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Vremenske razmere ter rast in razvoj hmelja (M. Rak Cizej) 

Vremenske razmere, predvsem visoke temperature kot tudi padavine v zadnjem tednu, so ugodno 
vplivale na rast in razvoj hmelja. Poleg prepotrebnih padavin pa smo bili priča tudi vremenskim 
neprilikam, močni toči, z nalivi in vetrom, ki so mestoma popolnoma uničila hmeljišč. Najhuje je bilo 
v Slovenj Gradcu z okolico kot tudi v obrobju Savinjske doline in Celja.  

Višine posameznih sort hmelja so nad dolgoletnim povprečjem. V zadnjem tednu je AU v povprečju 
priraščala 17-20 cm/dan, CEL med 14-17 cm/dan, STY Gold pa 12 cm/dan. V Savinjski dolini je 
povprečna višina hmelja pri sorti Aurora 480 cm, Celeia 470 cm in STY Gold 450 cm. Posamične sorte 
hmelja so v določenih hmeljiščih že dosegle vrh žičnice. V glavnini hmelj še ne cveti, so pa posamezni 
cvetovi vidni predvsem v mlajših nasadih. 

Dovoljenje za nujne primere v hmeljarstvu - fungicid Delan 700 WG (M. Rak Cizej) 

Kot smo vas že obvestili smo s strani UVHVVR z dne, 30.5.2022 prejeli dovoljenje za nujne primere v 
hmeljarstvu in sicer za fungicid Delan 700 WG (a.s. ditianon). Dovoljenje velja za 120 dni in sicer od 
30. 5. – 28. 9. 2022. Delan 700 WG je kontakten fungicid, ki se na hmelju uporablja za zatiranje 
sekundarnih okužb hmeljeve peronospore in se ga sme uporabiti 1-krat letno v odmerku 0,90 kg/ha 
in sicer samo do fenološke faze, ko so poganjki hmelja dosegli 70 % višine najvišje žičnice (do BBCH 
37). Upoštevati je potrebno varnostni pas 40 m tlorisne širine od meja brega voda 1. in 2. reda. 
Upoštevati je potrebno delovno karenco 60 dni; v tem času je dovoljen le pregled stanja hmeljišča v 
trajanju največ 2 uri dnevno.  

Dopolnjen seznam dovoljenih FFS za varstvo hmelja v Sloveniji za leto 2022, tako v slovenskem kot 
angleškem jeziku, najdete na spletni strani IHPS na sledeči povezavi.  

Hmeljeva peronospora (M. Rak Cizej, F. Poličnik, S. Radišek) 

Na večini spremljanjih lokacijah so prisotne spore hmeljeve peronospore, ki pa so na vseh lokacijah 
pod pragom gospodarske škode, ki v tem času znaša 40 spor v štirih zaporednih dneh. Trenutno 
glede na vremenske razmere in razvojno fazo hmelja niso izpolnjeni pogoji za sekundarno okužbo 
hmeljeve peronospore, razen v Radljah ob Dravi. Zaradi hitre rasti in obilnih padavin v zadnjem 
obdobju na površini listov ni prisotne fungicidne obloge, vam zato svetujemo, da preventivno 
uporabite enega izmed fungicidov in sicer: Delan 700 WG (0,9 kg/ha), Folpan 80 WDG (1,87 kg/ha), 
Cuprablau Z 35 WP (2,75 kg/ha), Badge WG (3,57 kg/ha). 

mailto:gregor.leskosek@ihps.si
http://www.ihps.si/hmeljarstvo/seznam-fitofarmacevtskih-sredstev-v-hmeljarstvu/
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Slika 1: Ulovi spor hmeljeve peronospore v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah v letu 2022 

Hmeljeva listna uš (M. Rak Cizej) 

Prelet krilatih uši v letošnjem letu je bil zelo intenziven, visoko nad dolgoletnim povprečjem. Prelet 
uši sicer še vedno traja, v naslednji dneh bo zaključen. V zadnjih dneh smo opazili prelet posameznih 
uši na hmelj. V začetku naslednjega tedna bo po pričakovanjih prelet zaključen. V večini hmeljišč ste 
za zatiranje uši že uporabili polovični odmerek sistemičnega insekticida Teppeki ali Afinto, ki sta po 
predvidevanjih uspešno zatrla uši. Kljub temu, da na rastlinah nimate prisotnih uši, vam 
priporočamo, da v naslednjih dneh, še pred cvetenjem hmelja, uporabite drugi del pripravka Teppeki 
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ali Afinto (cca. 100 g/ha). V primeru, da imate predvideno uporabo pripravka Movento SC 100 (1,5 
l/ha), vam svetujemo, da z njegovo uporabo še malo počakate, kajti z njim želimo doseči poleg 
insekticidnega učinka tudi učinek na pršice, ki pa trenutno v hmeljiščih še niso prisotne v večjem 
številu. Za pripravek Movento je sicer značilno, da slabše deluje, če je rastlina v stresu (predvsem 
visoke temperature), pa vendar glede na napovedi vremena, bi lahko njegovo uporabo zamaknili še 
za kakšnih 7 do 10 dni. Na tem mestu naj vas opozorimo, da je pripravek Movento po navodilih 
proizvajalca potrebno uporabiti samostojno, sicer v kombinaciji z drugimi pripravki ne povzroča 
fitotoksičnosti, vendar ostale snovi zmanjšajo njegovo učinkovitost. Opozoriti velja, da 3 dni pred 
uporabo Moventa SC 100 in 3 dni po njegovi uporabi na rastlinah ne uporabljate drugi pripravkov, 
tudi ne gnojil ipd. 

 

Slika 2: Prelet krilatih uši na hmelj v letu 2022 (polna rdeča črta) v primerjavi z letom 2021 (zelena 
neprekinjena črta) in letom 2020 (modra prekinjena črta) 

Hmeljeva (navadna) pršica (M. Rak Cizej) 

Hmeljevo pršico je že mogoče najti na posameznih hmeljiščih; mestoma je mogoče najti že prve 
izlegle pršice, populacija pršice sicer še ni velika. V primeru, da boste za uši uporabili Movento SC 100 
v odmerku 1,5 l/ha boste uspešno zatrli tudi pršico. V nasprotnem primeru pa vam svetujemo, da 
svoja hmeljišča redno in natančno pregledujete, da boste lahko pravočasno uporabili akaricide, ki so 
na seznamu dovoljenih pripravkov za letošnje leto.  

Posebno pozornost namenite v ukoreniščih in prvoletnih nasadih, kjer je pršica mestoma že sedaj 
množično prisotna. Zaradi specifičnih pogojev potrebno pravočasno ukrepanje z akaricidi. Ker so 
prvoletni nasadi manj olistani se glede odmerka po nasvet obrnite na IHPS, Oddelek za varstvo 
rastlin. 

Koruzna vešča (M. Rak Cizej) 

Prvo koruzno veščo smo na svetlobni vabi na Rojah pri Žalcu našli 13. maja. Let metuljev koruzne 
vešče je v letošnjem letu številčen, saj je v primerjavi z lanskim letom dnevni ulovi preko 20 
metuljev/noč. V tem tednu so se že pojavile prve gosenice, ki so v nekaterih hmeljiščih že zavrtale 
med tre ali stebla hmeljnih rastlin in posledično ovirajo rast in razvoj hmelja. Zato velja opozorilo, da 
na vseh tistih območjih, kjer ste v preteklosti imeli težave s koruzno veščo, da ste pozorni v svojih 
hmeljiščih na prve izvrtine in ko jih najdete uporabite enega izmed pripravkov na osnovi Bacillus 
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thuringiensis in sicer Lepinox plus (1,0 kg/ha) ali Agree WG (1,0 kg/ha). Pri uporabi omenjenih 
pripravkov je pomembno, da je dobra omočenost rastlin, da pride pripravek ne samo na list temveč 
do stebla rastlin, kamor se zavrtajo gosenice 1. generacije. Poleg tega morate paziti na pH vode, saj 
imata Agree WG in Lepinox plus 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. 

 

Slika 3: Let metuljev koruzne vešče 1. generacije na svetlobni vabi v Žalcu (zeleni stolpci) in Rojah pri Žalcu 
(rdeči stolpci) v letu 2022 v primerjavi z letom na Rojah pri Žalcu v letu 2021 (modra črta) 

Huda viroidna zakrnelost hmelja (S. Radišek) 

Prihajamo v obdobje rasti hmelja, 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. Podobna bolezenska znamenja lahko povzročajo 
tudi ostali dejavniki kot so pomanjkanje  mikroelementov, zanos herbicidov iz sosednjih polj, virusi in 
okužbe nekaterih talnih gliv. Zato je pomembno nameniti pozornost vsem rastlinam, ki po rasti 
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odstopajo od ostalih rastlin v nasadu  in v primeru njihove najdbe opraviti laboratorijsko analizo s 
katero se ovrže ali potrdi 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 v primeru potrjene okužbe ključnega pomena, da jih čim prej 
odstranite iz nasada. 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 System 4 (15% konc.) podjetja Syngenta. 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. V okuženem nasadu je potrebno izvajati minimalno 
obdelavo in redno čistiti in razkuževati vso opremo, da preprečimo širjenje CBCVd v ostale nasade.   

Pri izbiri razkužila priporočamo uporabo razkužila Virocid v 2 % konc. Ker je omenjeno razkužilo lahko 
dražeče za sluznice, priporočamo ustrezno zaščito uporabnikov (zaščitna maska in očala, rokavice). 
Za razkuževanje rok in rokavic lahko uporabite tudi razkužila, ki so primerna za dezinfekcijo rok npr. 
Spitaderm, ki so dostopna v lekarnah ali ostalih prodajnih mestih. V primeru pranja strojev in 
opreme priporočamo uporabo visokotlačnih čistilcev z možnostjo segrevanja vode in uporabe 
detergentov, saj večina od njih deluje biocidno.   

IHPS v letošnjem letu pričenja z novim programom preprečevanja te bolezni, ki je namenjen 
predvsem podpori in svetovanju pri najdbah okuženih rastlin ter pri potrjevanju prisotnosti CBCV. V 
primeru najdbe sumljivih rastlin obvestite IHPS (tel. št: 03 / 71 21 600, 03 / 71 21 626, 03 / 71 21 
627), da opravimo pregled in laboratorijsko analizo s katero lahko potrdimo ali ovržemo prisotnost 
CBCVd ter vam svetujemo glede nadaljnjih ukrepov. 

Verticilijska uvelost hmelja (S. Radišek) 

V hmeljiščih že opažamo prva venenja in odmiranja obolelih rastlin v nasadih občutljivih sort. 
Bolezen povzroča talna gliva Verticillium nonalfalfae, ki okuži rastline preko korenin in zamaši 
prevodni sistem rastlin. Med najbolj prepoznavna bolezenska znamenja spadajo rumenjenje in 
odmiranje listov pri čemer se listni robovi obrnejo navzgor, prizadeti listi pa ob dotiku odpadejo. 
Razvoj bolezni se prične na spodnjem delu rastline in času 1-2 tednov prizadene celotno rastlino. Ob 
prerezu obolelih trt v spodnjem delu rastline je vidno rjavo prevodno tkivo. Podobna bolezenska 
znamenja povzročajo tudi nekateri ostali povzročitelji, kot so npr. talne glive iz rodov Fusarium in 
Sclerotinia, zato je pomembno, da odvzamemo vzorec in opravimo laboratorijsko potrditev.  

V primeru prve najdbe posameznih okuženih rastlin in manjših žarišč je priporočljivo izvesti lokalno 
uničenje, ki zajame tudi sosednje ne-simptomatične rastline v krogu polmera 3m od okužene 
rastline. Tako uničeno žarišče je priporočljivo potrositi z gnojilom UREA ali apnenim dušikom v 
odmerku najmanj 100 g/m2 in ga vdelati v tla. Dovoljena je tudi uporaba pripravka Basamid granulat, 
ki se uporablja za fumigacijo tal v odmerku 50 g/m2 in uporabo PVC folije, ki preprečuje prepuščanje 
plinov. Po 2-3 tednih se mesto lokalnega uničenja poseje z večletnimi travami kot sta travniška 
bilnica (Festuca pratensis) ali trpežna ljulka (Lolium perenne), da preprečujemo prenašanje okuženih 
tal in razraščanje plevelov, ki se radi naselijo na uničene površine. V primeru, da prihaja do 
vsakoletnega pojava bolezni je smiselno redno uničevati le obolele rastline, da preprečujemo širjenje 
z okuženim listjem in ostanki rastlin. V primeru najdbe sumljivih rastlin obvestite IHPS (tel. št: 03 / 71 
21 600, 03 / 71 21 626, 03 / 71 21 627), da opravimo pregled in laboratorijsko analizo s katero lahko 
potrdimo ali ovržemo prisotnost glive V. nonalfalfae ter vam svetujemo glede nadaljnjih ukrepov.  
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Drugo dognojevanje hmelja z dušikom (B. Čeh) 

Za drugo dognojevanje v juniju izberemo hitro delujoča gnojila, ki jih apliciramo tik pred začetkom 
hitrega tvorjenja biomase, da je dušik na voljo takoj. Odmerek dušika za drugo dognojevanje hmelja 
je do 80 kg/ha (če nimamo rezultata Nmin, ki obrok natančneje definira) in ga izvedemo pred 
začetkom najhitrejše rasti hmelja, to je običajno okrog 10. junija, ko je hmelj na višini okrog 4 m. Pri 
aplikaciji moramo upoštevati optimalen čas aplikacije, da so izgube čim manjše, ter vremenske 
razmere (ne gnojimo v suši ali ob napovedi obilnega deževja). 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. Načeloma se 
za drugo dognojevanje lahko uporabi tudi foliarno dušikovo gnojilo. V preteklih letih smo na IHPS z 
dobrim rezultatom v ta namen preizkusili gnojilo Last N v odmerku 18,5 L/ha.  

V tem času je priporočljiva sočasna uporaba dušikovih in sulfatnih gnojil. Sulfat se namreč izkorišča 
skupaj z dušikom za izgradnjo biomase. 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). 

Ker hmelj potrebuje največ dušika v času, ko tvori največ biomase, torej v drugi in tretji dekadi junija, 
sulfatno gnojilo apliciramo toliko prej, da bo na voljo hmelju v tem času. S sulfatom, tako kot z 
dušikovimi gnojili, namreč ne moremo gnojiti založno, saj v tleh ni vezan in se lahko spira. Bodite pa 
pozorni na obliko, v kateri je žveplo. Kot 'gnojilo' deluje le sulfatna oblika (SO4) in ne elementarno 
žveplo (S). Uporabimo na primer Alga S KR+, sadro, amonsulfat, amosulfan, superfosfat, Bokasulf, 
kalijev sulfat, Patentkali, NPK gnojila s kalijem v sulfatni obliki ...  

Potrebno pa je vedeti, da z gnojenjem s sulfatnimi gnojili ne smemo pretiravati, saj ima lahko to zelo 
negativen vpliv na rastline. Če izberete eno gnojilo, ki vsebuje sulfat, bo to predvidoma že dovolj – 
naredite izračun, koliko žvepla oziroma sulfata ste vnesli v tla, sproti, da ne bo prišlo do nasprotnega 
učinka, kot ste ga želeli. Odvzem s hmeljem, ki smo ga na IHPS izmerili v letu 2014, ko je bil hmelj 
lepo razvit in je bil pridelek visok, je bil med 6 in 11 kg/ha S (30 kg/ha sulfata - SO3) glede na sorto in 
lokacijo. 

Gnojenje in podorine – vpliv na verticilijsko uvelost hmelja (S. Radišek) 

Pri gnojenju je znano, da ustrezni odmerki dušičnih gnojil, dobra založenost tal s kalijem in višja 
vsebnost humusa lahko vplivajo na zmanjšanje pojava in širjenja verticilijskih uvelosti mnogih rastlin. 
Učinek pravilnega gnojenja še posebno hitro opazimo v primeru hmeljišč, v katerih je navzoča manj 
agresivna oblika glive V. nonalflafae, ki povzroča blago obliko verticilijske uvelosti hmelja. 

Optimalen odmerek dušika za gnojenje hmelja je od 120 do največ 170 kg/ha (vsota dušika iz 
mineralnih in organskih gnojil), medtem ko so višji odmerki negospodarni, zaradi izpiranja škodljivi 
okolju in celo pospešujejo razvoj bolezni. V primeru okuženih hmeljišč priporočamo uporabo največ 
do 120 kg/ha dušika in ohranjanje ustrezne preskrbljenosti tal s kalijem (20-30 mg K2O/100 g tal).  

Pri izbiri dušičnih gnojil priporočamo uporabo počasi se sproščajočih mineralnih gnojil, ki vsebujejo 
dušik v amidni ali cianamidni obliki, pri katerih ob razpadu prihaja do tvorbe amonijaka in 
cianovodika, ki negativno vplivata na določene talne glive in bakterije. Prav tako prihaja do manjšega 
spiranja dušika s padavinami, saj se ta najprej veže na talne delce v amonijski obliki, ki nato 
postopoma postaja dostopen rastlinam v obliki nitrata s pomočjo delovanja talnih bakterij.  Iz te 
skupine sta najbolj poznani gnojili UREA in apneni dušik, ki ju svetujemo za dognojevanje v prvih 
dveh odmerkih. V primeru tretjega odmerka svetujemo uporabo gnojila KAN ali foliarna gnojila. 
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Gnojilo KAN odsvetujemo za uporabo v prvih dveh odmerkih, saj se del gnojila zelo hitro spremeni v 
nitrat, ki je osnovna hrana za rastline, hkrati pa tudi za nekatere talne glive. Večina okužb hmelja z 
verticiljsko uvelostjo namreč nastane ravno v času prvih dveh dognojevanj, kar pomeni, da v tem 
času s povečano koncentracijo nitratnih ionov lahko stimuliramo razvoj bolezni, še posebno, če 
prekoračimo priporočene odmerke.  

Prav tako v okuženih hmeljiščih letno ne priporočamo uporabo gnojevke v količini nad 20 m3/ha. V 
hmeljiščih s kislo reakcijo tal priporočamo apnenje, saj z dvigom reakcije tal na priporočeno vrednost 
(pH 6-7) negativno vplivamo na tekmovalno sposobnost povzročiteljic verticiljske uvelosti z ostalimi 
mikroorganizmi v tleh.  

Uporabo metuljnic in križnic za podorine v okuženih hmeljiščih odsvetujemo, saj spadajo med 
gostiteljske rastline. Svetujemo pa setev sirkov, sudanske trave, ječmena in rži v medvrstni prostor v 
času po prvem obsipanju. Ozimni ječmen in rž lahko sejemo v medvrstni prostor tudi jeseni po 
obiranju, rastline pa nato v pomladanskem času zaorjemo v tla. S tem tla vsakoletno bogatimo z 
organskimi snovmi in koristnimi organizmi, ki negativno delujejo na povzročitelje hmeljeve uvelosti.  

Ukrepanje po toči (B. Čeh in M. Oset Luskar) 

Po neurju s točo v tem terminskem obdobju, ko so rastline v intenzivni vegetativni fazi razvoja, je 
ukrepanje nujno, da omogočimo rastlinam čim hitrejšo regeneracijo in formiranja nadomestne liste 
mase.  Ko se bodo tla ustrezno osušila, je priporočljivo poškodovan hmelj, ki mu je oklestilo listno 
maso, poškropiti z enim od pripravkov, ki delujejo na rastline kot stimulatorji rasti. V kolikor je 
oklestilo vso listno maso, pred aplikacijo počakajte, da zraste nekaj listne mase.  

Na voljo je več različnih foliarnih pripravkov na osnovi aminokislin, npr. Fertiactyl GZ (3 l/ha), Etamin 
(200 do 300 ml/100 litrov vode), Protifert LMW (v 0,35 % koncentraciji), Drin (v 0,17 % koncentraciji). 
Deflan Plus (1,5 l/ha; aminokisline) uporabite v kombinaciji s Phylgreen (1 l/ha; hladno stiskane rjave 
alge). Pripravki delujejo kot naravni aktivatorji metabolnih procesov, kar ugodno vpliva na rastline – 
aktivirajo se biokemični in encimski procesi v rastlini. Poleg aminokislin vsebujejo še naravne 
biološke pospeševalce in mikrohranila.  

Uporabite lahko tudi pripravke na osnovi alg, ki delujejo na rastline kot stimulatorji, kot so Fructol 
Bio (2 l/ha ), Coralite KR+ (vsebuje 42 % kalcija, 3 % magnezija, alignate, vitamine, aminokisline in 
elemente v sledovih), AlgoVital Plus (1,5‒2 l/ha; vsebuje tudi ogljikove hidrate, vitamine, 
predstopnje rastlinskih hormonov, mikro- in sekundarna hranila) ali Algo-Plasmin (v 0,4 % 
koncentraciji; narejen iz vitaliziranih rdečih morskih alg in sedimentnih mineralov).  

Škropljenje ne sme biti izvedeno tekom dneva, saj so temperature za varno uporabo previsoke, 
poleg tega so takrat reže zaprte. Zato naj škropljenje poteka zvečer. Pripravki na osnovi aminokislin 
se ne mešajo z bakrovimi pripravki. 

Na trgu so seveda tudi drugi pripravki, navajamo tiste, ki smo jih preizkusili v poskusih IHPS. 

Kje lahko prihranimo z gnojili in foliarno gnojenje (B. Čeh) 

Če moramo organska gnojila kupiti, se gnojenju z njimi za kakšno leto lahko izognemo, če pa jih 
imamo doma, lahko z njimi nadomestimo hranila, ki bi jih sicer potrosili z mineralnimi gnojili. Za 
dognojevanje hmelja namesto mineralnih gnojil lahko uporabite gnojevko ali gnojnico. Pri gnojevki in 
gnojnici moramo biti pri aplikaciji zelo previdni, da je izguba hranil čim manjša. Po eni strani bi šlo v 
tem primeru za onesnaževanje okolja, pa drugi strani pa za izgubo dragocenih hranil. Gnojili ne 
vozimo na suha tla ali tla, zasičena z vodo, in ne v sončnem, vročem vremenu. Zaradi velikega deleža 
amonijskega dušika (okrog 50 %) v gnojevki moramo z njo gnojiti kot z mineralnimi dušikovimi gnojili 
– takrat, ko rastlina dušik dejansko potrebuje, torej v času dognojevanja hmelja. Poleg tega ju takoj 
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po aplikaciji zadelamo v tla. Če uporabljamo gnojevko ali gnojnico za prvo ali drugo dognojevanje, ju 
takoj po aplikaciji zakultiviramo v tla, gnojevka mora biti tudi ustrezno razredčena. Če gnojevko 
uporabljamo za tretje dognojevanje, hkrati poskrbimo za defoliacijo spodnjega dela rastlin hmelja. V 
tem primeru jo takoj po aplikaciji v tla zadelamo z obsipanjem hmelja. Hitrost zadelave je nujna 
zaradi siceršnjih izgub dušika. S stališča potreb hmelja po fosforju in kaliju lahko potrosimo letno 26 
m3 goveje gnojevke (nerazredčene), pa bodo zadovoljene potrebe hmelja po teh dveh hranilih. 
Obenem s tem opravimo eno dognojevanje z dušikom. 

Če uporabite gnojila s počasneje sproščujočim dušikom, potem termin aplikacije prilagodite glede na 
predviden čas in dinamiko sproščanja dušika; dušik naj se ne sprošča od sredine julija naprej. Lahko 
pa s temi gnojili prihranimo en hod po hmeljišču, saj se število dognojevanj zmanjša.  

Ker je povprečno hmeljišče vsaj prekomerno preskrbljeno s fosforjem in vsaj optimalno s kalijem, se 
gnojenju z gnojili, ki vsebujejo fosfor in kalij, lahko za eno sezono izognemo in ju brez skrbi za 
negativen vpliv na pridelek in njegovo kakovost nadomestimo v prihodnjih letih. Lahko pa združimo 
gnojenje z gnojili, ki vsebujejo fosfor in kalij, z dognojevanjem z dušikovimi gnojili. Torej potrosimo 
NPK gnojilo v enem od terminov za dognojevanje hmelja z dušikom. Na ta način se izognemo enemu 
hodu s traktorjem. S tem bodo manjši stroški goriva in delovnih ur. Pri tem smo pozorni, da se 
držimo odmerka dušika in bistveno ne odstopamo od svetovanih količin fosforja in kalija.  

Na področju dognojevanja hmelja z dušikom lahko zmanjšamo stroške delovnih ur in goriva tudi 
tako, da se izognemo dognojevanju z dušikom v treh obrokih, ampak le to izvedemo v dveh obrokih. 
V tem primeru izpustimo tretje dognojevanje v juliju. Obenem se s tem zmanjša tudi skupna količina 
pognojenega dušika; v zadnji dekadi maja pognojimo 50 kg/ha dušika, glede na vremenske razmere 
pa drugi obrok dušika, ki ga potrosimo v sredini junija, prilagodimo. Enkratni obrok pri tem naj 
vseeno ne preseže 80 kg/ha N, če ne uporabimo gnojila s počasi sproščujočimi oblikami dušika. Poleg 
tega morajo biti po gnojenju padavine ali izvedemo namakanje, saj sicer dušik rastlinam ni dostopen.  

Če pa bi želeli zmanjšati število dognojevanj na samo eno, potem le tega izvedemo tik pred začetkom 
hitre rasti hmelja, to je v prvi dekadi junija. V tem primeru je še zlasti smiselno izvesti hitri talni test 
na vsebnost rastlinam dostopnega dušika v tleh v začetku julija, ki nam da podatek, če bi bila v tistem 
času morebiti vendarle nujna intervencija z dušikovim gnojilom.  

Če zmanjšujemo odmerek dušika, je potrebno dobro opazovati nasad in ob morebitnem bledenju 
listov narediti intervencijo s foliarnim gnojilom, kar lahko združimo z aplikacijo nekaterih 
fitofarmacevtskih sredstev, da ni dodatnega hoda. Pred tem se je priporočljivo pozanimati na 
inštitutu glede možnosti mešanja različnih pripravkov.  

Pri gnojenju z dušikovimi gnojili je predvsem v juniju smiselno, da se uporabi takšno, ki vsebuje tudi 
sulfat, saj se dušik in sulfat izkoriščata skupaj za tvorjenje biomase hmelja. V mesecu juniju namreč 
hmelj tvori glavnino svoje biomase.  

V teh toplih dneh hmelj lepo prirašča, če pa je razmerje med hranili v tleh porušeno in so rastline v 
stresu, jim lahko pomagamo s foliarnim nanosom hranil, in sicer takšnih, ki vsebujejo tudi bor in cink. 
Do pomanjkanja mikro hranil v rastlini lahko pride, če je razmerje med hranili v tleh porušeno ali je 
prenizek oziroma previsok pH tal in je zaradi tega otežena absorbcija. Najbolj so priporočljive 
mešanice več hranil v foliarnem gnojilu, saj je na podlagi vizualnih opazovanj težko oceniti, točno 
katero mikro hranilo je v pomanjkanju, obenem je lahko opazno pomanjkanje enega, v bistvu pa gre 
za pomanjkanje več hranil.   


