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G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA 

Za vremenske razmere v prvi dekadi junija lahko rečemo, da so na ravni dolgoletnega povprečja. Prvič v rastni 
sezoni beležimo pozitiven odklon pri povprečnih dnevnih temperaturah saj je le ta višja za 1 °C . Padavin je  
skupno padlo 31,7 mm kar je za 10, 1 mm manj od dolgoletnega povprečja. Poudariti je seveda potrebno da 
so le te izrazito lokalno razporejene. Rast in razvoj hmelja v juniju še vedno zaostaja primerjalno z deset letnim 
povprečjem. V nasadih kjer spremljamo omenjene parametre beležimo pri Aurori razvojno fazo BBCH 36 

(Poganjki dosežejo dolžino 60% višine žičnice), in je bila na dan 6. 6. visoka 324 cm kar je 101 cm nižje od 10 
letnega povprečja (Slika 2), Savinjski golding je bil v razvojni fazi BBCH 33  visok 212 cm in je bil za 124 cm nižji 
od deset letnega povprečja najbolj odstopa Celeia , ki je bila v razvojni fazi BBCH 34  je nižja kar za 162 cm. 

 

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



 
22 

 

 
 

Slika 2: Višina hmelja treh sort na dan 6. 6. primerjalno z desetletnim povprečjem 

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

S spremljanjem ulova spor smo letos pričeli 11. maja na treh lokacijah v Savinjski dolini ter v Vojniku, 17 maja 

na lokaciji Radlje ob Dravi. Iz grafov ulova spor (slika 3) je razvidno, da so le-te prisotne na vseh lokacijah, 

kritično mejo (40 ulovljenih spor v štirih zaporednih dneh) pa presegajo v Žalcu in Vojniku. Ponovno vas naj 

opozorimo, da so v tem času izredno ugodne razmere za razvoj hmeljeve peronospore. Pri pregledih hmeljišč 

smo v nasadih hmelja peronosporo zlahka našli. Pojavlja se predvsem na spodnjih listih prav tako so še 

mestoma vedno prisotni kuštravci. Zaradi omenjenih dejstev vam svetujemo, da nemudoma uporabite 

sistemični fungicid Aliette flash. 
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Slika 3: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

 

 Pripravek uporabite v 0,25% koncentraciji, odmerek prilagodite glede na razvojno fazo in bujnost nasada ter 

upoštevajte porabo vode med 300 in 400 l/ha na meter višine hmelja. Pri škropljenju hmeljišč morate 

upoštevati odmike od voda, ki zanašajo 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  
V letošnjem letu smo v Žalcu prvo krilato uš na hmelju našli 15. maja. Prelet uši letos ni intenziven, saj v 
povprečju na rastlino prileti 1 krilata uš na dan. V nekaterih hmeljiščih, predvsem tistih, ki so v bližini gozda, ob 
vodah, kjer je veliko grmičevja, so mestoma uši prisotne na zgornjem delu rastlin prisotne v večjem številu. 
Prelet uši še ni končan. Ker je letos hmelj za ta čas še nizek, vam v splošnem še ne priporočamo uporabo 
sistemičnih insekticidov za zatiranje uši. V tem času vam svetujemo natančen pregled hmeljišč in na kritičnih 
mestih le robite hmeljišča, kjer uporabite enega od dovoljenih sistemičnih insekticidov. Za pravilno odločitev 
glede uporabe insekticidov, se lahko obrnete na inštitut. 
Pričakujemo, da bo prelet uši trajal še najmanj en teden, v tem času pričakujemo, da bo tudi hmelj pridobil na 
listni masi in višini. 
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Prelet krilatih uši na hmelj v letu 2021 (polna rdeča črta) v primerjavi z letom 2019 (modra prekinjene črta) in letom 2020 
(zelena črta) 

 
 
Hmeljev bolhač 
Hmeljev bolhač v rodnih nasadih ta trenutek ne povzroča poškodb, saj je hmelj prešil kritično fazo, ki je 
nevarna za hmeljevega bolhača. Z njim pa se soočamo v prvoletnih nasadih, kjer povzroča poškodbe na 
mladih, komaj razvitih listih. V prejšnjih HI smo vam svetovali, da za hitro rast in razvoj hmelja uporabiti 
kakšne biostimulante, ki posredno vplivajo, da je rastlina manj privlačna za hmeljevega bolhača. Če je le 
mogoče se izognite uporabi kontaktnih insekticidov, saj so v nasadih trenutno zelo prisotni koristni organizmi, 
predvsem pikapolonice, ki se prehranjujejo z ušmi. Za omejitev napada in posledično zmanjševanje poškodb 
od bolhačev, je smiselno uporabiti fino mleti kaolin (pripravek Cutisan). Za podrobne usmeritve, se obrnite na 
inštitut. 
 
 
Koruzna vešča 
Prvo koruzno veščo smo na svetlobni vabi na Rojah pri Žalcu našli 22. maja. Trenutno je let intenziven na 
omenjeni lokaciji, kjer ulovimo med 5-7 metuljev/noč. Prve gosenice koruzne vešče pričakujemo proti koncu 
junija in vas bomo takrat obvestili glede nadaljnjih ukrepov. 
 
 
OBVESTILO O POSODOBITVI NAČRTA IZREDNIH UKREPOV ZA IZKORENINJENJE VIROIDNIH ZAKRNELOSTI 
HMELJA V REPUBLIKI SLOVENIJI – 3 . VERZIJA.  
 
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je 2. junija 2021 sprejela posodobljen Načrt 
izrednih ukrepov za izkoreninjenje viroidnih zakrnelosti hmelja v Republiki Sloveniji – 3 . verzija. Spremembe 
načrta ukrepov so bile pripravljene glede na spremembe Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in 
širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja (Uradni list RS, št. 16/19, 89/20 in 37/21) in sicer:  
 
- zaradi spremembe uradnega obsega uničenja rastlin v primeru potrjene okužbe v posameznem hmeljišču. 
Ta določa, da odločba o uničenju zajema rastline s potrjeno okužbo in simptomatične rastline v hmeljišču s 
potrjeno okužbo. Še vedno pa velja priporočilo, da pridelovalec sam izvede uničenje rastlin v čim širšem 
obsegu zaradi možnosti izkoreninjenja in preprečevanja širjenja CBCVd na svoji kmetiji.  Takšen način dela se 
je že izvajal v vegetaciji 2020)   
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0617
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1496
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0791
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in  
 
- zaradi izjemne dovolitve sajenja hmelja na okuženem območju. Ta določa, da je sajenje 
na okuženem območju (kmetijskem gospodarstvu) dovoljeno na zemljiščih, ki jim je potekla karantena ali 
novih zemljiščih pod pogoji, da: 

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

strani UVHVVR – to so sorte Styrian Wolf, Styrian Cardinal in Dana. Ob tem velja poudariti, da se 

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

rezervoar okužbe.   

ali 
b) Sajenje drugih sort (ki niso navedene na seznamu tolerantnih sort) ob izpolnjevanju pogojev, da se 

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

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

traktorskih koles, obutve in ostale opreme, ki se uporablja na teh hmeljiščih. Obvezno je tudi vodenje 

evidence o izvajanju teh higienskih ukrepov, najmanj s podatki o datumu izvedbe čiščenja in 

razkuževanja, uporabljenemu sredstvu in orodju ter strojih in opremi, na kateri so bili izvedeni higienski 

ukrepi.  

 
Posodobljen načrt je objavljen na spletni strani UVHVVR https://www.gov.si/teme/huda-viroidna-zakrnelost-
hmelja-citrus-bark-cracking-viroid/  
 
Mali oglas: 
 

- prodam peč za hmeljsko sušilnico proizvajalca Wolf tip H 7 z vso pripadajočo opremo (cisterna za 
kurilno olje, elektronika za regulacijo, ventilator,...). Informacije na GSM: 041 511 220. 

 

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

