
NAMAKANJE HMELJA (15.6.2017) 

 

Toplo in suho vreme je močno izsušilo zgornji sloj tal in ker se bo, po napovedih ARSO, v 

prihodnjih dneh nadaljevalo suho in toplo vreme, priporočamo namakanje novo posajenih oz. 

prvoletnih nasadov hmelja, ki so zaradi plitvih korenin bolj občutljivi na pomanjkanje vode v 

zgornjih slojih tal. Še posebej je to pomembno za nasade, ki so posajeni na lahkih (peščenih) 

tleh.  

 



B. Naglič: NAMAKANJE HMELJA (19.6.2017) 
 

V obdobju od 12. 6. do 18. 6. 2017, kljub napovedim, padavin skoraj ni bilo, zato 

priporočamo začetek namakanja vseh nasadov hmelja z rolomati.  

 

Tisti, ki uporabljate kapljične namakalne sisteme nadaljujte z namakanjem v skladu z 

dnevnimi oziroma večdnevnimi potrebami rastlin po vodi. V pomoč naj vam bo informacija, 

da v tej rastni fazi ob napovedanih temperaturah hmelj porablja med 5 in 6 mm vode dnevno 

oz. drugače povedano: vsake 5 do 6 mm padavin odloži namakanje za 1 dan.  

 

Priporočamo tudi, da nadaljujete z namakanjem novo posajenih oz. prvoletnih nasadov 

hmelja, ki so zaradi plitvih korenin bolj občutljivi na pomanjkanje vode v zgornjih slojih tal. 

Še posebej je to pomembno za nasade, ki so posajeni na lahkih (peščenih) tleh.  

 

Napoved velja do prvega obilnega dežja. 

 

Sprotne informacije o stanju vode v tleh bodo ažurirane na našem spletnem mestu 

(www.ihps.si). 

 

 



NAMAKANJE HMELJA 
 

Vremenska napoved kaže, da bodo visoke temperature brez dežja vztrajale še nekaj časa. 

Stanje količine vode v tleh je zaradi lokalne razporejenosti padavin in glede na predhodno 

namakanje različno. Pri namakanju naj vam bo v pomoč informacija, da v tej rastni fazi in v 

tem vremenu hmelj porablja okoli 6 mm vode dnevno (oz. drugače, vsake 6 mm padavin 

odloži namakanje za 1 dan). 

V naslednjih dneh tako priporočamo začetek/nadaljevanje namakanja v vseh nasadih hmelja. 

Prav tako nadaljujte s kapljičnem namakanjem in namakanjem prvoletnikov, za katere 

priporočamo, da jih namakate vsak tretji dan. 

 

Napoved namakanja velja do prvega obilnega dežja. 

 

Sprotne informacije o stanju vode v tleh bodo ažurirane na našem spletnem mestu 

(www.ihps.si). 

 

V Žalcu,  

 

 



NAMAKANJE HMELJA 
 

Vremenska napoved kaže, da bodo visoke temperature brez dežja vztrajale ves teden. Stanje 

količine vode v tleh je zaradi lokalne razporejenosti padavin in glede na predhodno namakanje 

različno. Pri namakanju naj vam bo v pomoč informacija, da v tej rastni fazi in v tem vremenu 

hmelj porablja okoli 5 mm vode dnevno (oz. drugače, vsake 5 mm padavin odloži namakanje 

za 1 dan). 

V naslednjih dneh tako priporočamo začetek/nadaljevanje namakanja v vseh nasadih hmelja. 

Prav tako nadaljujte s kapljičnem namakanjem in namakanjem prvoletnikov. 

 

Napoved namakanja velja do prvega obilnega dežja. 

 

Sprotne informacije o stanju vode v tleh bodo ažurirane na našem spletnem mestu 

(www.ihps.si). 

 

V Žalcu, 17.7.2017 

 

 



NAMAKANJE HMELJA, 31.7.2017 
 

Zadnje padavine, ki so se pojavile v prejšnjem tednu so bile zelo lokalno razporejene. Na agrometeoroloških postajah v Savinjski dolini smo 

izmerili od 20 do 36 mm padavin. Ta količina ni bistveno vplivala na vodno bilanco, ki tako ostaja izrazito negativna. Stanje se bo v tem tednu, ko 

prihaja letošnji že četrti vročinski val, le še poslabšalo.  

 

Glede na naše meritve se stanje vode v zgornjem in spodnjem sloju tal (0-20 cm in 20-40 cm) nahaja blizu kritične točke za namakanje z rolomati. 

Zaradi tega priporočamo začetek namakanja vseh nasadov hmelja.  

 

 

Tisti, ki uporabljate kapljične namakalne sisteme nadaljujte z namakanjem v skladu z dnevnimi oziroma večdnevnimi potrebami rastlin po vodi. V 

pomoč naj vam bo informacija, da v tej rastni fazi in v tem vremenu hmelj porablja okoli 6,5 mm vode dnevno oz. drugače povedano: vsake 6,5 

mm padavin odloži namakanje za 1 dan.  

 

Sprotne informacije o stanju vode v tleh bodo ažurirane na našem spletnem mestu (www.ihps.si). 

 



NAMAKANJE HMELJA 
 

Vremenska napoved kaže, da bodo visoke temperature brez dežja vztrajale do konca tedna. 

Stanje količine vode v tleh je zaradi lokalne razporejenosti padavin in glede na predhodno 

namakanje različno. Padavine v prejšnjem tednu so namočile le vrhnji sloj tal in le za kratek 

čas omilile sušni stres. Pri namakanju naj vam bo v pomoč informacija, da v tej rastni fazi in v 

tem vremenu hmelj porablja okoli 5 mm vode dnevno (oz. drugače, vsake 5 mm padavin odloži 

namakanje za 1 dan). 

Priporočamo začetek namakanja v vseh nasadih hmelja. Prav tako nadaljujte s kapljičnem 

namakanjem in namakanjem prvoletnikov. 

 

Napoved namakanja velja do prvega obilnega dežja. 

 

Sprotne informacije o stanju vode v tleh bodo ažurirane na našem spletnem mestu 

(www.ihps.si). 

 

V Žalcu, 16.8.2017 

 

 



NAMAKANJE HMELJA (25.8.2017) 

 

Po napovedih ARSO prihaja obdobje vročega in suhega vremena, zato se bo stanje količine 

vode v tleh znova poslabšalo. Zaradi tega priporočamo začetek namakanja vseh nasadov 

hmelja, še posebej tistih, ki so posajeni na lahkih (peščenih) tleh. Prav tako nadaljujte s 

kapljičnem namakanjem. 

 

Pri namakanju naj vam bo v pomoč informacija, da v tej rastni fazi in v tem vremenu hmelj 

porablja okoli 4 mm vode dnevno (oz. drugače, vsake 4 mm padavin odloži namakanje za 

1 dan). 

 

Napoved namakanja velja do prvega obilnega dežja. 

 

 


