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1 Prvi kvantitativni rezultati (28.11.2022) 

V okviru pilotnega projekta smo na ravni demonstracijskih kmetij vzpostavili 
obvladovanje najpomembnejših gospodarskih bolezni in škodljivcev z metodami z 
nizkim tveganjem, kot so hmeljev rilčkar, hmeljev bolhač, hmeljeva listna uš, 
hmeljeva pršica in hmeljeva peronospora.  

1.1 Hmeljev rilčkar 

Populacijo hmeljevega rilčkarja smo zmanjšali z uporabo pripravkov Nemakil 330, ki 
je kot gnojilo, ter Maska in Maska Universal, ki vsebujeta koncentrat rdeče čebule, 
navadne zelene in hrena. 

 

Slika 1: Povprečno število ličink hmeljevega rilčkarja v podzemnem delu stebla hmelja 

1.2 Hmeljev bolhač 

Poškodbe od spomladanskega pojava hmeljevega bolhača smo zmanjšali z uporabo 
gnojil kot so Algoplasmin, Coralite KR+ kot tudi s pripravkoma CutiSan in Invelope, ki 
sta mehansko preprečevala prehranjevanje hmeljevemu bolhaču na listih hmelja.  

 

Slika 2: Poškodbe na listih od hmeljevega bolhača spomladi leta 2022 
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1.3 Hmeljeva peronospora 

Z uporabo gnojil, ki vsebuje različne vrste sevov Bacillus amyloliquefaciens smo 
uspešno omejili sekundarno okužbo hmeljeve peronospore, sočasno pa je pripravek 
ugodno vplival na rast in razvoj hmelja (teža storžkov je bila večja).  

Preglednica 1: Učinkovitost delovanja pripravka B. amyloliquefaciens 

Obravnavanje 
Povprečni delež okužbe 
500 storžkov hmelja 

Učinkovitost po 
Abbottu (%) 

Teža 500 storžkov (g) 

Kontrola 26,00 - 246,44 

Cuprablau Z 35 WP 
(4*5,5 kg/ha) 

7,30 71,92 251,44 

Cuprablau Z 35 WP 
(1*5,5 kg/ha)+ 3*gnojilo, 
ki vsebuje Bacillus 
amyloliquefaciens 

5,25 79,81 261,33 

1.4 Hmeljeva uš in navadna pršica 

Za zmanjševanje številčnosti hmeljeve listne uši in navadne pršice smo uporabili 
močilo Wetcit, ki je na osnovi olje pomarančevca. 

1.5 Pleveli 

V hmeljarstvu za zatiranje plevelov ne uporabljamo herbicidov, le-te zatiramo 
mehansko s pogostim kultiviranjem in obsipanjem. V okviru pilotnega projekta smo 
demonstrirali uporabo ožigalca plevelov, kjer smo uporabili bioplin. Ožigalec je uničil 
plevele v vrsti kot tudi odvečne, spodnje poganjke hmelja.  

Vsi pridobljeni podatki v okviru pilotnega projekta bodo s pridom uporabljeni pri 
varstvu hmelja tudi v praksi, v pomoč nadaljnjim raziskavam na področju varstva 
hmelja kot tudi pri pripravi priporočil varstva hmelja z alternativnimi metodami z 
nizkim tveganjem. 


