rezultatih bomo poročali v reviji Hmeljar, ki bo izšla decembra. 

 

Vabljeni, da si novice o dogajanju na projektu sproti prebirate na spletni strani projekta: https://www.life-

biothop.eu/sl/  

in sledite naša socialna omrežja, kjer lahko zastavite tudi vprašanja, ki se vam morebiti porajajo:  

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

https://www.life-biothop.eu/sl/
https://www.life-biothop.eu/sl/
https://www.facebook.com/LIFEBioTHOP/
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/life-biothop/  

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

 

Zahvaljujemo se vsem sofinancerjem projekta, ki so podprli to okoljsko zgodbo naše doline: programu LIFE 

Evropske Unije, Ministrstvu za okolje RS, vseh šestim občinah Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, 

Prebold, Tabor, Vransko in Žalec) in Združenju hmeljarjev Slovenije. 
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