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

V zadnjih štirinajstih dnevih vreme ni bilo prav nič drugačno kot smo ga vajeni že celotno poletje 
oziroma precejšen del rastne sezone. Ponovno smo bili priča visokim temperaturam zraka brez 
resnih padavin, te so bile le lokalno razporejene. Nekaj dni smo bili priča nizkim nočnim 
temperaturam zraka, ki so malo ublažile posledice visokih dnevnih temperatur. Konec minulega 
tedna je bilo zelo vetrovno, kar je rastline hmelja še dodatno izsušilo in onemogočilo nemoten 
fiziološki razvoj rastlin. Zadnja dva dni je na določenih lokacijah zapadla omejena količina dežja in 
sicer v povprečju nekje 10 mm. Upamo, da bodo vremenske razmere v zadnji dekadi avgusta in v 
začetku septembra zmerne, da bodo pozne sorte hmelja še dokončale svoj razvoj in da ne bodo 
predčasno – prisilno dozorele. 

Zgodnje sorte hmelja smo v preteklem tednu že pospravili iz hmeljišč, večina ostalih sort hmelja pa 
zaključuje svoj razvoj in so že prešle oziroma prehajajo v tehnološko zrelost (BBCH 89), med njimi je 
tudi sorta Aurora, ki je zastopana na več kot 40 % slovenskih hmeljiščih. Sorta Celeia je v povprečju v 
fazi razvoja po BBCH 85 (50 % storžkov je kompaktnih). 

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 zabeležili prisotnost spor hmeljeve peronospore. Po 1 sporo smo našli le en dan 
na lokaciji Žalec in Vojnik, kar pa je daleč pod pragom gospodarske škode, ki znaša 10 spor v štirih 
zaporednih dneh. Tako prag gospodarske škode 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. V večini nasadov, tudi pri poznih sortah hmelja, ste preventivno že 
uporabili fungicid. Kljub trenutno neugodnim vremenskim razmeram za razvoj hmeljeve 
peronospore in odsotnosti spor, vam svetujemo, da v nasadih poznih sort hmelja, ki jih boste obirali 
šele v drugi dekadi septembra, uporabite fungicid Revus (1,6 l/ha)*. Če je od njegove porabe 
preteklo že več kot 14 dni in da niste imeli veliko padavin, škropljenja z omenjenim pripravkom ni 
potrebno ponavljati. Naj vas ponovno opozorimo, da uporabo fungicidov na osnovi bakra v poznih 
sortah hmelja, kot je npr. Celeia, v tem času odsvetujemo, saj baker pospešuje staranje hmelja 
(HSI). 

*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. 
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Slika 1: Ulovi spor hmeljeve peronospore v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah v letu 2022 

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

Pogoji za razvoj hmeljeve pepelovke so v letošnjem letu ves čas ugodni, prav tako tudi v tem obdobju. 
Sicer v nasadih, tudi pri občutljivih sort hmelja, do sedaj nismo našli simptomov hmeljeve pepelovke. 
Vseeno pa vam za pozne sorte hmelja, ki so občutljive na pepelovko, kot je npr. Celeia, katero boste 
obirali pozno v septembru, še vedno 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, 
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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). 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. 

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

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

Let metuljev koruzne vešče je še vedno intenziven, sicer se na lokaciji Roje pri Žalcu že malo umirja, 
pa vendar še vedno ulovimo med 30 in 60 metuljev/noč. Na svetlobni vabi na lokaciji Žalec (IHPS), se 
je populacija koruzne vešče v zadnjem tednu precej povečala, ulovili smo tudi preko 20 
metuljev/noč. Gosenice koruzne vešče so v hmeljiščih mestoma prisotne, vendar glede na naše 
trenutne vizualne preglede ugotavljamo, da je bila umrljivost jajčec in mladih gosenic zaradi vremena 
precejšnja. Tako zaenkrat še nismo našli večjih - vidnih poškodb na rastlinah hmelja (npr. rjavi 
stranski poganjki, rjavi storžki ali cele trte), kar pa ne pomeni, da je ta nevarnost, ki jo povzročajo 
gosenice, popolnoma mimo. Še vedno velja opozorilo, da vsi tisti, ki imate oziroma ste imeli v 
nasadih poškodbe od koruzne vešče v preteklosti ali v letošnjem letu, bodite pozorni na gosenice 
druge generacije. V primeru, da pri poznih sortah hmelja, še niste uporabili pripravkov na osnovi 
Bacillus thuringiensis in sicer Lepinox plus (1,0 kg/ha) ali Agree WG (1,0 kg/ha), to še vedno lahko 
storite. V primeru, da ste na posameznih lokacijah konec prejšnjega tedna imeli večjo količino 
padavin, ki so zapadle v kratkem času, po potrebi ponovite škropljenje s prej omenjanima 
pripravkoma. Vsa opozorila glede pravilne uporabe omenjenih pripravkov ostaja enako (navedeno v 
prejšnjih št. HI). Število uporab pripravkov na osnovi a.s. Bacillus thuringiensis ne sme presega 3 
uporab/leto, karenca za omenjena pripravka pa ni potrebna. 

Tehnološka zrelost hmelja (B. Čeh, M. Oset Luskar) 

Sorta Savinjski golding je dozorela v nenamakanih ali manj namakanih hmeljiščih Savinjske doline 
okrog 8. oziroma 9. avgusta, v večini hmeljišč na težjih tleh in v redno namakanih nasadih pa je ta 
sorta prešla v tehnološko zrelost v dneh okrog 12. avgusta, razen prvoletnih nasadov, ki so v razvoju 
praviloma nekaj dni kasnejši. Na žalost je oblika rastlin v nasadih zaradi vremenskih razmer ostala 
stožčasta; rastline v večini nasadov niso razvile značilne vretenasto cilindrične oblike. Izjeme v smislu 
bolj tipično razvite oblike so bili le nekateri namakani nasadi na težjih tleh. Vlaga v storžkih je bila 
78,0 %, masa 100 suhih storžkov okrog 10 g, vsebnost alfa-kislin pa se je ustalila na okrog 2,6 % v 
zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Okrog 14. avgusta je ta sorta v tehnološko zrelost prešla 
tudi na ptujsko ormoškem območju, na Koroškem pa okrog 16. avgusta. Trajanje tehnološke zrelosti 
pri sorti Savinjski golding je zelo kratko, do okrog 7 dni, zato je zelo pomembno, da si delo dobro 
organiziramo oziroma je imamo nasajane toliko, da jo zmoremo v tem kratkem času obrati.  

Pri novih slovenskih dišavnih sortah gre za določanje tehnološke zrelosti tudi glede na intenziteto in 
kakovost arome storžkov, kar še nekoliko omeji čas, v katerem naj se le-te oberejo. Prva med njimi 
dozori sorta Syrian Gold; v letošnjem letu je bilo to v Savinjski dolini okrog 20. avgusta. Rastline v 
nasadih te sorte so bile sicer zelo neizenačene v habitusu, od smrekastega do bolj značilnega, 
valjastega habitusa za to sorto. Vlaga v storžkih padla na 77,3 %, masa 100 suhih storžkov je bila 
okrog 12 g, vsebnost alfa-kislin v zračno suhem hmelju pa okrog 4,2 %. 

Tudi sorta Syrian Dragon je dozorela okrog 20. avgusta, razen pri pozni rezi (po 10. aprilu). Masa 100 
suhih storžkov je pri rezi 25. marec dosegla 21,5 g, vlaga se je spustila na 76,8 %.  

Sorta Aurora je na vzorčenih lokacijah v tehnološko zrelost prešla v začetku tega tedna. Masa 100 
suhih storžkov dosegla 10,5 g, vlaga je 79 %, vsebnost alfa-kislin v zračno suhem hmelju pa okrog 
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7,8 %. 

Rezultati prvega vzorčenja sorte Celeia so: masa 100 suhih storžkov 8,6 g, vlaga 82,9 %, vsebnost 
alfa-kislin v zračno suhem hmelju pa 2,3 %. Sorta Bobek na lokacijah, kjer ni bilo mogoče namakanje 
tekom vegetacije, ni dobro razvila storžkov; trenutno storžki so v takšnih nasadih drobni, nerazviti - 
ostajajo t. i. muhe. Naslednje vzorčenje bomo izvedli konec tega tedna in rezultate kot običajno javili 
na spletni strani IHPS.  

Pravilnik o certificiranju pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov (nov pravilnik) (J. Livk) 

11. avgusta 2022 je pričel veljati nov Pravilnik o certificiranju pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov 
(Uradni list RS, št. 108/2022), katerega vam prilagamo v prilogi. Bistvenih sprememb, ki so povezane 
z vami, glede na star pravilnik, ta ne prinaša. Pomembo je, da veste, da vam lahko celoten postopek 
certificiranja pridelka hmelja, vključno s tehtanjem in etiketiranjem tovorkov (vreč) hmelja tako kot 
do sedaj, v celoti izvedejo izbrani centri za certificiranje pridelka hmelja. Kot drugo, pa lahko del 
postopka (tehtanje in etiketiranje tovorkov hmelja) izvedete sami pod določenimi pogoji. V 3. členu 
pravilnika je napisano, da lahko tehtanje tovorkov hmelja opravite nosilci (hmeljarji) sami v primeru, 
da razpolagate z overjeno tehtnico, ki izpolnjuje zahteve iz predpisa, ki ureja meroslovje. Masa 
tovorkov mora biti zapisana v papirni obliki ali v obliki elektronskega zapisa, če ga omogoča digitalna 
tehtnica oziroma mora tehtnica omogočati shranjevanje podatkov na elektronski medij. Podatke o 
masah stehtanih tovorkov hmelja morate posredovati na izbrani center, ki nato izpiše tehtalni list. 
Stehtane tovorke hmelja opremite z etiketami, ki jih dobite na izbranem centru na podlagi 
predložene deklaracije – obrazca, ki ga prejmete na centru. Tehtanje in etiketiranje tovorkov hmelja 
letnika 2022 mora biti zaključeno do 30. oktobra 2022. Nadaljnji postopek certificiranja pridelka 
hmelja izvede izbrani center. Za izvedbo tega postopka morate imeti tovorke hmelja skladiščene 
tako, da je možen dostop do tovorkov za vzorčenje, ki ga opravi izvajalec. Le to mora biti opravljeno 
do 31. marca leta 2023. V primeru dodatnih informacij lahko pokličete na tel. številko (03)71 21 642 
ali (041) 647 404 – Joško Livk. 

Izšle so Smernice za ravnanje s hmeljevino in njeno predelavo v kompost na kmetijskem 
gospodarstvu, ki se ukvarja s hmeljarstvom (B. Čeh) 

Tokratni številki Hmeljarskih informacij je priložena prva izdaja Smernic za ravnanje s hmeljevino in 
njeno predelavo v kompost na kmetijskem gospodarstvu, ki se ukvarja s hmeljarstvom. Predlagamo, 
da jih preberete in shranite za kasnejšo uporabo, ko boste želeli izvedeti karkoli v zvezi s postopkom 
kompostiranja oziroma v zvezi z ravnanjem s hmeljevino. Te smernice sicer niso pravno zavezujoč 
akt, ampak je njihov namen pojasnjevalen; želeli smo vam zbrati informacije o zakonodaji kakor tudi 
tehnološka navodila za strokovno pravilno izvajanje kompostiranja na enem mestu. Imajo pa pravne 
določbe prednost pred vsebino tega dokumenta in jih je treba vedno upoštevati. Zahvaljujem se 
vsem so-avtorjem dokumenta, kakor tudi vsem recenzentom ter zaposlenim na MKGP in predvsem 
zaposlenim na MOP, ki je obenem tudi sofinancer EU projekta LIFE BioTHOP, katerih prispevek je bil 
v izredno pomoč. Smernice smo objavili tudi na spletni strani, da so vam na voljo tudi v e-obliki 
oziroma si jih lahko natisnete kadarkoli, če bi priložen izvod založili. Če imate kakšno vprašanje 
oziroma predlog za izboljšavo, pa nas kontaktirajte; Smernice se bodo v prihodnosti z novimi pristopi 
h kompostiranju ali pri spremembah zakonodaje posodabljale.  

http://www.ihps.si/

