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

V zadnjem tednu, ko so maksimalne temperature zraka ponovno dosegle, mestoma celo presegle 35 
°C, smo pričakovali napovedane plohe, ki bi s sabo prinesel prepotreben dež. Na žalost so bile te 
plohe zelo redke. Na večini območij, kjer pridelujemo hmelj, ni padlo skoraj nič dežja. Mestoma je 
bilo nekaj padavin (cca. 20 mm/m2), ki so bile resnično zelo lokalne in zajele manjše območje 
predvsem na obrobju Savinjske doline (Vransko, Tabor, Ojstriška vas) ter na območju Gotovelj pri 
Žalcu. Minulo soboto (6. 8.) je sredi dneva v Žalcu padlo 8 mm padavin. Napovedi za prepotrebne 
padavine v naslednjih dneh so bolj slabe, jih je težko z gotovostjo napovedati.  

Vremenske razmere v preteklih dneh so seveda imele vpliv na razvoj hmelja, ki je kljub visokim 
temperaturam napredoval, saj je večina hmeljišč ustrezno namakanih. Znano dejstvo je, da vplive 
visokih temperatur z namakanjem le delno omilimo, vsekakor jih v celoti ne moremo preprečiti, zato 
bo posledice mogoče zaznati na pridelku in kakovosti pridelka hmelja. Trenutno so zgodnje sorte 
hmelja kot je Savinjski golding in STY Dragon v fazi dozorevanja, storžki so v več kot 90 % kompaktni. 
Pri sorti STY Gold prevladuje fenofaza BBCH 85, kar predstavlja napredno zrelost oziroma 50 % 
storžkov je kompaktnih. Aurora je v povprečju v fenofazi po BBCH 83-85 (cca. 30 do 50 % storžkov je 
kompaktnih). Pri sorti Aurora je letos zelo izražena neenakomernost v razvoju, saj je v zgornji tretjini 
rastlin, ki so kasneje cvetele, sedaj komaj opazni storžki. Pri sorti Celeia je v fazi po BBCH 79, kar 
pomeni, da je razvoj storžkov končan. Seveda so to podatki iz opazovanih lokacij, kjer tekom sezone 
ni bilo nekih posebnosti npr. toče; namreč v nasadih poškodovanih od toče se stanje v razvoju rastlin 
razlikuje od navedenega. 

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

Na vseh lokacijah, kjer z lovilci spor spremljamo ulove spor hmeljeve peronospore, tudi v preteklih 
dveh tednih nismo imeli prisotnost spor hmeljeve peronospore, oziroma so bile kakšen dan prisotne 
le posamične (1 do 3 sprore/dan). Tako prag gospodarske škode, ki znaša 10 ulovljenih spor v štirih 
zaporednih dneh, na nobeni lokacij, kjer spremljamo spore, ni bil presežen. Hkrati pa zaradi visokih 
temperatur in odsotnosti padavin niso bili izpolnjeni pogoji za okužbo s hmeljevo peronosporo. 
Scenariji glede varstva hmelja v posameznih hmeljiščih so različni glede na preteklo uporabo 
fungicidov. Zagotovo pri zgodnjih sortah hmelja ni nobenih potreb po uporabi fungicidov, hkrati smo 
omejeni tudi že s karencami, ki za večina fungicidov znaša 14 dni. Nasade sorte Aurora, katere boste 
obirali bolj zgodaj, in je bila do sedaj opravljena ustrezna zaščita pred hmeljevo peronosporo, glede 
na napovedi vremena in pogoje, ne bi bilo potrebno uporabljati fungicidov. Ker pa so napovedi 
padavin v tem času zelo nesigurne, in pa pri nasadih sorte Aurora, ki jih boste obirali po 25. avgustu, 
vam svetujemo uporabo fungicidnega pripravka Revus. Preventivna zaščita pred hmeljevo 
peronosporo z uporabo fungicida Revus (1,6 l/ha)* velja tudi za vse poznejše sorte hmelja kot so: 
Celeia, Bobek, STY Cardinal, STY Wolf. Namreč naj vas ponovno opozorimo, da v tem času ni 
priporočljiva uporaba pripravkov na osnovi bakra, saj pospešujejo indeks staranja (HSI). Opozarjamo 
vas tudi, da zaradi zmanjšane količine ostankov za a.s folpet za Ameriko in Japonsko, uporaba 
fungicida Folpan 80 WDG v tem času ni več dovoljena. 
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V ekološki pridelavi je dovoljena uporaba fungicida Polyversum (Pythium oligandrum) v odmerku 
0,25 kg/ha.  

*Pripravek Revus (a.s. mandipropamid) je fungicid s preventivnim ter delno kurativnim 
delovanjem, saj ima translaminarno delovanje. Njegova prednost je, da se ne izpere tako hitro 
(prenese tudi > 60 mm padavin), zato ga pozicioniramo za zaključna škropljenja. Karenca za Revus 
je 14 dni, njegova uporaba je maks. 2-krat letno. 

 

Slika 1: Ulovi spor hmeljeve peronospore v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah v letu 2022 
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Hmeljeva pepelovka (M. Rak Cizej, F. Poličnik, S. Radišek) 

Pogoji za razvoj hmeljeve pepelovke so ugodni, zato vam priporočamo preventivno uporabo enega 
od naslednjih fungicidov: Vivando (0,66 l/ha, K -3 dni, maks. uporaba 2-krat letno); Vitisan (12 kg/ha, 
K – 1 dan, maks. uporaba 5-krat letno); Karbikure (5 kg/ha, K – 1 dan, maks. uporaba 5-krat letno); 
Systhane 20 EW (0,5 l/ha, K – 14 dni, maks. uporaba 4-krat letno). Pred hmeljevo pepelovko 
preventivno zavarujte predvsem nasade hmelja z občutljivimi sortami kot so: Celeia, Dana, STY 
Cardinal, STY Eureka, Magnum. V tem času vam odsvetujemo uporabo pripravkov na osnovi žvepla, 
ker v hmelju, hmeljnih produktih (briketih, hmeljnem ekstraktu) puščajo neprijeten vonj, prav tako 
žveplovi pripravki negativno vplivajo tudi na hmeljno grenčico. Pripravka na osnovi kalijev hidrogen 
karbonata (Karbicure in Vitisan) imata dovoljenje pri ekološki pridelavi.  

Za pripravek Systane 20 EW, ki ima sistemičen način delovanja, ga lahko uporabite samo še letos. 

Hmeljeva (navadna) pršica (M. Rak Cizej) 

V večini hmeljišč, kljub intenzivnim pregledom, pršice zaenkrat ni zaslediti. V vseh hmeljiščih, kjer 
pršico morebiti najdete, vam svetujemo, da se obrnite na Inštitut, na Oddelke za varstvo rastlin. Tako 
bomo skupaj našli najoptimalnejšo rešitev. Namreč z uporabo akarcidov smo zelo omejeni, prav tako 
je njihovo delovanje v tem času, ko so rastline v stresu, slabše. 

Koruzna vešča (M. Rak Cizej, F. Poličnik) 

Kot smo vas že obvestili, je intenziteta leta metuljev druge generacije koruzne vešče še vedno 
konstantna in zelo velika. Na svetlobni vabi na lokaciji Roje pri Žalcu smo v preteklem tednu ulovili 
tudi 85 metuljev/noč. Populacija narašča tudi na svetlobni vabi v Žalcu (IHPS). Gosenice je v nasadih 
že mogoče najti. Njihovo izleganje bo najintenzivneje v naslednjem tednu. Glede na visoke 
temperature zraka, posledično nižje relativne zračne vlage, pričakujemo višji odstotek umrljivosti 
jajčec in gosenic koruzne vešče, - posledično v hmeljiščih ne pričakujemo večji poškodb. Vsekakor se 
na to ne moremo v celoti zanašati, namreč hmeljišča namakamo in pogoji znotraj nasadov so 
drugačni, kot kažejo meritve na meteoroloških postajah.  

Še vedno velja enako opozorilo kot v prejšnji številki Hmeljarskih informacij, da vsi tisti, ki imate 
oziroma ste imeli v nasadih poškodbe od koruzne vešče prve generacije, da bodite pozorni na 
gosenice druge generacije in po potrebi uporabite pripravke na osnovi Bacillus thuringiensis in sicer 
Lepinox plus (1,0 kg/ha) ali Agree WG (1,0 kg/ha). Pri uporabi omenjenih pripravkov je pomembno, 
da so rastline dobro omočene, da pride pripravek ne samo na list temveč tudi do stebla, stranskih 
poganjkov, storžkov, kamor se rade zavrtajo gosenice. Za dobro delovanje omenjenih pripravkov 
morate paziti na ustrezen pH vode, saj imata Agree WG in Lepinox plus dobro delovanje, če je pH 
vode pod 6,5. Kislost vodne raztopine lahko uravnate npr. s pripravkom Aquascope ali PH minusom, 
ipd. Pozorni bodite, da število uporab zgoraj navedenih pripravkov ne presega 3 uporab/leto. Oba 
pripravka sta dovoljena v ekološki pridelavi.  



Hmeljarske informacije 

Hmeljarske informacije, 39 (2022) 14, s. 4/6 

 

Slika 2: Let metuljev koruzne vešče 2. generacije na svetlobni vabi v Žalcu (zeleni stolpci) in Rojah pri Žalcu 
(rdeči stolpci) v letu 2022 v primerjavi na Rojah pri Žalcu v letu 2021 (sivi stolpci) 

Hmeljev bolhač (M. Rak Cizej) 

Hmeljev bolhač poletne generacije v hmeljiščih ni številčno prisoten, namreč v večini primerov ste 
njegovo populacijo zmanjšali z uporabo insekticida, zato trenutno ni potreb po uporabi kontaktnega 
insekticida. V primeru, da imate v nasadih še vedno prisotne hrošče hmeljevega bolhača in vam že 
povzročajo škodo, je smotrno uporabiti kontaktni insekticid na podlagi a.s. lambda-cihalotrin (Karate 
Zeon 5 CS - 0,25 l/ha) ali Karis 10 CS (0,125 l/ha), slednji je v uporabi le še letošnje leto. Karenca za 
omenjena insekticida je različna in sicer za Karate Zeon 5 CS je 21 dni, za Karis 10 CS pa 14 dni. 

Namakanje (B. Naglič) 

Padavin v zadnjem tednu niso bile tako obilne kot je bilo pričakovati. 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 nadaljevanje namakanja v vseh nasadih hmelja.  

Uporabniki kapljičnih namakalnih sistemov nadaljujte z rednim namakanjem v skladu z dnevnimi 
oziroma večdnevnimi potrebami rastlin po vodi. 

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2022 – rezultati vzorčenja 8. avgust (B. 
Čeh, M. Oset Luskar) 

Večina nasadov sorte Savinjski golding v Savinjski dolini od zadnjega vzorčenja napredovala že v 
fenofazo razvoja BBCH 85 – napredna zrelost, kar pomeni, da je vsaj 50 % storžkov kompaktnih, 
imajo že značilno aromo, sicer še rahlo. Habitus rastlin v nasadih je stožčast; rastline v večini nasadov 
niso razvile značilnega vretenasto cilindričnega habitusa. Izjeme v smislu bolj tipično razvitega 
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habitusa in fenofaze razvoja, ki še ni tako napredovala v zorenju storžkov, so nekateri namakani 
nasadi na težjih tleh.  

Storžki sorte Savinjski golding so na vzorčeni nenamakani lokaciji kompaktni, ob grobem ravnanju se 
tudi že drobijo, vlaga v storžkih je padla na 78,0 %, masa 100 suhih storžkov se je povečala na 10,1 g, 
vsebnost alfa-kislin pa se ni povečala in je ostala na enaki ravni prvega vzorčenja v prejšnjem tednu, 
in sicer 2,8 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Storžki vzorčenja, izvedenega v vizualno 
primerljivih nasadih vendar namakanih, imajo vlago 80,8 %, masa 100 suhih storžkov se je prav 
povečala na 11,5 g, vsebnost alfa-kislih pa se dejansko ni spremenila in je 2,5 %.  

Na osnovi stanja rastlin ter vzorčenja v nasadih za območje Savinjske doline ocenjujemo, da je letos 
tehnološka zrelost sorte Savinjski golding v nenamakanih ali manj namakanih hmeljiščih nastopila že 
sedaj 8.-9. avgusta. Za hmeljišča na težjih tleh in v redno namakanih nasadih pa pričakujemo, da se 
bo parameter tehnološke zrelosti – masa 100 storžkov ustalil konec tega tedna. Želenega povečanja 
vsebnosti alfa-kislin verjetno glede napovedi vremena ni pričakovati.  

Prva vzorčenja sorte Savinjski golding smo opravili tudi na območju Koroške, kjer je vlaga v storžkih 
trenutno 81,2 %, masa 100 storžkov 9,4 g in vsebnost alfa-kislin v zračno suhem hmelju 3,9 %. 
Rezultate vzorčenj za Ptujsko-Ormoško območje, ki smo jih izvedli danes, sporočimo naknadno.  

Naslednje vzorčenje bomo izvedli v četrtek, 11. avgusta 2022, in jih objavili en delovni dan kasneje.  

Podatki spremljanja tehnoloških parametrov na več lokacijah naj vam služijo za orientacijo. Za 
začetek obiranja pri posamezni sorti na posameznih lokacijah se odločajte individualno. Pred 
odločitvijo predlagamo, da prinesite vzorec storžkov iz določenega hmeljišča v analizo na IHPS vsaj 
na vsebnost vlage, priporočljivo tudi na vsebnost alfa-kislin. Pri odločanju za začetek obiranja morate 
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.  

Opomba: V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, 
bomo v letu 2022 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih 
storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki 
smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, 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 bomo izvajali v časovnem 
intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO in jih 

http://www.ihps.si/
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bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15. uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na 
prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.  


