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Avdio prispevek na Radio Slovenija 

V okviru izvajanja pilotnega projekta smo v sodelovanju z Radiem Slovenija (Prvi program) pripravili 

avdio posnetek o predstavitvi pilotnega projekta. 

Posnetek je dostopen na povezavi Radia Slovenija (https://radioprvi.rtvslo.si/2021/09/od-setve-do-

zetve-31/). 

Izvajanje poskusa pri KMG Šlander Štefan in obiranje hmelja 

V letu 2021 smo v okviru projekta izvedli poskus zatiranja sekundarne okužbe hmeljeve peronospore 

na občutljivi sorti hmelja (Celeia), kjer smo uporabili alternativne bakrove pripravke kot foliarna 

gnojila in sicer Chelal Cu, Chelal kubig ter biofungicidni pripravek Stargus, ki vsebuje Bacillus 

amyloliquefaciens strain F727. V se pripravke smo v poskusu uporabili 4-krat. Zaradi izredno nizkega 

infekcijskega pritiska bolezni v letu 2021 med pripravki nismo zaznali značilnih razlik, razen med 

kontrolo. Na parcelah, kjer smo uporabili pripravek Chelal Cu smo opazili fitotoksičnost na listih in 

storžkih, podobno je pripravek povzročal fitotoksičnost spomladi na mladih poganjkih. Očitno smo 

uporabili previsok odmerek in sicer 2,5 l/ha. V preliminarnih poskusih Chelal Cu v odmerku 1,8 l/ha ni 

povzročal fitotoksičnosti. Pri pripavku Stargus smo opazili pozitivne znake pospešene rasti, kot tudi 

»greening efekta«, ki se je posledično odražal na večjih in bolj zelenih storžkih hmelja.  

 

Izvajanje poskusa zatiranje sekundarne okužbe hmeljeve peronospore s traktorskim pršilnikom 

Poskus smo ocenjevali v času obiranja hmelja in sicer smo storžke hmelja vzorčili neposredno na 

obiralnem stroju. 

https://radioprvi.rtvslo.si/2021/09/od-setve-do-zetve-31/
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Ocenjevanje storžkov hmelja na sekundarno okužbo hmeljeve peronospore v času tehnološke zrelosti hmelja; 16. 9. 2021 

Obisk kmetije Hace na Koroškem  

Dne 11. avgusta 2021 smo obiskali kmetijo Petra Hace v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. V hmeljiščih 

smo si pogledali razvoj hmelja in njegovo zdravstveno stanje. Na kmetiji dajejo veliko pozornost 

alternativnim možnostim varstva hmelja, kar pomeni, da z rednimi vizualnimi pregledi hmeljišč skupaj 

z usmeritvijo strokovnjakov iz IHPS in svetovalne službe  pri KGZS Izpostava Celje zmanjšujejo 

uporabo sredstev za varstvo rastlin katere nikoli ne uporabljajo »na pamet«. Na podlagi ogleda 

hmeljišč lahko z gotovostjo potrdimo, da jim v praksi to tudi uspeva. V letu 2021 so imeli na 

določenih hmeljiščih težave z voluharji. Za njihovo spremljanje so si sami izdelali vabe in na ta način 
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jih ulovijo in mehansko uničujejo. Zaenkrat so zelo uspešni. Je pa potrebno povedati, da je ta način 

dela dolgotrajen in delavno zelo intenziven. Mehansko lovljenje in odstranjevanje voluharjev je 

metoda, ki je najbolj zanesljiva, saj trenutno ni na razpolago učinkovitih sredstev za njihovo 

obvladovanje. 

 

Obisk kmetije Hace na Koroškem 

Obisk kmetije Jošt v Podlogu v Savinjski dolini 

Na kmetiji Jošt smo spremljali vpliv pripravka Abundance, ki vsebuje Bacillus amyloliquenfaciens, B. 

substilis in B. pumilis. Pripravek je bil v nasadu sorte Aurora foliarno nanešen 4-krat v rastni sezoni in 

je dal odlične rezultate saj je zmanjšal pojav bolezni kot je hmeljeva peronospora –sekundarna 

okužba, kot tudi hmeljevo pepelovko. Zelo velik stranski učinek pripravka Abundance pa je bil na rast 

in razvoj rastlin, ter količino pridelka hmelja. Posledično je hmelj imel zelo velik cvetni nastavek, 

storžki so bili številčni in dobro razviti. 
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Hmeljišče, kjer je bil uporabljen pripravek Abundance; obilen pridelek hmelja sorte Aurora; 4. 8. 2021 

 

Zdravstveni pregled hmelja s Tanjo Jošt 

Škropljenje primarne okužbe s hmeljevo peronosporo 

Spomladi smo za zatiranje primarne okužbe hmeljeve peronospore izvedli poskus na Savinjskem 

goldingu, ki je občutljiva sorta za to vrsto bolezni. Na poskusu smo izvedli 3 aplikacije v razmiku 7-10 

dni in uporabili alternativne pripravke kot so SAS090E (biožveplo + K fosfonat), SAS090E + PSP1 

(protein Acremonium strictum SS71) ter Chelal Cu (gnojilo, ki vsebuje Cu v obliki kelatov). 

Učinkovitost pripravkov smo primerjali s klasičnim, standardnim fungicidom Aliette flash. Zelo dobro 

učinkovitost (manjše število kuštravih poganjkov) je imel SAS090E, ki smo ga uporabili 3-krat po 3,0 

l/ha. Pri Chelal Cu smo zasledili fitotoksičnost v takšni meri, da pripravka nato nismo več uporabili.  
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(Slika levo) Aplikacija pri zatiranju primarne okužbe hmeljeve peronospore in (slika desno) primarna okužba s hmeljevo 
peronospore – kuštrav poganjek na hmelju (svetlo rumene barve) 

 

Slika: Listi poškodovani (fitotoksičnost) zaradi uporabe pripravka Chelal Cu v odmerku 2,5 l/ha 

Poskus za zatiranje hmeljevega bolhača 

Hmeljev bolhač je škodljivec, ki je čedalje bolj pomemben pri pridelavi hmelja, še posebej njegov 

spomladanski pojav. Za njegovo zatiranje imamo že sedaj zelo malo možnosti, saj se pri pridelavi 
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hmelja izogibamo kontaktnih insekticidov, ki imajo negativne vplive na ne-ciljne organizme, 

predatorje, okolje, idr. Hmeljev bolhač je posledično množično prisoten spomladi na mladih listih, še 

posebej veliko škodo povzroča na mladih, komaj odgnanih rastlinah hmelja. V okviru projekta smo 

preizkušali alternativne pripravke - pripravke z nizkim tveganjem (bioinsekticidi, biostimulantov) kot 

so Algo-Plasmin, Fructol bio, Vitanica Si, CutiSan, Invelop in standardne insekticide. Ocenjevali smo 

poškodbe na zgornjih, najmlajših listih, na katerih se bolhači najraje prehranjujejo. Pri analizi 

podatkov je opazno, da so bile rastline najmanj poškodovane, kjer smo uporabili klasična kontaktna 

insekticida in sicer Karate Zeon 5 CS in Exirel. Največ obetajo biostimulanti, gnojila kot so Algo-

Plasmin, CutiSan in tudi Invelop, ki mehansko preprečijo prehranjevanje hmeljevih bolhačev na listih 

hmelja. 

 

Slika: (slika levo) vidne sledi po aplikaciji s pripravkom CutiSan, (slike desno) ocenjevanje deleža poškodovanosti listov 
hmelja od hmeljevega bolhača 

Tehnološki sestanek hmeljarjev v Braslovčah 3. junija 2021 

Zaradi vseh omejitev, ki jih je narekovala epidemija smo s člani partnerstva bili v pogostih stikih preko 

telefonov ter osebno, ko smo izvajali in ocenjevali poskuse. Izvedli smo tudi Tehnološki sestanek 

hmeljarjev v živo in sicer na prostem, pod kozolcem v Braslovčah, kjer smo predstavili vsebino 

pilotnega projekta in pripadajoče aktivnosti.  
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Predstavitev pilotnega projekta na Tehnološkem sestanku hmeljarjev; Braslovče, 3. junij 2021 

Vzorčenje podzemnih delov stebel hmelja 

V spomladanskem času smo na vseh partnerskih kmetijah, po rezi hmelja, izvedli pregled stanja na 

podzemnih delih rastlin, na obrezlinah hmelja, glede napadenosti hmeljišč s hmeljevim rilčkarjem. V 

večini hmeljišč vseh partnerskih kmetij, še posebej na obeh kmetijah v Spodnji Savinjski dolini, je 

hmeljev rilčkar števično zastopan. V hmeljiščih partnerske kmetije na Koroškem hmeljevega rilčkarja 

zasledimo le v sledovih, kar je verjetno posledica, da gre za hmeljišča, ki so jih zasnovali na 

popolnoma deviških tleh. V Savinjski dolini so nekatera hmeljišča na istem mestu že preko 50 let. V 

hmeljišču na Gomilskem, na partnerski kmetiji Šlander, smo izvedli poskus zmanjševanja populacije 

hmeljevega rilčkarja na sorti Aurora, kjer smo preučevali učinkovitost treh alternativnih pripravkov, 

gnojil, repelentov (Nemakil 330, Maska in Maska Universal). Pripravek Nemakil 330 je značilno 

zmanjšal število izvrtin na podzemnih delih stebla hmelja, posledično je bilo tudi manjše število ličink. 

Zmanjševanje populacije hmeljevega rilčkarja (število ličink in izvrtin na podzemnih delih stebla) smo 

dosegli s kombinacijo pripravka Maska in Maska Universal. 

 

(Slika levo) pobiranje podzemnih delov rastlin po rezi hmelja-Gomilsko (kmetija Šlander, 24. 3. 2021), (slika desno) 
poškodba zaradi prisotnosti ličinke hmeljevega rilčkarja – rov v notranjosti podzemnega dela stebla hmelja 


