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M. Rak Cizej: SEZNAM FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV V LETU 2017 
 

Seznam fitofarmacevtskih sredstev dovoljenih za uporabo v hmelju v Sloveniji v letu 2017 je presek 

registriranih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v Sloveniji (vir: 

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm; na dan, 15. marec 2017) in v Nemčiji (februar 

2017), mejnih vrednosti ostankov FFS na hmelju določenih v EU, ZDA in na Japonskem, upoštevane 

pa so tudi zahteve večjih slovenskih kupcev hmelja. Sredstva, ki so navedena v preglednici 1, so 

dovoljena za uporabo v t.i. nemškem kot tudi ameriškem škropilnem programu hmelja. Opozorili bi 

vas radi, da se s svojim kupcem hmelja predhodno dogovorite o morebitnih omejitvah in uporabi 

določenih FFS, ki nimajo znanih vseh izvoznih toleranc za državo v katero boste izvažali hmelj. Pri 

nanosu FFS dosledno upoštevajte varnostne pasove od voda 1. in 2. reda. Za posamezna FFS, ki imajo 

večji varnostni pas kot 20 m, lahko varnostno razdaljo, v skladu z odločbo o registraciji posameznega 

FFS, ustrezno zmanjšate in sicer: z uporabo šob Agrotop TD, ki zmanjšajo zanos (drift) v 90 % deležu, 

uporabite pravilno tehniko nanašanja FFS ob robovih parcel, kjer uporabite enostransko zračno zaporo 

ventilatorja ter upoštevate klimatske razmere v času škropljenja. 

 

OPOZORILO! 

Pri tretiranju hmeljišč dosledno upoštevajte Pravilnik o pravilni uporabi 

fitofarmacevtskih sredstev (Ur. l. RS, št. 71/2014) in Pravilnik o integriranem varstvu 

rastli pred škodljivimi organizmi (Ur. l. RS, št. 43/2014). 

 

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za varstvo hmelja v letu 2017 

Hmeljeva peronospora (Pseudoperonospora humuli) - primarna okužba 
Pripravek Aktivna  

snov 

Koncentracija 

oz. 

odmerek  

Karenca 

(dni) 

Število škropljenj v  

rastni dobi 

Aliette1 Al - fosetil 1,5 g/rastlino 

(zalivanje) 
14 8-krat 

2 kg/ha 

(foliarna uporaba) 

Aliette flash1 Al - fosetil 1,5 g/rastlino 

(zalivanje) 
14 8-krat 

2 kg/ha 

(foliarna uporaba) 

Aliette WG1 Al - fosetil 1,5 g/rastlino 

(zalivanje) 
14 8-krat 

2 kg/ha 

(foliarna uporaba) 

Fonganil gold2 metalaksil-M 0,2 ml/rastlino 

(max. 0,8 l/ha) 

zagotovljena 

s časom 

uporabe 

1-krat 

1 Pripravke na podlagi a.s. Al-fosetil uporabimo, če v nasadu opazimo prisotnost kuštravcev na več kot 3 % rastlin.  

Sredstvo uporabimo v odmerku 1,5 g na rastlino za preprečevanje primarne okužbe z zalivanjem po rezi korenike, 

ko poganjki dosežejo višino 2-20 cm (BBCH 11-15). Zaliva se največ 1-krat, pri priporočljivi porabi vode 2 

dcl/rastlino. 

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm
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Najvišjo učinkovitost dosežemo s foliarno aplikacijo v 0,25 % konc. po napeljavi poganjkov (BBCH 15-30), tretira 

se največ 2-krat, s ponovitvijo škropljenja v razmiku 7-10 dni. Poraba vode je za vsak meter višine hmelja 300 do 

400 l.  
 

2 Pripravek Fonganil gold uporabimo po rezi hmelja, ko poganjki dosežejo višino 2-20 cm. Priporoča se točkovna 

aplikacija v odmerku 0,2 ml pripravka/rastlino ob porabi vode 0,2 l. V primeru škropljenja v pasovih se priporoča 

uporaba maksimalnega odmerka in sicer 0,8 l pripravka/ha pri porabi 700 l vode/ha. Uporaba pripravka v kasnejših 

razvojnih fazah in foliarni aplikaciji zaradi povzročanja fitotoksičnosti ni primerna. 

 

 

Hmeljeva peronospora (Pseudoperonospora humuli) - sekundarna okužba 

Pripravek 
Aktivna 

Snov 

Koncentracij

a 

oz. 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Aliette Al- fosetil 

0,25 % 

(maks. 6,25 

kg/ha) 

14 8-krat  

Aliette flash Al- fosetil 

0,25 % 

(maks. 6,25 

kg/ha) 

14 8-krat  

Aliette WG Al- fosetil 

0,25 % 

(maks. 6,25 

kg/ha) 

14 8-krat  

Champ Formula 2 

FLO©  
(odprodaja zalog s staro 

etiketo do 30.9.2017; 

uporaba zalog do 

30.9.2018) 

Cu – hidroksid 0,20 % 14 *  

Champion 50 WG© 
(odprodaja zalog s staro 

etiketo do 30.9.2017; 

uporaba zalog do 

30.9.2018) 

Cu – hidroksid 0,20-0,25 % 14 3-krat  

Cuprablau Z 35 WP© Cu – oksiklorid 5,5 kg/ha 14 2 30 

Delan 700 WG 
(uporaba zalog s staro 

etiketo do 31.12.2017 
ditianon 1,2 kg/ha 14 8-krat 40 20 

Ortiva** azoksistrobin 0,75-1,6 l/ha 28 2-krat  

Revus** mandipropamid 0,75-1,6 l/ha 14 2-krat 15 

©omejitve uporabe bakrovih pripravkov letno 

*število škropljenj v eni rastni dobi v registraciji sredstva ni določeno 

**Fungicida Ortiva in Revus uporabljamo:  BBCH 37 (rastlina doseže 60 % končne višine - 4,0 m) = 0,75 l/ha,  

              BBCH 37 do BCH 55 (rastlina doseže 80 % končne višine) = 1,0 l/ha 

               BBCH 56 in več (rastlina doseže 100 % končne višine) = 1,6 l/ha. 
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Hmeljeva pepelovka (Podosphaera macularis)  

Pripravek 
Aktivna 

Snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število škropljenj v 

rastni dobi 

Cosan žveplo 6,0-7,5 kg/ha 8 10-krat 

Kumulus DF žveplo 3,0-7,5 kg/ha 8 10-krat 

Microthiol SC žveplo 3,0-7,5 l/ha 8 6-krat 

Pepelin žveplo 6,0-7,5 kg/ha 8 10-krat 

Vindex 80 WG žveplo 6,0-7,5 kg/ha 8 10-krat 

Systhane 20 EW miklobutanil 0,5 l/ha 14 4-krat 

Vitisan 
kalijev hidrogen 

karbonat 
12 kg/ha 1 5-krat 

 

Hmeljeva siva pegavost (Phoma exigua) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število škropljenj v 

rastni dobi 

- - - - - 

Hmeljeva cerkosporna pegavost (Cercospora cantuariensis) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število škropljenj v 

rastni dobi 

Zato 50 WG3 
(dovoljenje do 31.7.2017) 

trifloksistrobin 
0,025 % (0,625 

kg/ha) 
14 2-krat 

3pripravek preventivno preprečuje hmeljevo pepelovko in delno tudi sivo plesen (Botrytis cinerea) 

 

Hmeljeva listna uš (Phorodon humuli) 

     

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Chess 50 WG 
(registracija do 

30.6.2017) 

pimetrozin 0,8 kg/ha 21 3-krat  

Confidor 70 WG5 imidakloprid 0,17 kg/ha 
zagotovljena s 

časom 

uporabe 
1-krat  

Kohinor SL 2004 imidakloprid 0,6 l/ha 35 1-krat  

Teppeki flonikamid 0,18 kg/ha 21 2-krat  

Karate Zeon 5 CS 
lambda-

cihalotrin 

0,007-0,01 % 

(0,25 l/ha) 
21 2-krat 40 20 

Karis 10 CS 
lambda-

cihalotrin 

0,0035-0,005 % 

(0,125 l/ha) 
14 2-krat 50  

4Pripravk Kohinor SL 200 lahko v 10 % konc. uporabite tudi za mazanje trt.  
5Pripravek Confidor 70 WG se uporablja samo za mazanje trt! 
 

 

Hmeljev bolhač (Psylliodes attenuatus) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Karate Zeon 5 CS 
lambda-

cihalotrin 

0,007-0,01 % 

(0,25 l/ha) 
21 2-krat 40 20 

Karis 10 CS 
lambda-

cihalotrin 

0,0035-0,005 

% (0,125 l/ha) 
14 2-krat 50  
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Koruzna (prosena) vešča (Ostrinia nubilalis) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Karate Zeon 5 CS 
lambda-

cihalotrin 

0,007-0,01 % 

(0,25 l/ha) 
21 2-krat 40 20 

Karis 10 CS 
lambda-

cihalotrin 

0,0035-0,005 

% (0,125 l/ha) 
14 2-krat 50  

Lepinox plus 

Bacillus 

Thuringhiensis 

var. Kurstaki 
1,0 kg 

ni 

potrebna 
3-krat   

 

 

Navadna (hmeljeva) pršica (Tetranychus urticae)  

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Nissorun 10 WP heksitiazoks 1,5 kg/ha 28 1-krat 30 15 

Vertimec PRO abamektin 1,25 l/ha 28 2-krat 30  

Kanemite SC acekvinocil 1,5-3,6 l/ha 21 1-krat 30  

 

 

 

Herbicid/defoliant 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število škropljenj v 

rastni dobi 

Reglone 200 SL6 dikvat 1,25 l/ha 14 1-krat 
6Škropimo pas v vrsti, ki ga ne obdelujemo. Defoliant Reglon 200 SL lahko uporabljate od 1.7. – 31.8. v tekočem letu. 

 

Repelent 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število škropljenj v 

rastni dobi 

Trico* 
olje na osnovi ovčje 

maščobe 
10-15 l/ha 

zagotovlje

na s 

časom 

uporabe 

3-krat 

*Sredstvo TRICO se uporablja kot odvračalo, ki deluje na osnovi vonja in okusa. Odvračalu je dodana barva za označevanje, ki omogoča 

natančnejši nadzor prekrivanja tretirane površine. TRICO se na hmelju uporablja v odmerku 10-15 l/ha, za odvračanje srnjadi (Capreolus 

capreolus), ki povzroča poškodbe z objedanjem v rastni dobi, od razvojne faze tretjega razvitega lista do razvojne faze začetek cvetenja (BBCH 

13- BBCH 61), pri porabi vode 30 do 50 l/ha. Sredstvo je treba pred nanašanjem dobro pretresti. Odmerek 10-15 l/ha se razredči z 30 do 50 l 

vode/ha. S sredstvom se poškropi mlade poganjke hmelja (hmeljeve šparglje) od razvitega tretjega lista naprej, ali hmelj do začetka cvetenja - v 

tem primeru se poškropi samo spodnji del rastlin hmelja, ki jih srnjad doseže (do približno 2 metrov). 
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REGISTRIRANA FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA V HMELJU Z OMEJENO 

UPORABO 

 

V Sloveniji imata akaricid Milbeknock in Koromite dovoljenje za uporabo na hmelju za zatiranje 

navadne (hmeljeve) pršice, vendar nimata znanih izvoznih toleranc za Ameriko, zato je njuna uporaba 

omejena. Pred uporabo akaricida Milbeknock in Koromite se morate posvetovati s svojim kupcem 

hmelja. 

 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 

1. in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Milbeknock milbemektin 1,5 l/ha 21 2-krat 40 20 

Koromite milbemektin 1,5 l/ha 21 2-krat 30  

 

Pripravek naveden v preglednici 2 lahko uporabljate za zatiranje plevelov v ukoreniščih in prvoletnih 

nasadih hmelja, kjer pridelka hmelja ne boste obirali.  

 

Preglednica 2: Fitofarmacevtska sredstva, katerih uporaba je dovoljena le v ukoreniščih in 

prvoletnih nasadih hmelja, katerih pridelek se ne obira 

 
Pripravek Aktivna  

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Število škropljenj v  

rastni dobi 

Stomp 400 SC 
(zaloge v uporabi 

do 3.5.2017) 

pendimetalin 3,5 l/ha* 
zagotovljena s 

časom uporabe 
1-krat 

Stomp Aqua pendimetalin 3,0 -3,3 l/ha* 
zagotovljena s 

časom uporabe 
1-krat 

*V hmeljiščih ne škropimo celotne površine, ampak škropimo le v pasovih, zato moramo odmerke/ha preračunati na 

dejansko poškropljeno površino!  

Primer izračuna: Herbicid Stomp Aqua v odmerku 3,0 l/ha uporabimo pri porabi vode 300 l/ha, ker škropimo v pasovih, 

izhajamo pri izračunu iz 1/3 površine. Tako porabimo le 1/3 vode (100 l) in samo 1/3 hektarskega odmerka herbicida 

Stomp Aqua, kar predstavlja cca. 1,0 l. 

 

STOMP Aqua je herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela v 

ukoreniščih in prvoletnih nasadih hmelja, kjer se pridelek hmelja ne obira in sicer: 

- po saditvi, pred vznikom sadik hmelja, se uporabi Stomp Aqua v odmerku 3,3 l/ha 

po saditvi, po vzniku sadik hmelja, do faze petih parov listov (BBCH 15), pa v odmerku 3,0 l/ 



 
7 

 

___________________________________________________________________ 

hmeljarske informacije   
Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec  

Urednik: Gregor Leskošek, e-pošta uredništva: gregor.leskosek@ihps.si 

Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek  

Naklada: 300 izvodov   , št.  

 

ISSN 1408 – 4775                          Letnik 34, št. 2                      29. marec 2017 

 
S. Radišek: HUDA VIROIDNA ZAKRNELOST HMELJA (CBCVd) 
 
Prihaja čas rezi in ostalih pomladanskih opravil, ko na rastlinah povzročamo največ mehanskih poškodb skozi 
katere v rastlino vdre CBCVd. Ta se v nasadih širi predvsem z okuženim rastlinskim sokom, ki ostaja na orodju 
in delovni opremi ob obdelavi okuženih rastlin. V pomladanskem času okuženih rastlin ne opazimo, so pa 
glavni vir širjenja okužbe, pri čemur njihov sok lahko na orodju ostane kužen tudi do 14 dni. Iz tega sledi, da je 
čiščenje in razkuževanje opreme (rezalnik, rokavice, motike, hmeljarski noži) zelo pomemben ukrep 
preprečevanja širjenja CBCVd. Pri izbiri razkužil svetujemo uporabo pripravka Virocid v 2% koncentraciji 
(200ml/10L vode).  
Poleg razkuževanja delovne opreme lahko na preprečevanje širjenja okužb vplivamo tudi s škropljenjem rastlin 
z anti-viroidnimi pripravki. Njihov način delovanja deluje na principu preprečevanja vdora viroidov v rastline 
skozi rane, ki jih povzročamo ob čiščenju ter navijanju poganjkov, hkrati pa inducirajo tudi obrambne 
mehanizme in tako naredijo rastline manj dovzetne za okužbo. To pomeni, da je potrebno rastline pred 
izvajanjem različnih manipulacij poškropiti in jih s tem narediti manj občutljive na okužbe. Pri hmelju bi to 
pomenilo škropljenje rastlin v pasovih 1 dan pred izvajanjem čiščenj in napeljave poganjkov.  
Na slovenskem tržišču sta dostopna dva pripravka registrirana kot sredstva za krepitev odpornosti rastlin in ki 
vsebujeta antiviroidne snovi. Prvi je pripravek Bio Plantela Chitosan (Unichem) na osnovi aktivne snovi hitosan 
hidroksid, ki se je pri mnogih rastlinah izkazal kot učinkovita zaščita pred virusi in viroidi v koncentraciji 0,1% 
(100g/100L). Mešanje pripravka z ostalimi pripravki, gnojili in FFS ni priporočljivo. Drug pripravek je sredstvo 
za krepitev rastlin Algoplasmin (Metrob), ki vsebuje polisaharid karagenan iz rdečih alg za katerega so nedavno 
objavili dobro antiviroidno delovanje pri krompirju. Pripravek se uporablja v 0,4% koncentraciji (400g/100L) in 
se lahko meša tudi s FFS. Za oba pripravka je potrebno izpostaviti, da vsebujeta težje topljive naravne 
polimere, ki naredijo obrambno prevleko na rastlinah, zato se ob pripravi škropilne mešanice dlje časa topita 
(tudi do 30 min).  
Testiranje obeh pripravkov na učinkovitost preprečevanja okužb CBCVd na hmelju je še v teku, ne glede na to 
pa ju je glede na do sedaj dostopne podatke smiselno pričeti uporabljati na okuženih posestvih.      
 

 
J. Livk: PRIJAVA NOVIH NASADOV HMELJA V REGISTRU KMETIJSKIH GOSPODARSTVEV 
 
V letošnjem letu je izšel nov Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 83/2016), ki 
predpisuje določene spremembe tudi za vas hmeljarje. 
4. točka 16. člena navedenega pravilnika predpisuje naslednje: 
 
 “Pri vsaki novi prijavi oziroma spremembi podatkov o hmeljišču je na upravni enoti treba obvezno priložiti 
eno od naslednjih potrdil:  
a) o uradni potrditvi certificiranih sadik A (v nadaljnjem besedilu: CSA) ali certificiranih sadik B (v nadaljnjem 
besedilu: CSB),  
b) o uradni potrditvi standardnih sadik (v nadaljnjem besedilu: St),  
c) za sadike pri premeščanju iz držav EU – ustrezen rastlinski potni list,  
č) za sadike iz uvoza iz tretjih držav – fitosanitarno spričevalo,  
d) o izpolnjevanju pogojev za pridobivanje sadik v proizvodnem hmeljišču”. 
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J. Livk: LETNA PRIJAVA PRIDELAVE RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA IN SADIK HMELJA 
 

1.) NABIRANJE SADIK HMELJA: 
Hmeljarji, ki ste v letu 2016 prejeli uradno potrdilo za matična hmeljišča (certificirano in standardno matično 
hmeljišče), katere ste spomladi 2016 prijavili v uradni pregled, lahko iz teh nasadov režete oziroma pridobivate 
sadike hmelja (certificirane sadike B in standardne sadike).  
Sadike nabrane v certificiranih in standardnih matičnih hmeljiščih so lahko za lastno uporabo ali za trženje. 
Vsaj 10 dni pred načrtovano rezjo sadik hmelja v teh nasadih morate to namero prijaviti organu za potrjevanje 
(IHPS)- Jošku Livk. 
 
Pogoji, katere morajo izpolnjevati certificirane sadike B in standardne sadike hmelja ob uradnem pregledu pri 
vas doma so: 
- biti morajo nepoškodovane;  
- debelina posamezne sadike mora biti najmanj 10 mm;  

- zgornji del sadike mora biti gladko, poševno odrezan, 10-15 mm nad zgornjim vencem brstov;  

- spodnji del sadike mora biti gladko, ravno odrezan, 10-15 mm pod spodnjim vencem brstov.  
Dvovenčne sadike morajo imeti 2 venca dobro razvitih brstov, enovenčne sadike pa 1 venec dobro razvitih 
brstov. 
 
Sadike nabrane v proizvodnih nasadih hmelja, za katere ste prejeli s strani IHPS »Potrdilo o izpolnjevanju 
pogojev za pridobivanje sadik v proizvodnem hmeljišču« pa so samo za lastno uporabo in niso tržne. Teh sadik 
ni potrebno prijavljati na IHPS v pregled pred saditvijo in za te sadike ne prejmete nobenega dodatnega 
potrdila. 
 

2.) MATIČNA HMELJIŠČA: 
Hmeljarji, ki ste do sedaj že pridelovali sadike hmelja, boste tudi letos prejeli vabilo za Letno prijavo pridelave 
razmnoževalnega materiala in sadik hmelja na dom, tako kot vsako leto. 
 
Vse ostale hmeljarje, ki pa do sedaj tega še niste koristili pa vas obveščamo, da lahko svoje nasade hmelja, v 
primeru, da imate posajene s sadikami A certifikata, B certifikata, ali standardnimi sadikami, le te prijavite v 
uradni pregled. V teh nasadih bomo preko vegetacije opravili predpisane preglede. V primeru, da bodo nasadi 
izpolnjevali predpisane pogoje v skladu s pravilnikom, boste lahko iz njih v jeseni 2017 ali spomladi leta 2018 
nabirali sadike hmelja za lastno uporabo, ali za trženje. Čeprav je zadnji rok za vložitev te prijave 30. april 2017 
na IHPS, pa vas obveščamo, da se morate prej še prijaviti v FITO-SEME register, ki ga vodi MKGP. Zato nas 
pokličite vsaj do 15. aprila 2017, da uredimo vse potrebno za vpis v omenjen register.  
 

3.) OZNAČEVANJE MATIČNIH HMELJIŠČ: 
Certificirana in standardna matična hmeljišča na terenu morajo biti vidno označena z napisi na tabli, ki mora 
biti odporna na vremenske razmere. Označi se na začetku hmeljišča v smeri prihoda in sicer prva in zadnja 
vrsta, tako da je jasno vidno, kje se to hmeljišče nahaja. Napis na tabli mora vsebovati : 

- kategorijo matičnega hmeljišča; navede se 'CMH' ali 'certificirano matično hmeljišče' ali 'SMH' ali 
'standardno matično hmeljišče, 

- ime oziroma kratica sorte hmelja, ki je prijavljena v pregled,  
- število vrst hmelja, ki so prijavljene v pregled (na primer 5, 8, 10,…) ter 
- puščico, ki označuje smer v kateri se matično hmeljišče nahaja. 
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CMH 

AURORA 

12 vrst 

→ 
 

CMH 

AU 

12 vrst 

→ 
 

 
 
 
 
                                                             

 
 
   ALI 
 
 

 
 
 
 
 
Vse dodatne informacije lahko dobite pri Jošku Livk na tel.: (03) 71-21-642 oziroma na GSM: (041) 647-404. 
 
 
 
 
A. Čerenak, M. Oset Luskar, S. Radišek, I. J. Košir: VPIS SORTE HMELJA STYRIAN KOLIBRI V SLOVENSKO 
                                                                                        SORTNO LISTO 
 
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je februarja izdala inštitutu odločbo o vpisu nove 

sorte hmelja Styrian Kolibri v sortno listo RS, njena žlahtniteljska oznaka je 214/61.  

 

Sorta Styrian Kolibri spada v t.i. skupino dišavnih sort hmelja in ima specifično sestavo eteričnega olja z visoko 

vsebnostjo farnesena, ki je kar dva do trikrat višja kot pri standardnih sortah Savinjski golding in Aurora. Suhi 

storžki izražajo cvetlično aromo in imajo dobro skladiščno obstojnost, kar pomeni, da je zelo pomembno 

zagotoviti ustrezne pogoje skladiščenja. Optimalen način bi bil čimprejšnje briketiranje, pakiranje briketov v 

varjene ALU vreče, ki preprečujejo dostop zraka in hranjenje v hladilnici na temperaturah okoli 4°C. 

 

Sorta je v letu 2015 dosegala povprečno višji pridelek od sort Aurora in Savinjski golding na, v 2016 pa je bil 

pridelek sorte Styrian Kolibri statistično značilno višji od obeh standardnih sort na vseh treh lokacijah. Sorta je 

dosegla primerljive vrednosti alfa-kislin  kot sorta Savinjski golding.  

 

Styrian Kolibri izraža občutljivost na verticilijsko uvelost hmelja, zato ni primerna za sajenje na okužena 

območja. Prav tako izraža občutljivost na primarno okužbo hmeljeve peronospore, hmeljevo pepelovko ter 

sivo in cerkosporno pegavost hmelja, ki lahko v določenih letih povzročita veliko škode. 

 

Za sorto Styrian Kolibri smo pričeli izvajati postopke zaščite sorte, zato IHPS kot žlahtnitelj sorte in nosilec 

intelektualne lastnine ne dovoljuje razmnoževanja omenjene sorte za namen sajenja izven območja Slovenije.  

Dosedanjo oznako sorte 214/61 – registrska številka sorte HUL036 - v vseh seznamih in registrih (predvsem v 

Registru kmetijskih gospodarstev) spremenite v ime Styrian Kolibri. 
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Na področju insekticidov je 20. marca 2017 pridobil izredno dovoljenje sistemičen insekticid in akaricid 
Movento SC 100 (a.s. spirotetramat) za zatiranje hmeljeve listne uši in pršice. 
Movento SC 100 ima dovoljenje za nujne primere v hmeljarstvu za 120 dni, njegova uporaba je dovoljena od 
18. 4. 2017 do 18. 8. 2017. Ker sredstvo ni v prosti prodaji, ga morate predhodno naročiti pri distributerju 
Bayer d.o.o.  
 
Sistemičen insekticid in akaricid Movento SC 100 uporabljate v naslednjih odmerkih:  

- BBCH 31-37 (ko hmelj doseže 10 do 70 % končne višine) v odmerku 0,3-0,95 l/ha 
- nad BBCH 37 pa se uporablja v odmerku 0,95 -1,5 l/ha 

Najvišji odmerek 1,5 l/ha se uporabi v primeru, Pko želimo sočasno zatirati uši in pršico. 
 
 
Na področju fungicidov je 6. aprila 2017 pridobil registracijo fungicid Vivando (a.s. metrafenon) za zatiranje 
hmeljeve pepelovke na hmelju. Sredstvo Vivando je polsistemičen fungicid s translaminarnim delovanjem, ki 
se uporablja preventivno za zatiranje hmeljeve pepelovke. Njegova uporaba je dovoljena v istem hmeljišču 
največ 2-krat letno, v časovnih razmikih od 7 do 12 dni. Karenčna doba za hmelj je 3 dni. 
Fungicid Vivando uporabljamo v odmerku od 0,30-0,66 l/ha in sicer: 
- BBCH 32-37 (ko rastlina doseže 20 do 70 % končne višine) = 0,3 l/ha,  
- BBCH 37-55 (ko rastlina doseže 70 % končne višine oziroma ko so brsti socvetij povečani) = 0,44 l/ha, 
- BBCH 55-81 (brsti socvetij so povečani in do začetka zorenja-10 % storžkov je kompaktnih) = 0,66 l/ha. 
 
 Posodobljen » Seznam FFS v hmeljarstvu za leto 2017 « je dostopen na spletni strani Inštituta 
(http://www.ihps.si/seznam-ffs-v-hmeljarstvu-28-3-2017). 
 
Hmeljeva peronospora – primarna okužba   
 
Pozorni bodite na  pojav kuštravcev v nasadih hmelja  predvsem pri občutljivih sortah kot so Savinjski golding, 
Bobek, Celeia in Dana ter novi sorti Styrian Wolf ter Styrian Gold. Zato vam v tem času priporočamo zatiranje 
primarne okužbe s pripravkom Fonganil Gold. 
Omenjeni pripravek ima poleg zatiranja kuštravcev vpliv tudi na zdravljenje hmeljne korenike. Za njegovo 
uporabo se priporoča enkratna točkovna aplikacija v odmerku 0,2 ml na rastlino ob porabi vode 0,2 l, pri kateri 
se doseže najvišja stopnja učinkovitosti. Pri škropljenju v pasovih se priporoča uporaba maksimalnega 
odmerka, ki znaša 0,8 l/ha pri porabi vode 700 l/ha. Najprimernejše je škropiti v času po rezi hmelja, ko 
poganjki hmelja dosežejo višino med 5 in 10 cm oz. imajo razvita en  do dva para listov (BBCH 11 -12), skrajni 
čas uporabe pa je v fazi višine hmelja cca. 30 cm 
 
 
 
 
 

http://www.ihps.si/seznam-ffs-v-hmeljarstvu-28-3-2017


 
11 

 

 
 
Hmeljev in lucernin rilčkar 
 
Hmeljev rilčkar je v zadnjem času vse pogosteje prisoten v naših hmeljiščih, njegova ličinka povzroča 
zmanjšanje količine in kakovosti pridelka. Njegovo populacijo ugotovimo ob rezi hmelja, ko pregledamo 
ostanke rezi, poškodbe, posledično pa najdemo bele, breznoge ličinke z rjavo barvo. Hmeljev rilčkar postaja 
pomemben gospodarski škodljivec, zoper katerega nimamo registriranega nobenega insekticida. Sicer pa na 
ličinko hmeljevega hrošča, katera je prisotna v podzemne delu trte hmelja in povzroča škodo z vrtanjem, ni 
dovolj učinkovit noben insekticid. Tako nam preostane le malo globlja rez hmelja ter dosledno izvajanje 
fitosanitarnih ukrepov v hmeljiščih. Eden izmed teh ukrepov je pobiranje ostankov podzemnih stebel oz. trt 
po rezi hmelja, katere odstranite iz hmeljišč, nikakor jih ne puščajte v bližini hmeljišč. S tem preprečite, da bi 
se hmeljev rilčkar razmnožil, ličinka pa prodrla v osrčje sadike hmelja in s tem povzročila odmiranje sadike. 
Navedeni ukrepi so učinkoviti tudi za lucerninega rilčkarja, ki je v večini prisoten v hmeljiščih na vzhodnem 
delu Slovenije (npr. območja Trgovišče, Dornava). 
 
UPORABA HERBICIDOV V PRVOLETNIH NASADIH IN UKORENIŠČIH  
V letošnjem letu je na novo posajenih veliko nasadov hmelja. V Slovenji za zatiranje plevelov v hmeljiščih 
nimamo dovoljenih herbicidov, razen v ukoreniščih in prvoletnih nasadih hmelja, kjer pridelka hmelja letos 
ne boste obirali. V ta namen je dovoljen herbicid: 
STOMP Aqua, ki zatira enoletne ozkolistne in nekatere vrste širokolistnih plevelov in sicer: 

- po saditvi, pred vznikom sadik hmelja, se uporabi v odmerku 3,3 l/ha; 
- po saditvi, po vzniku sadik hmelja, do faze petih parov listov (BBCH 15), pa v odmerku 3,0 l/ha. 

Ker škropimo v pasovih, izhajamo pri izračunu iz 1/3 površine. Tako porabimo le 1/3 vode (100 l) in samo 1/3 
hektarskega odmerka herbicida Stomp Aqua, kar predstavlja cca. 1,0 l. 
 
Če boste v istem hmeljišču sočasno gojili hmelj in fižol letos smete uporabiti herbicida Stomp Aqua, ker je 
pridobil dovoljenje za fižol, vendar morate omenjen herbicid uporabiti pred vznikom fižola 
 
 
 
A. Čerenak,: REGISTRACIJA BLAGOVNE ZNAMKE STYRIAN WOLF NA OBMOČJU EVROPSKE UNIJE 
 
 
Obveščamo vas, da je bila blagovna znamka EU, Styrian Wolf, registrirana na Uradu Evropske unije za 
intelektualno lastnino (EUIPO) dne 09/02/2017, pod registrsko številko 015260367. Znamka je vpisana v 
registre blagovnih znamk EU.  
 
Blagovna znamka Styrian Wolf velja 10 let od datuma vložitve prijave, in sicer do 21/03/2026, pred potekom 
njene veljavnosti je mogoča njena obnova za nadaljnje 10 letno obdobje (z možnostjo obnove vsakih 10 let).  
 
O nadaljnjih postopkih zaščite sort vas bomo sproti informirali. 
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Seznam FFS v hmeljarstvu za leto 2017 je dopolnjen z akaricidom Acramite 480 SC, ki je pridobil dovoljenje za 
nujne primere v hmeljarstvu in sicer le za zaloge, ki so ostale pri hmeljarjih iz leta 2016. Acramite 480 SC se 
sme uporabljati v odmerku 1,0 l/ha in sicer samo 1-krat letno, od 10.5.-10.9.2017. Acramite 480 SC ima 
karenco 14 dni. Pri njegovi uporabi je potrebno zagotoviti dobro omočenost vseh zelenih delov, zmulčiti 
cvetočo podrast okrog hmeljišča, upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meja brega vode 
1. in 2. reda. V primeru uporabe šob za zmanjšanje zanosa se varnostni pas do meja 1. reda zmanjša na 15 m, 
do meja 2. reda pa na 5 m. Tretiranje je dovoljeno samo ponoči in sicer maks. 4 ha hmeljišč/noč, pri čemer 
mora izvajalec zagotoviti, da v razdalji 15 m od roba hmeljišča ne bo naključno prisotnih oseb in živali. Po 
aplikaciji z Acramit-om lahko vstopite v nasad, ko bodo rastline suhe. Pri pripravi in uporabi Acramita 480 SC je 
potrebno uporabiti osebno varovalno opremo (delovni kombinezon oziroma dolge hlače in majico z dolgimi 
rokavi, pokrivalo s širokimi krajci, zaščitne rokavice, ščitnik za obraz, trpežno obutev,…). V skladu z izdanim 
dovoljenjem za Acramite 480 SC morate uporabniki omenjenega sredstva, ki imate zaloge iz leta 2016, voditi 
posebno evidenco iz katere bo razvidno: hmeljišče (GERK) in površina hmeljišča v katerem boste uporabili 
Acramite 480 SC, datum uporabe, dejansko uporabljeno količino Acramit-a, dejansko količino uporabljene 
vode ter morebitna opažanja v zvezi z uporabo omenjenega sredstva.  
Uporabniki Acramite 480 SC morate EVIDENCO o njegovi uporabi poslati Inštitutu za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije, ki je vlagatelj vloge za izredno dovoljenje, in sicer najkasneje do 10. 10. 2017 za kar vas 
bomo še posebej, pisno opomnili. 
 
Celoten, dopolnjen seznam FFS v hmeljarstvu za leto 2017« je dostopen na spletni strani Inštituta 
(http://www.ihps.si/seznam-ffs-v-hmeljarstvu-25-4-2017). 
 
MOVENTO SC 100 
Kot smo vas že obvestili je sistemičen insekticid in akaricid Movento SC 100 (a.s. spirotetramat) pridobil 
izredno dovoljenje v hmeljarstvu. Ker sredstvo ni v prosti prodaji, si ga morate predhodno naročiti. V kolikor to 
še niste storili, kontaktiratje Hmezad exim d.d., da se dogovorite o potrebnih količinah. 
 
Hmeljeva peronospora – primarna okužba   
 
Ponovno vas opozarjamo na  pojav kuštravcev v nasadih hmelja  predvsem pri občutljivih sortah kot so 
Savinjski golding, Bobek, Celeia in Dana ter novi sorti Styrian Wolf ter Styrian Gold. Še vedno je v določenih 
nasadih čas, da uporabite pripravek Fonganil Gold. Omenjeni pripravek ima poleg zatiranja kuštravcev vpliv 
tudi na zdravljenje hmeljne korenike. Za njegovo uporabo se priporoča enkratna točkovna aplikacija v 
odmerku 0,2 ml na rastlino ob porabi vode 0,2 l, pri kateri se doseže najvišja stopnja učinkovitosti. Pri 
škropljenju v pasovih se priporoča uporaba maksimalnega odmerka, ki znaša 0,8 l/ha pri porabi vode 700 l/ha. 
Najprimernejše je škropiti v času po rezi hmelja, ko poganjki hmelja dosežejo višino med 5 in 10 cm oz. imajo 
razvita en  do dva para listov (BBCH 11 -12), skrajni čas uporabe pa je v fazi višine hmelja cca. 30 cm. Na voljo 
pa imate tudi pripravke na osnovi a.s. Al – fosetil (Aliette, Aliette flash,  Aliette WG) ki jih uporabite v skladu z 
navodili: Seznama fitofarmacevtskih sredstev dovoljenih za uporabo v hmelju v Sloveniji v letu 2017 (glej 
Hmeljarske informacije št. 1). 

http://www.ihps.si/seznam-ffs-v-hmeljarstvu-25-4-2017
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Hmeljev bolhač 
 
V letošnjem letu smo na hmelju prve hrošče hmeljevega bolhača opazili v začetku aprila, številčenje okrog 10. 
aprila, ko si bile povprečne temperature zraka izredno visoke. Kljub ohladitvam v zadnjem tednu, je njegova 
populacija mestoma velika, še posebej na prvoletnih nasadih in v ukoreniščih, kjer hmelj ne prirašča tako hitro, 
da bi lahko »ušel« bolhačem. Maksimane temperature zraka so preko dneva visoke (razvidno iz grafa) in 
ugodno vplivajo na bolhača, v smislu njegovega intenzivnega prehranjevanja na mladih poganjkih hmelja in 
posledično povzročajo škodo.  
 

 
 
 
Posebej pozorni bodite v prvoletnih nasadih hmelja, da boste pravočasno ukrepali zoper hmeljevemu bolhaču. 
Za zatiranje hmeljevega bolhača imate na razpolago kontaktna insekticida z a.s. lambda-cihalotrin in sicer 
Karate Zeon 5 CS, katere uporabite v koncentraciji 0,01 %, ter Karis 10 CS, ki ga uporabite v 0,005 % 
koncentraciji. V tem času za izračun porabe tako Karate-ja kot Karis-a izhajajte iz max. 300 l vode/ha. 
Insekticida lahko kasneje uporabite skupaj s sistemičnim fungicidom (npr. Aliette flash) za zatiranje primarne 
okužbe hmeljeve peronospore. Za podaljšano delovanje kontaktnih insekticidov je priporočljivo dodati kakšno 
močilo (npr. Silwet, Nu-film, itd.).  
Opozorimo naj vas, da je uporaba insekticida Karate Zeon 5 CS in Karis 10 CS na istem zemljišču dovoljena le 2-
krat letno. Omenjenih insekticidov ne smete uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu! Ker sta sredstvi 
nevarni za čebele, je pred njuno uporabo potrebno zmulčiti cvetočo podrast v hmeljiščih (npr. ogrščica) ter 
regrat okrog hmeljišč! Pazite, da Karate Zeon 5 CS uporabite 40 metrov proč od vodnih površin, le v primeru 
uporabe šob z redukcijo drifta- antidrifnih šob, se varnostni pas zmanjša na 20 metrov. V primeru uporabe 
insekticida Karis 10 CS pa morate upoštevati 50 m varnostni pas od voda 1. in 2. reda. 

 
 
 
A.Ferlež Rus, M. Rak Cizej: VREMENSKE RAZMERE MED 20. IN 22. APRILOM 
 
 
Pretekli konec tedna, med 20. in 22. aprilom, so zelo nizke nočne in jutranje temperature povzročile pozebo. 
Podatki o temperaturah zraka in dolžini trajanja temperatur pod lediščem na agrometeoroloških postajah 
Celjske in Koroške regije so prikazani v spodnji preglednici. Na vseh pridelovalnih območjih hmelja so se 
temperature zraka v noči s četrtka na petek (20. – 21.4.) spustile pod ledišče. Minimalne temperature zrake so 
se na hmeljarskih lokacijah gibale od - 2,68 oC (Žalec) do - 4,49 oC (Ojstriška vas). Potrebno je poudariti, da so 
nizke temperature trajale daljše časovno obdobje (do 8 ur) in posledično na hmelju povzročile poškodbe.  
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Obseg poškodb je odvisen predvsem od sorte in fenološkega razvoja hmelja. Vsekakor so rastline hmelja 
zaradi nizkih temperatur zraka doživele stres.  
 
 

Hmeljarsko-
poljedelske in 

vrtnarske lokacije 

Minimalna T zraka 
na višini 2 m (°C) 

od 20. - 21. 4. 2017 

Čas trajanja T 
pod lediščem 

(v urah) 

Minimalna T 
zraka na višini 2 

m (°C) 
od 21. - 22. 4. 

2017 

Čas trajanja T pod 
lediščem (v urah) 

Žalec -2,68 4,5 -0,49 2 

Parižlje -3,42 5,5 -0,59 2 

Latkova vas -2,79 5 -0,24 0,5 

Ojstriška vas -4,49 8 -1,66 5,5 

Škofja vas -4,09 7 -2,18 4,5 

Radlje ob Dravi -3,65 8 -0,82 2 

 

 

B. Čeh, M. Rak Cizej in M. Oset Luskar: STRES ZARADI NIZKIH TEMPERATUR                                                              
 
Kjer so bile rastline hmelja izpostavljene stresni situaciji (so bili poganjki že dokaj dolgi) zaradi zelo nizkih 
temperatur, priporočamo, da hmeljišča enakomerno poškropite z enim od pripravkov, ki delujejo na rastline 
kot stimulatorji rasti. Na voljo je več pripravkov z omenjenim delovanjem. Rastline lahko poškropite z 
aminokislinskim pripravkom Etamin – bioaktivatorjem naravnih metaboličnih procesov v rastlinah, ki omogoči 
rastlinam hitrejše okrevanje (200 do 300 ml/100 litrov vode). Poleg aminokislin vsebuje tudi hranila dušik, 
fosfor in kalij. Uporabite lahko tekoče foliarno gnojilo na osnovi aminokislin Protifert LMW v 0,35 % 
koncentraciji ali pa uporabite tekoče organsko gnojilo Drin v 0,17 % koncentraciji. Na voljo so tudi pripravki, 
kot so biostimulator Delfan Plus (aminokisline, dušik in organska snov), katerega priporočamo, da se ga 
uporabi v odmerku 0,4 – 0,45 l/ha, AlgoVital Plus v odmerku 1,5-2 l/ha, Basfoliar Aktiv v odmerku 1,5 l/ ha ter 
Algoplasmin, ki vsebuje polisaharid karagenan iz rdečih alg, za katerega so nedavno objavili tudi dobro 
antiviroidno delovanje pri krompirju (več si preberite v prejšnji številki Hmeljarskih informacij). Pripravek se 
uporablja v 0,4 % koncentraciji (400 g/100 l). Vsi ti pripravki bi naj aktivirali biokemične in encimske procese v 
rastlini ter izboljšali metabolizem in procese sinteze. Poleg aminokislin vsebujejo še naravne biološke 
pospeševalce in mikrohranila. Priporočena poraba vode je od 300 do 400 l/ha.  

 

M. Pavlovič: HMELJARSKO-PIVOVARSKE TRŽNE NOVICE S SESTANKA V ZDA 
 
Vsakokratna ocena globalnih tržnih razmer v hmeljarstvu temelji na podlagi poročil predstavnikov držav 
pridelovalk hmelja, ki se trikrat letno srečujemo na sestankih Ekonomske komisije Mednarodne hmeljarske 
organizacije (www.ihgc.org). Primarni vir uporabnih informacij predstavlja vsakokrat posodobljena zbirna in 
spletno dosegljiva tabela statistik globalne ponudbe hmelja držav članic. V posebnih tržnih poročilih pa 
hmeljski trgovci zajamejo še tržno nepomemben 1 % površin in količin, držav nečlanic (npr. Japonska, Turčija, 
Argentina...), kjer so hmeljišča večinoma v lasti lokalnih pivovarn, hmelj pa za lastne potrebe.  
Svetovni pridelek hmelja v letu 2016 je na 55.300 ha (IHGC, 54.656 ha) hmeljišč obsegal 109.200 ton (IHGC, 
108.022 ton) – s povprečnim pridelkom 1,97 tone na hektar. Ocena globalne pridelave grenčic (alfa-kislin) v 
2016 je obilnih 10.482 ton, s povprečno vsebnostjo 9.5 %.  Nadpovprečno pridelavo grenčic so dosegali 
hmeljarji na skoraj vseh svetovnih območjih. Izjema s podpovprečnimi vrednosti so bile edino visoko-
grenčične sorte hmelja v ZDA. 
 
In kakšni so izgledi za 2017? Letošnji prvi sestanek Mednarodne hmeljarske organizacije je bil prvič povezan z 
aprilsko letno konferenco in sejmom ameriških  pivovarjev (The Craft Brewers Conference & BrewExpo 
America®) v ameriški prestolnici Washington DC. Na češkem veleposlaništvu je 40 udeležencev iz 8 držav 

http://www.ihgc.org/
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2017%20APR%20-%20IHGC%20Hop%20market%20report%202.pdf
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/activ/apr17.htm
https://www.craftbrewersconference.com/news/see-next-year-washington-d-c-april-10-13
https://www.craftbrewersconference.com/news/see-next-year-washington-d-c-april-10-13
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2017%20APR%20-%20IHGC%20participants.pdf
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razpravljalo o trgu hmelja. Na sliki tržnega poročila vidimo prikaz svetovnih površin hmeljišč (ha), pridelkov 
hmelja (t) in pridelkov grenčic (t) od 2003 do 2017, pri čemer velja za 2017 le spomladanska ocena. Zopet smo 
v letu 2017 priče povečanju površin v vseh najpomembnejših izvoznicah hmelja – za ocenjenih 4.000 ha. V ZDA 
za 1.962 ha, v ZRN za 1.300 ha, v Češki republiki za 290 ha, v Sloveniji za 130 ha, na Poljskem  za 100 ha. 
Povzeta globalna napoved pridelka hmelja v svetu za 2017 je za 1.100 ton nižja od predhodne, napoved 
pridelave grenčic pa enaka lanski. Podoba tržnih razmer bo vsekakor jasnejša poleti.  
 
 

 
Slika: Površine hmeljišč (ha), pridelkov hmelja (t) in grenčic (t) v svetu od 2003 do 2016 – ter napoved za 2017.  
 
Pri tržnih analizah je vedno povpraševanje tisto, ki spodbuja ali pa zavira priložnosti ponudbe. To velja tudi za 
hmeljarstvo. Rast na svetovnem trgu piva se je v zadnjih treh letih ustavila, celo nekoliko zmanjševala. V letu 
2013 (1,972 mrd hl piva), v letu 2014 (1,963 mrd hl piva, oz. -0,5 %), v letu 2015 (1,933 mrd hl piva, oz. -1 % ). 
Najizraziteje beležimo upad porabe piva v Rusiji, Japonski in Braziliji. V segmentu malih pivovarn pa rast 
proizvodnje tudi ni več dvoštevilčna. Trgovci ocenjujejo, da zaradi še vedno rastoče porabe hmelja v pivu, 
dodatno povpraševanje po določenih sortah hmelja kljub temu obstaja. V tržnih ocenah potreb po hmelju je 
tudi že zaznati prekomerne zaloge pri pivovarnah, kjer realizacija proizvodnje ne dosega optimističnih načrtov 
iz preteklih let. Kako se odzivajo takšni mali in srednje veliki pivovarji? Različno. Eni kupujejo hmelj 
kratkoročno in jih zaloge ne bremenijo. Nekateri, z večjimi zalogami hmelja, že predlagajo rešitve s 
podaljševanjem terminov sklenjenih prodajnih pogodb. Spet tretji (sicer v manjših količinah) naprej 
preprodajajo svoje presežke količin hmelja novodobnim borznim ponudnikom v ZDA (npr. The lupulin 
exchange).  Zaključek? Večletno širjenje hmeljišč in signali potrošnje hmelja spominjajo vse bolj na leto 2008.  
 
Poleg tržnih razmer so delegati predsedstva organizacije urejali tudi preostale formalne in planirane aktivnosti. 
Termin jesenskega sestanka (10.11.2017) v Pragi, potrditev liste odlikovancev za 2017, sprejetje sklepa o 
organizaciji prihodnjih dveh kongresov. Na seji smo predstavili usklajeno pobudo slovenskih predstavnikov v 
IHGC – Društva hmeljarjev, hmeljskih starešin in princes Slovenije ter podjetij Hmezad 'exim' in Inbarco – da 
gosti Slovenija naslednji kongres v poletnem času 2019. V letu 2021 bo kongres v Češki.  
Na področju zakonodaje v kmetijstvu je predsednica komisije za harmonizacijo zakonodaje v hmeljarstvu Ann 
George ponovno predstavila tematiko sistema kakovosti GLOBALG.A.P. v hmeljarstvu ter ozadje zakonodaje 
Food Safety Modernization Act (spletno poročilo).  
 
V poletnem času sta predvidena še dva pomembnejša dogodka v okviru Mednarodne hmeljarske organizacije. 
Konferenca Tehnično-znanstvene komisije IHGC, od 25. do 29.6.2017 v kraju St. Stefan a. Walde v Avstriji ter 
56. kongres IHGC, od 30.7. do 3.8.2017 v ameriški Yakimi. Podrobnosti posameznih tem poročila lahko 
preberete tudi v izvirnem gradivu prikazanih spletnih povezav.   
 

http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2017%20GLOBALG.A.P.%20to%20IHGC.pdf
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2017%20APR%20-%20IHGC%20CRH%20report.pdf
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2017%20JUN%20IHGC%20Lectures_draft2.pdf
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2017%20JUL%20IHGC%20CongressRegistrationForm.pdf
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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 
 
Hmeljeva peronospora - kuštravci   
Pri rednih pregledih hmeljišč še vedno ugotavljamo množično prisotnost kuštravcev v določenih  nasadih 
hmelja. V preteklem obdobju so bili za razvoj le - teh ugodni pogoji  za to vas ponovno opozarjamo, da redno 
pregledujte svoje nasede in v kolikor zaznate prisotnost kuštravih poganjkov  ukrepajte. Pojavljajo se na vseh 
sortah,  zlahka pa jih najdemo v nasadih občutljivih sort kot so Dana, Savinjski golding in Bobek ter novi sorti 
Styrian Wolf ter Styrian Gold. Prisotnost kuštravcev v nasadih  se kaže tudi v povečanem številu ulova spor, ki 
je na vseh lokacijah kjer le- to  spremljamo nad kritično mejo.  Preglejte svoje nasade hmelja in v kolikor 
opazite kuštravce na več ko 3% rastlin nemudoma uporabite fungicid za zatiranje primarne okužbe s hmeljevo 
peronosporo. Na  voljo imate pripravke  iz skupine  Aliette in sicer Aliette, Aliette flash in Aliette WG, ki jih 
uporabite v odmerku 2 kg/ha. Škropljenje obvezno po 7-ih do 10- ih dneh ponovite!  
V tem času, ko je hmelj v povprečju visok 2,5 m uporabite torej med 600 in 800 l vode na ha. V kolikor imate 
mlade nasade (drugoletniki), ki so višji porabljeno vodo ustrezno povečajte. 
 
Hmeljeva listna uš  
Letos smo na hmelju v Žalcu našli prvo krilato uš 25. aprila, kar je en teden prej kot v prejšnjih letih. Razlog za 
zgoden pojav uši so bile visoke povprečne temperature zraka v prvih dveh dekadah aprila. Na splošno je bila 
intenziteta krilatih uši do sredine maja 2 krilati uši/rastlino hmelja, v zadnjih dneh pa se populacija povečuje. 
Tako smo v zadnjih dneh našli v povprečju 5 krilatih uši/rastlino (graf 1). Glede na podatke štetja zimskih jajčec 
hmeljeve listne uši na zimskem gostitelju, domači češplji, kjer smo v povprečju našli 1,63 odloženih jajčec/100 
brstov, pričakujemo srednje močan prelet. Prelet uši še traja in bo verjetno na podlagi prognoznega modela 
trajal še cca. 20 dni, o čemer vas bomo obveščali.   
 

 
Graf 1: Primerjava preleta krilatih uši na hmelj v letu 2016 in z letošnjim letom (2017) 
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Trenutno populacija hmeljeve listne uši v hmeljiščih na splošno še ni velika, mestoma so uši prisotne na 
zgornjih, mladih listih , vendar še pod kritično mejo. V naslednjih dneh, ko se bo otoplilo in bo za razvoj uši 
ugodno. Bodite pozorni in redno, najmanj 2-krat tedensko pregledujte hmeljišča, predvsem ob robovih, kjer je 
populacija uši običajno velika. Pazite, da pravočasno ugotovite populacijo uši, da ne preseže prag škodljivosti. 
Ko na večini zgornjih listov najdete 50 uši ali na posamičnih listih po 200 uši, je potrebno nemudoma uporabiti 
insekticid. Mestoma se pojavlja tudi fižolova uš. Za zatiranje uši so letos na razpolago ista sredstva kot v 
lanskem letu, poleg imate na razpolago tudi insekticid/akaricid Movento SC 100 (preglednica 1), kateri ima 
letos ponovno izredno dovoljenje. Pozorni bodite še posebej v matičnih hmeljiščih, da uši pravočasno zatrete, 
saj so uši prenašalke virusov. Nadaljnja navodila o zatiranju hmeljeve uši boste prejeli v hmeljarskih 
informacijah in na tehnoloških sestankih hmeljarjev. V kolikor so kakšen nejasnosti, se obrnite na IHPS, na 
Oddelek za varstvo rastlin.  
 
Preglednica 1: Dovoljeni sistemični insekticidi za zatiranje hmeljeve listne uši na hmelju v letu 2017 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Koncentracija/ 

odmerek 
Karenca 

(dni) 

Število 
škropljenj v 
rastni dobi 

Chess 50 WG 
(registracija do 

30.6.2017) 
pimetrozin 0,8 kg/ha 21 3-krat 

Confidor 70 WG5 imidakloprid 0,17 kg/ha 
zagotovljena s 

časom uporabe 
1-krat 

Kohinor SL 2004 imidakloprid 0,6 l/ha 35 1-krat 

Teppeki flonikamid 0,18 kg/ha 21 2-krat 

Karate Zeon 5 CS 
lambda-

cihalotrin 
0,007-0,01 % (0,25 

l/ha) 
21 2-krat 

Karis 10 CS 
lambda-

cihalotrin 
0,0035-0,005 % 

(0,125 l/ha) 
14 2-krat 

Movento SC 100* spirotetramat 0,3-1,5 l/ha 21 1-krat 
4Pripravk Kohinor SL 200 lahko v 10 % konc. uporabite tudi za mazanje trt.  
5Pripravek Confidor 70 WG se uporablja samo za mazanje trt! 
*Movento SC 100 ima dovoljenje za nujne primere v hmeljarstvu za 120 dni, ki se ga sme uporabljati od 18.4.-
18.8.2017. Ker sredstvo ni v prosti prodaji, ga morate naročiti pri distributerjih (Hmezad exim d.d., Zadružna 
oskrba d.o.o. ali Mercator d.d.).  
Sistemični insekticid in akaricid Movento SC 100 uporabljamo v naslednjih odmerkih:  
BBCH 31-37 (hmelj doseže 10 do 70 % končne višine) = 0,3-0,95 l/ha 
nad BBCH 37 se uporablja v odmerku 0,95 -1,5 l/ha 
Najvišji odmerek 1,5 l/ha se uporabi v primeru, ko želimo sočasno zatirati uši in pršice. 
 
 
Hmeljev bolhač 
Hmeljev bolhač je v tem času množično prisoten v večini hmeljišč, tako v rodnih, še posebej pa v prvoletnih 
nasadih. Hmelj je v tem času pričel sicer hitro priraščati, vendar v primeru, da vam bolhač z objedanjem 
zmanjšuje listno površino in posledično povzroča škodo, ukrepajte z navodili posredovanimi v prejšnji št. 
Hmeljarskih informacij. Za zatiranje hmeljevega bolhača imate na razpolago kontaktna insekticida z a.s. 
lambda-cihalotrin in sicer Karate Zeon 5 CS, katere uporabite v koncentraciji 0,01 %, ter Karis 10 CS, ki ga 
uporabite v 0,005 % koncentraciji. Bodite pozorni na vse omejitve, upoštevajte varnostni pas od voda 1. in 2. 
reda, pripravka ne smete uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu, njuna uporaba je dovoljena na istem 
hmeljišču 2-krat letno.  
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Hmeljeva pršica 
Hmeljeve pršice v hmeljiščih trenutno še nismo našli, jo pa pričakujemo v naslednjih dneh, predvsem na lažjih, 
peščenih zemljiščih. Opozarjamo vas, da boste pri pregledih hmeljišč pozorni tudi na hmeljevo pršico, ki jo 
boste sprva našli na spodnjih listih. 
 
Koruzna vešča 
8. maja smo pričeli s spremljanjem koruzne vešče s svetlobno vabo in sicer na dveh, že znanih lokacijah, IHPS 
Žalec in Roje pri Žalcu. Prve metulje smo v Žalcu ulovili 16. maja. Na svetlobni vabi na Rojah pri Žalcu smo v 
nočeh od 18. do 20. maja, ulovili po 12 metuljev/noč. V naslednjih dneh, ko pričakujemo toplo vreme, bo 
posledično tudi let metuljev intenziven. Pričakujemo, da bo potencial vešče letos ponovno velik, namreč v 
okolici Žalca je bila mestoma koruza prisotna do 22. maja in še vedno niso ustrezno uničeni vsi njeni ostanki. O 
prvih najdbah gosenic koruzne vešče in nadaljnjih ukrepih za njeno zatiranje, vas bomo obveščali. Predvidoma 
lahko prve gosenice pričakujemo že v naslednjem tednu. Bodite pozorni v svojih nasadih, kjer ste običajno 
imeli težave z veščo, še posebej hmeljišča na širšem žalskem območju, kot seveda tudi izven njene okolice. 
Predvidevamo, da bo prva aplikacija z registriranimi insekticidi v prvi dekadi junija. Prednost v tem času bi dali 
pripravku Lepinox plus. 
 
PREGLEDI CERTIFICIRANIH MATIČNIH HMELJIŠČ 
V teh dneh smo pričeli z uradnimi pregledi certificiranih matičnih hmeljišč v katerih bodo izvedena tudi uradna 
vzorčenja na viruse. Vsi lastniki matičnih hmeljišč ste o pregledih predhodno obveščeni od uradnega 
preglednika in vzorčevalca. Na tem mestu pa naj vas ponovno opozorimo, da je potrebno matično hmeljišče 
označiti v skladu s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja in sicer začetek in konec 
matičnega hmeljišča in sicer na obeh straneh hmeljišča. V kolikor matično hmeljišče ne bo ustrezno označeno, 
ne bomo mogli izvesti uradnih pregledov.  
 
V matičnih nasadih bodite še posebno pozorni na dosledno izvajanje fitosanitarnih higienskih ukrepov, 
razkuževanje orodij in delovne opreme, ter dosledno zatiranje bolezni in škodljivcev.  
 

 

 
B. Čeh: POVZETEK PREDAVANJA O GNOJENJU HMELJA S TEHNOLOŠKEGA SESTANKA HMELJARJEV 
 
Skupna letna količina dušika (N), ki se pognoji v polnorodnem nasadu hmelja za pridelek 1,8 t/ha, naj bi bila 
največ 200 kg/ha. To pomeni seštevek dušika iz organskih in mineralnih gnojil. Torej pri odmerjanju mineralnih 
gnojil od 200 kg/ha odštejemo ves N, ki smo ga vnesli v hmeljišče z organskimi gnojili, in le razliko pognojimo z 
mineralnimi gnojili. To vrednost delimo na tri obroke v razmerju ¼ : ½ : ¼ . Prvi obrok potrosimo okrog 20. 
maja, pri čemer upoštevamo optimalen čas aplikacije. Slednje pomeni, da so tla primerno vlažna, ne premokra 
in ne suha.  
Nekaj osnovnih pravil: 

 dušikovo gnojilo po trošenju zadelamo v tla,  
  trosimo ga zgodaj zjutraj ali zvečer, da so izgube čim manjše, 
  tla vlažna in topla,  
  ne gnojimo v suši ali ob napovedi obilnega deževja,  
  listi rastlin niso mokri, saj lahko v nasprotnem primeru nastanejo na njih ožigi. 

 
Če imamo doma organska gnojila, z njimi nadomestimo nekaj N, P, K, ki bi jih sicer morali potrositi z 
mineralnimi gnojili. Manjše stroške goriva in delovnih ur lahko pridobimo z gnojenjem s P in K v času 
dognojevanja z N, kar pa je v praksi dokaj težko, saj imajo gnojila ozko razmerje med kalijem in fosforjem, 
hmelj pa porabi trikrat več kalija kot fosforja. Vsekakor se moramo držati nasveta za odmerek N, količina kalija 
in fosforja je lahko nekoliko manjša ali večja, kar vračunamo pri gnojenju naslednje leto. Glede na analizo tal in 
potrebe hmelja je le-to že upoštevano v gnojilnem načrtu.  
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Auroro lahko dognojujemo z dušikom po metodi Nmin. Navodilo si lahko preberete v Hmeljarskem zvezku, ki 
je objavljen tudi na spletni strani IHPS, če ste morda svoj tiskan izvod izgubili: http://www.ihps.si/raziskave-in-
razvoj/publikacije/. Bistvo metode je, da konec maja, pred prvim dognojevanjem z N, izmerimo količino 
rastlinam dostopnega dušika do globine 60 cm, v sezoni pa potem pognojimo razliko do ciljne vrednosti = 
200-230 kg/ha N. 
Enemu hodu se lahko izognemo, če prvo dognojevanje hmelja izvedemo z dušikom v počasi sproščujoči obliki, 
npr. z: 

 ENTEC 26, ki vsebuje tudi žveplo, v odmerku 170 kg/ha N  20. maja,  
 Sirflorjem v začetku maja (120 kg/ha N) + Urea ali KAN 10. junija (50 kg/ha N),  
 Energikom konec maja (120 kg/ha N) + Urea ali KAN 10. junija (50 kg/ha N), 
 NGoo v prvi dekadi maja (120 kg/ha N)  + Urea ali KAN 10. junija (50 kg/ha N). 

Datumi so seveda okvirni; veljajo za povprečno sezono, ko je hmelj okrog 10. junija na višini okrog 4 m in je tik 
pred tem, da v dveh tednih, do konca junija (začetek cvetenja) naredi v glavnem vso listno maso. Več o 
gnojenju s tovrstnimi gnojili si lahko prav tako preberete v Hmeljarskem zvezku.  
Pri urejenem kapljičnem namakanju se seveda gnojenje lahko izvaja s fertigacijo.  
Apneni N je najstarejše 'umetno' dušikovo gnojilo. Fiksacija dušika je dosežena v postopku, kjer se najprej z 
združitvijo apnenca (kalcijev karbonat) z virom ogljika (običajno je to premog) tvori kalcijev karbid. Zanimiv je, 
ker deluje 'razkuževalno' na tla. Preden ne bodo znani rezultati uporabe večkratne uporabe tega gnojila tekom 
vegetacije (poskusi na IHPS že potekajo), velja navodilo, da se uporabi 400 kg/ha apenega dušika (80 kg N/ha) 
tik pred pričetkom rasti – nekaj dni po razgrnitvi in obrezovanju rastlin. Pomembno je, da gnojilo po trošenju 
ostane enakomerno razporejeno na površini tal oz. da se prepreči njegovo premeščanje, da ne prihaja do 
zbiranja granul na enem mestu, kar bi lahko povzročilo fitotoksičnost na rastlinah. 
Če uporabljamo za dognojevanje foliarna gnojila, ki vsebujejo N, je to treba upoštevati pri odmerjanju 
granuliranih N gnojil in odmerek le-teh zmanjšati skladno z navodili proizvajalca foliarnega gnojila, npr. Last N 
(18,5 l/ha pri višini hmelja 4 m in/ali 26 l/ha v začetku cvetenja – konec junija). 
Zaradi velikega deleža amonijskega N v gnojevki (okrog 50% N) moramo z njo gnojiti kot z mineralnimi N gnojili 
– torej takrat, ko rastlina N dejansko potrebuje. Obrok gnojevke je npr. 26 m3 (zaradi N) (5 kg N v 1 m3). 
Pazljiva aplikacija, da je izguba hranil čim manjša: gnojili ne vozimo na suha tla ali tla, zasičena z vodo, in ne v 
sončnem, vročem vremenu, takoj ju zadelamo v tla. Pri 1. in 2. dognojevanju jo neposredno deponiramo v tla 
ali jo takoj po aplikaciji zakultiviramo, mora  biti ustrezno razredčena (v razmerju 1:1). Pri 3. dognojevanju 
poskrbimo za defoliacijo spodnjega dela hmelja in jo v tla zadelamo z osipanjem. Vneseni N odštejemo od 
skupnega odmerka za hmelj.  
Hmelj je zelo hvaležen za vnos pripravkov iz alg. V morju je navsezadnje znajde vse, kar odnašajo reke, vsebuje 
vse potrebne elemente za rast in razvoj rastlin, torej so alge tiste, ki v hmeljišča, ki so redko gnojena z 
hlevskim gnojem, gnojevko ali gnojnico, način, da v hmeljišče vnesemo različne elemente, ki jih sicer rastline 
potrebujejo v majhnih količinah, vendar pa so nujno potrebni. Na IHPS smo v poskusu z nekoliko nižjim pH 
preizkusili pripravek LITHO (300 kg/ha vsako jesen), kar se je po nekaj letih odrazilo v večjem pridelku hmelja. 
Hmelj se je v poskusih na IHPS dobro odzval tudi na druge pripravke iz alg. Če smo vključili v pridelavo hmelja 
sorte Celeia pripravek Super Fifty ali Resistance (Super Fifty foliarno 4x v sezoni ALI Resistance talna aplikacija 
(z zalivanjem) 4-krat v sezoni. Prva uporaba takoj po navijanju, drugo ko so rastline na polovici žičnice in potem 
še dvakrat v razmikih 3 tednov. Gnojenje z N enkrat; tik pred začetkom hitre rasti hmelja (okrog 10. junija) v 
odmerku 80 kg/ha N. CTA humus konec maja v odmerku 80 L/ha. LITHO KR+ granulat 300 kg/ha zgodaj 
spomladi.), ni bilo smiselno trikratno dognojevanje hmelja z gnojilom KAN v skupnem odmerku 170 kg/ha N, 
ampak je za statistično primerljiv pridelek storžkov in pridelek alfa-kislin zadoščalo enkratno dognojevanje v 
količini 80 kg/ha mineralnega N. V sušnejšem letu 2013 je zalivanje hmelja s pripravkom Resistance imelo velik 
pozitiven vpliv na pridelek storžkov. 
O gnojenju hmelja z žveplom in o tem, da se hmelj s kalijevo soljo gnoji jeseni, pa si lahko preberete kaj več v 
reviji hmeljar, letnik 2016, ki je prav tako dosegljiva na spletni strani IHPS: http://www.ihps.si/raziskave-in-
razvoj/publikacije/.  
 
   
 

http://www.ihps.si/raziskave-in-razvoj/publikacije/
http://www.ihps.si/raziskave-in-razvoj/publikacije/
http://www.ihps.si/raziskave-in-razvoj/publikacije/
http://www.ihps.si/raziskave-in-razvoj/publikacije/
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A. Čerenak, M. Oset Luskar: ZAŠČITA IN LICENČNINA NOVIH SORT HMELJA 
 
 
Kot smo vas že obvestili v predhodnih Hmeljarskih informacijah in na spletni strani IHPS  smo v februarju 
registrirali blagovno znamko Styrian Wolf za območje Evropske unije, ki je tako registrirana na Uradu Evropske 
unije za intelektualno lastnino (EUIPO). V povezavi s pisarno, ki ureja tozadevne pravne postopke, sledimo 
registrirani znamki v smislu, da smo iz baze podatkov informirani o morebitnih zlorabah uporabe zaščitenega 
imena, ki so bile do sedaj brezpredmetne. Obveščamo vas tudi, da smo vložili patent pri Uradu Združenih 
držav Amerike za patente in znamke (USPTO) za zaščito sorte Styrian Wolf za območje ZDA, kot smo se 
dogovorili na Odboru za žlahtnjenje in tehnologijo. Ravno tako je v skladu z dogovori znamka Styrian Cardinal 
prestala naš zagovor in je po večkratnih urgencah pri pristojnem uradu EUIPO v fazi nadaljnjega preizkusa. Na 
Uradu za varstvo sort EU smo pričeli s postopkom zaščite sadilnega materiala sort Styrian Eagle in Styrian 
Kolibri. Kot smo že večkrat poudarili, sorte hmelja, ki so v postopkih zaščite oz. so že zaščitene, ni dovoljeno 
razmnoževati za sajenje izven območja Slovenije.  
Za izvedbo zgoraj navednih postopkov je bil za nove sorte uveden dodatek 0,73€/sadiko hmelja, ki se poravna 
pri nakupu sadilnega materiala (velja tudi za razmnoževanje za lastno uporabo) novih sort in velja za vse 
kategorije sadilnega materiala (sklep sestanka predstavnikov hmeljarjev, predstavnikov KGZS, MKGP in IHPS v 
zvezi z zaščito novih sort hmelja z dne 15. 4. 2016). 
Glede na to prosimo hmeljarje imetnike tega sadilnega materala, da v skladu z Aneksom  k prodajni pogodbi o 
prodaji sadik križancev med IHPS in hmeljarjem do 31. 5. 2017 v tajništvo  IHPS ali na e-naslov 
tajnistvo@ihps.si  posredujete pisne podatke o razmnoževanju sadilnega materiala (št. razmnoženih sadik) 
sort Styrian Wolf in Styrian Cardinal.  
 

 

NAROČILA ZA CERTIFICIRANE SADIKE HMELJA – CSA   RAZMNOŽEVANJE V LETU 2017  

 

M. Oset Luskar, IHPS  

 

Spoštovani hmeljarji,  

 

obveščamo vas, da smo zaključili s prevzemom naročil za sadilni material hmelja za razmnoževanje v letu 2017 

za certificirane sadike A za sorte AURORA, CELEIA, SAVINJSKI GOLDING, BOBEK, STYRIAN GOLD, CERERA, 

STYRIAN EUREKA, STYRIAN WOLF, STYRIAN CARDINAL in STYRIAN EAGLE in za sorto STYRIAN KOLIBRI 

kategorije standardne sadike.     

 

Pojasnilo: IHPS prideluje sadike hmelja certifikata A po predhodnem naročilu. Kapaciteta razmnoževanja je 

odvisna od števila matičnih rastlin, ki jih vzdržujemo v skladu s certifikacijsko shemo za hmelj. Glede na 

nedorečeno sortno politiko v slovenskem hmeljarstvu imamo bazo matičnih rastlin za posamezne sorte po 

naših predvidevanjih. Za morebitna večja povpraševanja za posamezno sorto je potrebno bazo matičnih rastlin 

povečati, za kar je pa potrebna ena rastna sezona.  

 

Naročila sprejemamo po vrstnem redu (datum naročila) do zapolnitve kapacitet. Po enakem sistemu ob koncu 

sezone tržimo manjše količine sadik, ki so namnožene na rezervo.  Informacije pridobite pri Moniki Oset 

Luskar osebno ali po tel.: 03/71-21-634 oziroma 041/894-635. 
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B. Čeh, M. Rak Cizej, S. Radišek in M. Oset Luskar: UKREPANJE PO TOČI  
 
Območje Petrovč je 31. maja popoldne zajelo močno neurje s točo. Močan dež sta spremljala 10-minutna toča 

ter zelo močan veter. Hudo neurje s točo je na tem območju poškodovalo tudi hmelj.  

Ko se bodo tla ustrezno osušila, je priporočljivo poškodovan hmelj poškropiti z enim od pripravkov, ki delujejo 

na rastline kot stimulatorji rasti. Lahko uporabite aminokislinski pripravek Etamin – bioaktivator naravnih 

metaboličnih procesov v rastlinah, ki omogoči rastlinam hitrejše okrevanje (200 do 300 ml/100 litrov vode). 

Poleg aminokislin vsebuje tudi hranila, in sicer dušik, fosfor in kalij. Uporabite lahko tekoče foliarno gnojilo na 

osnovi aminokislin Protifert LMW v 0,35 % koncentraciji oziroma Drin v 0,17 % koncentraciji. Na voljo so tudi 

pripravki, kot so: Delfan Plus, ki vsebuje aminokisline, dušik in organsko snov in se uporabi v odmerku 0,4–

0,45 l/ha, AlgoVital Plus v odmerku 1,5-2 l/ha, Basfoliar Aktiv v odmerku 1,5 l/ ha ter Algoplasmin v 0,4 % 

koncentraciji, ki vsebuje polisaharid karagenan iz rdečih alg. Na krompirju so ugotovili, da ima Agroplasmin 

dobro antiviroidno delovanje, zato ga še posebej priporočamo v hmeljiščih, kjer je bil najden hmeljev vioroid.   

Vsi zgoraj navedeni pripravki delujejo kot naravni aktivator metabolnih procesov, kar ugodno vpliva na rast in 

razvoj rastline – aktivirajo se biokemični in encimski procesi v rastlini. Poleg aminokislin vsebujejo še naravne 

biološke pospeševalce in mikrohranila.  

Če so poškodovani glavni poganjki hmelja, po aplikaciji počakamo, da bodo rastline ponovno tvorile poganjke 

oziroma da bodo zrasli novi zalistniki za navijanje.   
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G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA 

Na IHPS že več let spremljamo rast in razvoj hmelja na treh sortah - Savinjskem goldingu, Aurori in 
Celei. Savinjski golding je v tem času na IHPS visok slabe 4 m (BBCH 36),  Aurora 4,5 m (BBCH 37) prav 
tako tudi Celeia  (BBCH 37). Vse sorte so nadoknadile zaostanek v rasti, ki je bil v začetku rastne dobe 
zaradi nizkih temperatur tako, da so sedaj na dolgoletnem povprečju. V spodnjih grafih vam 
prikazujemo gibanje temperature (°C) ter padavin (mm) v obdobju zadnjih 7 dni za lokacijo Žalec.  

Naj vas ponovno opozorimo, da lahko podrobnejše podatke o vremenu za posamezno lokacijo kakor 
tudi urna gibanja temperatur in padavin najdete na spletnem naslovu: 
http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/3 
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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 

Hmeljeva peronospora  

Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da so le te v zadnjem obdobju na vseh lokacijah upadle z 
izjemo Radelj kjer pa so nekoliko v porastu vendar je treba poudariti, da so še povsod pod kritično 
mejo.  

 

 
 

Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 



 

24 
 

 
Zato še naprej velja opozorilo, da povsod tam kjer imate prisotne kuštrave poganjke le – te zatrete z 
uporabo pripravkov Aliette, Aliette flash ali Aliette WG. Mnogi hmeljarji ste z aplikacijo fungicidov 
odlašali tako, da ste opravili le eno škropljenje z omenjenimi pripravki. Opozarjamo vas, da je 
potrebno škropljenje obvezno po 7-ih do 10-ih dneh ponoviti! Odmerek prilagodite višini hmelja. 
Posebej pozorni bodite v nasadih sort Savinjski golding, Dana, Styrian Gold, Styrian Wolf in Styrian 
Cardinal, ki spadajo med občutljive sorte. 
 

Koruzna vešča 

 
Populacija metuljev koruzne vešče je v letošnjem letu na lokaciji Roje pri Žalcu ponovno zelo številčna (graf 3), 
kar smo vas že obveščali v prejšnji številki HI in na Tehnološkem sestanku hmeljarjev. Sicer je v enakem 
obdobju lanskega leta bila populacija za malenkost višja, kar pa ne pomeni, da lahko letos pričakujemo manjše 
težave. Trenutno glede na spremljanje bionomije koruzne vešče je izleglih cca. 5 odstotkov metuljev, 
prevladujejo še gosenice v zadnjem, petem larvalnem stadiju (L5), in sicer v 73 % deležu, sledijo pa bube, ki jih 
je trenutno 21 %. Iz navedenega sledi, da bo let metuljev koruzne vešče 1. generacije še zelo dolg, predvidoma 
še kakšne mesec. 

 

 

Graf 3: Let metuljev koruzne vešče na svetlobni vabi v Žalcu in Roje pri Žalcu v letu 2016, v primerjavi z letom 
2017 

Obveščamo vas, da smo na Rojah pri Žalcu, v sredo, 7. junija, že našli prve izlegle gosenice koruzne vešče. V 
naslednjih dneh (po 10. juniju) pričakujemo večje število izleglih gosenic glede na pričakovano toplo vreme. 
Tako vsem hmeljarjem predvsem na širšem območju Žalca, Roj, Gotovelj, Vrbja, priporočamo skrben pregled 
hmeljišč in če opazite izvrtine, uporabite v naslednjih dneh enega izmed spodaj navedenih sredstev v 
preglednici 1. Prednost v tem času dajemo pripravku Lepinox plus, ki ga uporabite v odmerku 1,0 kg/ha. Gre za 
kontaktno sredstvo z želodčnim delovanjem, zato je potrebno aplikacijo izvesti zelo dosledno. Za dobro 
učinkovitost Lepinox plus se priporoča,da ima voda pH 6,5.  
 
V primeru, da imate morda v hmeljiščih še večjo prisotnost hmeljevega bolhača, kar v večini primerov 
trenutno ni težava, je potrebno uporabiti insekticid z a.s. lambda-cihalotrin (Karate Zeon 5 CS ali Karis 10 CS), 
ki zatirata tako bolhače kot gosenice koruzne vešče. 
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Preglednica 1: Registrirani insekticidi za zatiranje koruzne vešče na hmelju v letu 2017 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 
odmerek 

 
 
 

Karenca 
(dni) 

Število 
škropljenj v 
rastni dobi 

Varnostni pas 
tlorisne širine od 
meje brega voda 
1. in 2. reda (m) 

Šobe 
klasičn

e 

Šobe 
Agroto

p TD 

Karate Zeon 5 
CS 

lambda-
cihalotrin 

0,007-0,01 % 
(0,25 l/ha) 

21 2-krat 40 20 

Karis 10 CS 
lambda-

cihalotrin 
0,0035-0,005 
% (0,125 l/ha) 

14 2-krat 50  

Lepinox plus 

Bacillus 

thuringhiensi

s var. 
kurstaki 

1,0 kg 
ni 

potrebna 
3-krat   

 
 
Hmeljeva listna uš  

 
Prelet krilatih uši na hmelj še ni končan, vendar se počasi zaključuje. Pričakujemo, da bo prelet uši na hmelj 
končan konec tega tedna. Prelet uši je v primerjavi z lanskim letom manjši, populacije uši v večini hmeljišč še 
niso presegle praga škodljivosti. Višina hmelja je različna po sortah, pridelovalnih območjih, tehnologiji, idr. 
Mestoma še hmelj ni dosegel glavnino listne mase na 4 metrih, zato če je le mogoče vam priporočamo, da z 
uporabo sistemičnih insekticidov za zatiranje hmeljeve listne uši še počakate. V kolikor je mogoče njihovo 
uporabo planirate po 20. juniju. Hmeljišča na območju Petrovč, ki so bila 31. maja poškodovana s točo, bo 
potrebno z uporabo insekticidov počakati, da si rastlina opomore, predvsem pa da ponovno zrastejo listi, 
zalistnik. Za nadaljnja natančna navodila se obrnite na IHPS. 
 

 
Graf 4: Primerjava preleta krilatih uši na hmelj v letu 2016 in 2017 
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HMELJEVA PRŠICA 
 
Hmeljevo pršico smo v nekaterih hmeljiščih našli konec maja. Njena populacija v večini hmeljišč trenutno ni 
velika in ni presegla praga. Mestoma pa so hmeljišča, kjer je pršica množično prisotna na višini cca. 1,5 m, kjer 
jo zlahka najdemo tudi po več kot 10 gibljivih pršic/list in tudi od 10 do 70 odloženih jajčec. Pri pregledih 
hmeljišč bodite pozorni tudi na pršico, da se boste v času uporabe sistemičnih insekticidov lahko pravilno 
odločili glede uporabe akaricidov. Če boste imeli težave z odločanje, se obrnite na IHPS. Seznam dovoljenih 
akaricidov kot tudi ostalih FFS je objavljen na spletni strani Inštituta (http://www.ihps.si/wp-
content/uploads/2016/10/Seznam-FFS-za-hmelj-za-leto-2017-25-4.pdf). 
 
 
B. Čeh: DRUGO DOGNOJEVANJE HMELJA Z DUŠIKOM 
 

Odmerek dušika za drugo dognojevanje hmelja je 70 kg/ha in ga izvedemo pred začetkom najhitrejše rasti 

hmelja, to je običajno okrog 10. junija. 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. V tem času je priporočljiva sočasna uporaba dušikovih in 

sulfatnih gnojil. Žveplo se izkorišča skupaj z dušikom. Če je na razpolago dovolj žvepla, rastline črpajo več 

dušika in pridelek je obilnejši. Za izkoristek 10 do 15 kg dušika porabi rastlina 1 kg žvepla. Dovolj žvepla v tleh 

povečuje izkoristek gnojenja z dušikom, oziroma obratno, pomanjkanje žvepla 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). 

Pri aplikaciji moramo upoštevati optimalen čas aplikacije, da so izgube čim manjše, ter vremenske razmere (ne 

gnojimo v suši ali ob napovedi obilnega deževja).  
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G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA 

Savinjski golding je v tem času na IHPS dosegel cca. 70 % višine opore  (BBCH 37), medtem ko sta 
Aurora in Celeia že dosegli vrh opore (BBCH 38). Vse sorte so povprečju priraščale med 12 in 14 cm na 
dan. V spodnjih grafih prikazujemo gibanje temperature (°C) ter padavin (mm) v obdobju zadnjih 30 
dni za lokacijo Žalec. Skupno je na lokacija Žalec v mesecu juniju padlo samo 19, 2 mm dežja dočim na 
lokaciji Parižlje pa juniju dežja sploh ni bilo. Naj vas ponovno opozorimo, da lahko podrobnejše 
podatke za posamezno lokacijo kakor tudi urna gibanja temperatur in padavin najdete na spletnem 
naslovu: http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/3 

 

  

  

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane. 

http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/3
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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 

Hmeljeva peronospora  
Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da so le te v zadnjem obdobju na vseh lokacijah upadle z 
izjemo Radelj, kjer pa so nekoliko v porastu, vendar je treba poudariti, da so trenutno povsod pod 
kritično mejo.  

  

  

 

 
Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 
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Glede na letošnje zelo ugodne razmere za razvoj primarne okužbe je potencial te bolezni še vedno 
prisoten. Pri škropljenju proti ušem vam tako svetujemo,  da preventivno dodate enega od kontaktnih 
fungicidov. V tem času bi dali prednost pripravku Delan 700 Wg , ki ga uporabite v polnem odmerku 
1,2 kg /ha. Povsod tam kjer pa na listih opazite pege in imate še na razpolago enega od pripravkov iz 
skupine Aliette  uporabite le tega v 0,25 % koncentraciji odmerek preračunajte glede na habitus 
hmelja ter omenjeni pripravek uporabite med 4,5 in 5 kg /ha.  
 
Hmeljeva pepelovka  
 
V letošnjem letu smo v določenih nasadih občutljivih sort že zaznali pojav hmeljeve pepelovke. 
Prisotnost je prav tako kot lansko leto zelo zgodnja, saj se bolezen  v naših razmerah običajno prične 
pojavljati v času polnega cvetenja in je nevarna predvsem v nasadih občutljivih sort kot so Magnum, 
Dana, Celeia ter Bobek. Svetujemo vam, da na omenjenih občutljivih sortah pričnete s preventivno 
uporabo pripravkov namenjenih zatiranju hmeljeve pepelovke. Na voljo imate pripravke na osnovi 
žvepla, ki jih uporabite v polovičnem odmerku, prednost v tem času bi pa dali pripravkoma Vivando, 
ki ga uporabite v odmerku  0, 3 l/ha ali pa Vitisan, ki ga uporabite v polovičnem odmerku 6 kg/ha. 
 
Hmeljeva listna uš 
 
Obveščamo vas, da je prelet krilatih uši na hmelj končan. Dolžina preleta v letošnjem letu je bila 48 
dni. Intenziteta preleta v primerjavi z lanskim letom ni bila velika. 
Populacija hmeljeve listne uši v večini hmeljišč ni velika, pa vendar je glede na fenološko fazo razvoja 
hmelja čas za uporabo sistemičnih insekticidov, v kolikor jih že niste uporabili. Pozorni bodite še 
posebej v matičnih hmeljiščih, da uši pravočasno zatrete, saj so uši prenašalke virusov. Uši je 
potrebno zatreti tudi v hmeljiščih, ki jih je konec maja prizadela toča. Če imate v zvezi s tem kakšno 
vprašanje, se obrnite na Inštitut. 
 
V letošnjem letu imate na razpolago poleg že poznanih sredstev na osnovi a.s. imidakloprid Kohinor 
SL 200, Chess 50 WG (a.s. pimetrozin) –registracija do 30. 6. 2017 ter Teppeki (a.s. flonikamid). 
Odmerki posameznih insekticidov in karence so navedene v preglednici 1. Za letošnjo sezono smo z 
izrednim dovoljenjem oz. z dovoljenje za nujne primere v hmeljarstvu, ponovno pridobili sistemičen 
insekticid Movento SC 100, ki ima delovanje tudi na hmeljevo pršico. Kot smo vas že obvestili, 
pripravek ni v prosti prodaji, zato si ga morate zagotoviti pri distributerjih Bayer d.o.o./Exim d.d. 
Sistemičen insekticid in akaricid Movento SC 100 trenutno uporabimo v odmerku 1,5 l/ha še posebej, 
če želimo sočasni učinek tudi za pršico. Po aplikaciji z Moventom SC 100 bodo na listih še prisotne 
uši/pršice, ki pa se prenehajo prehranjevati, dokončen učinek delovanja omenjenega sredstva bo 
viden v 5-7 dni po aplikaciji. 
Priporočamo vam, da v letošnjem letu uporabite insekticid z drugo aktivno snovjo kot ste jo uporabili 
v lanskem letu, da kolobarite med sredstvi in s tem preprečili prehiter nastanek odpornosti oziroma 
rezistence. Opozorimo vas naj, da pred uporabo insekticidov okrog hmeljišča zmulčite oziroma 
pokosite cvetočo podrast v skladu z navodili za uporabo, ki so navedena na vsakem FFS.  
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Preglednica 1: Dovoljeni sistemični insekticidi za zatiranje hmeljeve listne uši na hmelju v letu 2017 

     

Varnostni pas 
tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 
in 2. reda (m) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Koncentracija/ 

odmerek 
Karenca 

(dni) 

Število 
škropljenj v 
rastni dobi 

Šobe 
klasične 

Šobe 
Agrotop 

TD 

Chess 50 WG 
(registracija do 

30.6.2017) 
pimetrozin 0,8 kg/ha 21 3-krat  

Kohinor SL 200 imidakloprid 0,6 l/ha 35 1-krat  

Teppeki flonikamid 0,18 kg/ha 21 2-krat  

Movento SC 100 
spirotetrama

t 
1,5 l/ha 21 1-krat 15 (5)  

 

Hmeljeva pršica 
 
Populacija hmeljeve pršice je v letošnjem letu manjša v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, 
vendar jo najdemo skoraj v vsakem hmeljišču, je pa populacija zelo različna od hmeljišča do hmeljišča. 
Pri pregledih hmeljišč bodite pozorni na pršico, da se boste v času uporabe sistemičnih insekticidov za 
zatiranje uši lahko pravilno odločili glede uporabe akaricidov. Za pregled si vzemite dovolj časa, da 
natančno pregledate svoja hmeljišča, na vseh višinah hmelja, saj je pršica v večini hmeljišč že prisotna 
na vseh višinah. Če ste oziroma boste za zatiranje uši uporabili Movento CS 100 v odmerku 1,5 l/ha, 
pričakujemo tudi delovanje na pršico, zato dodatnega akaricida v tem času ne potrebujete. 
Drugače pa imate v letošnjem letu za zatiranje pršice na razpolago aktivno snov abamektin (Vertimec 
Pro), Nissorun 10 WP (a.s. heksitiazoks) (preglednica 2). Redno registracijo je letos pridobil akaricid 
Kanemite SC z aktivno snovjo acekvinocil, ki ga v tem času uporabite v odmerku 3,0 l/ha. Kanemite SC 
ima odlično delovanje na ličinke in nimfe, dobro deluje na odrasle pršice, ima pa tudi stransko 
delovanje na jajčeca. Kanemite ima kontaktno in želodčno delovanje. Kanemite SC odlično deluje pri 
nižjih temperaturah. Za akaricid Kanemite SC bi vas radi opozorili, da ga ne puščate na vročem oz. 
soncu, še posebej ne v avtomobilu. Kanemite SC se lahko meša z insekticidi in fungicidi, razen z a.s. al-
fosetil (Aliette). Kar se tiče Acramite 480 SC, je letos dobil izredno dovoljenje le in zgolj za zaloge 
omenjenega sredstva iz leta 2016. Tisti hmeljarji, ki imate zaloge Acramite 480 SC od lani, ga lahko 
uporabite še letos. Za dodatne, nove količine omenjenega akaricida, pa letos na žalost nismo uspeli 
pridobili dovoljenja. 
Akaricid Milbeknock (a.s. mibemektin) še vedno nima znanih izvoznih toleranc za Ameriko, zato se 
glede njegove morebitne uporabe dogovorite s svojim kupcem hmelja. 
 
Pri uporabi akaricidov pazite na varnostne razdalje od vodnih virov, potokov, rek, kot je navedeno v 
preglednici 2. Če uporabljate šobe Agrotop TD, se varnostni pas ustrezno zmanjša.  
 
O vseh dilemah in nejasnostih glede pršice se lahko obrnite na Inštitut, na Oddelek za varstvo rastlin, 
kamor lahko vsak dan do 8. ure zjutraj prinesete v pregled liste hmelja, ki jih boste nabrali v svojih 
hmeljiščih. Listi naj predstavljajo povprečen vzorec, nabran na različnih mestih v hmeljišču in na 
različnih višinah hmelja (spodaj, v sredini in zgoraj). 
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Preglednica 2: Registrirani akaricidi za zatiranje hmeljeve pršice na hmelju v letu 2017 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Koncentracija/ 

odmerek 
Karenca 

(dni) 

Število 
škropljenj v 
rastni dobi 

Varnostni pas 
tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 
in 2. reda (m) 

Šobe 
klasične 

Šobe 
Agrotop 

TD 

Nissorun 10 WP heksitiazoks 1,5 kg/ha 28 1-krat 30 15 

Vertimec PRO abamektin 1,25 l/ha 28 2-krat 30  

Kanemite SC acekvinocil 1,5-3,6 l/ha 21 1-krat 30  

Movento SC 100- 
sistemičen aficid s 

stranskim 
delovanjem na 

pršice 

spirotetrama
t 

1,5 l/ha 21 1-krat 15 (5)  

Acramite 480 SC**-
uporaba zalog iz 

leta 2016 
bifenazat 1,0 l/ha 14 1-krat 30 15 (5) 

 

Koruzna vešča 
Let metuljev koruzne vešče prve generacije, ki še vedno traja, je bil v letošnjem letu na lokaciji Roje 
pri Žalcu številčnejša, kot na lokaciji IHPS Žalec, sicer pa manjši kot v lanskem in predlanskem letu 
(slika 2). Trenutno je še vedno neizleženih več kot 60 % gosenic od lanskega leta, torej 1. generacija 
koruzne vešče bo še trajala predvidoma do sredine julija. Ker se pričakuje v naslednjih dneh vroče in 
toplo, lahko pričakujemo tudi večjo umrljivost jajčec in gosenic koruzne vešče.  
Še vedno velja opozorilo vsem hmeljarjem, posebej na območju Žalca, Roj, Gotovelj, Vrbja, da 
pregledate svoja hmeljišča in v primeru, ko opaziti nove izvrtine, uporabite za to registrirana sredstva. 
Prednost dajemo insekticidu Lepinox plus, ki nima stranskega delovanja na predatorje. V kolikor ste 
sredstvo Lepinox plus že uporabili, je priporočljivo pri rednih pregledih hmeljišč, spremljati morebitne 
nadaljnje poškodbe od gosenic. Za ostala pridelovalna območja hmelja v Sloveniji zaenkrat nismo 
opazili večjih poškodb od gosenic koruzne vešče prve generacije. 
 

 
Slika 2: Let metuljev koruzne vešče na svetlobni vabi v Žalcu in Roje pri Žalcu v letu 2017, v primerjavi z letom 2016 
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Viroidna zakrnelost hmelja  
 
V mesecu juniju se na rastlinah že razvijajo tipični bolezenski znaki, ki jih na hmelju povzroča »Citrus 
bark cracking viroid (CBCVd)«. Obolele rastline izrazito zaostajajo v rasti ter razvijajo zbito rast glavnih 
in stranjskih poganjkov. Značilno bolezensko znamenje predstavlja tudi 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 deformirani in nepopolno razviti. 
Bolezen se prenaša z rastlinskim sokom, ki se zasuši na orodju in opremi, s sadilnim materialom, 
hmeljevino ter ostalimi ne-razgrajenimi ostanki rastlin.  
Obolele rastline so neozdravljive in kužne po celotni površini, zato je ključnega pomena, da jih čim 
prej odkrijemo in odstranimo iz nasada. Po uradni potrditvi bolezni v nasadu je tako potrebno 
nemudoma odstraniti nadzemne dele obolelih rastlin in 2 sosednji rastlini v isti vrsti. Sosednje ne-
simptomatične rastline so namreč v večini primerov okužene in ob ne-uničenju predstavljajo vir 
ponovnih okužb. Po uničenju nadzemnih delov rastlin hkrati opravimo premaz bazalnega dela trt na 
prerezu s totalnim herbicidom, da povzročimo propad korenike, ki jo lahko odstranimo po obiranju. V 
ta namen je registriran herbicidni pripravek Touchdown System4 (15% konc.) podjetja Syngenta. 
Okužene nadzemne dele lahko najhitreje uničimo z zakopom (globina min. 0.5m), ki ne sme biti na 
vodovarstvenem območju I. reda. Možen je tudi sežig ali pa odvoz na javno deponijo ob predhodnem 
dogovoru z podjetjem Simbio d.o.o., ki vam na določeno mesto dostavi kontejner. 
Konec junija IHPS prične s sistematičnem nadzorom hmeljišč, katerega namen je predvsem pomoč pri 
hitrem odkrivanju žarišč, evidenca in strokovna podpora. Ker v okviru nadzora ne moremo pregledati 
vseh površin je potrebno, da pridelovalci tudi sami redno spremljate svoje nasade in v primeru najdbe 
sumljivih rastlin obvestite Oddelek za varstvo rastlin (IHPS; tel 03 71 21 600). V primeru nasadov, ki 
imajo status okuženosti iz preteklih let in pridelovalci izvajate lokalno uničenje pred prihodom 
preglednikov ali FSI, na mesta obolelih rastlin postavite količek, da lahko opravimo evidenco žarišč ter 
morebitne potrditvene analize iz korenike. Ob delu v nasadih ne pozabite na razkuževanje delovne 
opreme, pri izbiri razkužila priporočamo uporabo razkužila Virocid v 2% konc.  
 
 
Verticilijska uvelost hmelja 
 
V juliju bo IHPS pričel z vsakoletnim izvajanjem sistematičnih pregledov hmeljišč na okuženih 
območjih s katerim nadzorujemo pojav in širjenje letalne oblike verticilijske uvelosti hmelja. Nadzor 
bo v letu 2017 ciljno usmerjen pregledom že okuženih hmeljišč, nasadom, ki so ponovno posajeni na 
karantenske premene in nasadom v katerih nas boste pridelovalci sami opozorili na obolele rastline. 
Pred vsakim območnim pregledom hmeljišč vas bomo telefonsko obvestili, da boste seznanjeni z 
našim obiskom. Pri omejevanju hmeljeve uvelosti je ključnega pomena, da ste hmeljarji, tako kot do 
sedaj, tudi sami pozorni na pojav uvelih rastlin, saj le s pravočasnim odkritjem manjših žarišč uspemo 
upočasniti širjenje te bolezni. Med najbolj prepoznavna bolezenska znamenja verticilijske uvelosti 
spada rumenjenje in odmiranje listov pri čemer se listni robovi obrnejo navzgor, prizadeti listi pa ob 
dotiku odpadejo. Razvoj te 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. Ob 
pojavu sumljivih rastlin obvestite Oddelek za varstvo rastlin (IHPS; tel 03 71 21 600), da opravimo 
laboratorijsko analizo in vam svetujemo glede nadaljnjih ukrepov.   
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B. Naglič: NAMAKANJE HMELJA 
 

V obdobju od 12. 6. do 18. 6. 2017, kljub napovedim, padavin skoraj ni bilo, zato priporočamo začetek 
namakanja vseh nasadov hmelja z rolomati.  
Tisti, ki uporabljate kapljične namakalne sisteme nadaljujte z namakanjem v skladu z dnevnimi 
oziroma večdnevnimi potrebami rastlin po vodi. V pomoč naj vam bo informacija, da v tej rastni fazi 
ob napovedanih temperaturah hmelj porablja med 5 in 6 mm vode dnevno oz. drugače povedano: 
vsake 5 do 6 mm padavin odloži namakanje za 1 dan.  
Priporočamo tudi, da nadaljujete z namakanjem novo posajenih oz. prvoletnih nasadov hmelja, ki so 
zaradi plitvih korenin bolj občutljivi na pomanjkanje vode v zgornjih slojih tal. Še posebej je to 
pomembno za nasade, ki so posajeni na lahkih (peščenih) tleh.  
 
Napoved velja do prvega obilnega dežja. 
 
Sprotne informacije o stanju vode v tleh bodo ažurirane na našem spletnem mestu (www.ihps.si). 
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G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA 

Savinjski golding na IHPS je v tem času pričel polno cveteti (BBCH 65), medtem ko sta Aurora in Celeia 

v fazi BBCH 61 do 64,  kar pomeni, da imata približno 20 do 40 % odprtih cvetov. Vse sorte so dosegle 

vrh opore in se razraščajo.  

V spodnjih grafih prikazujemo gibanje temperature (°C) ter padavin (mm) v obdobju zadnjih 30 dni za 

lokacijo Žalec. Naj vas ponovno opozorimo, da lahko podrobnejše podatke za posamezno lokacijo, 

kakor tudi urna gibanja temperatur in padavin, najdete na spletnem naslovu: 

http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/3 

 

 

 

 
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane. 

http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/3


 
35 

 

 
G. Leskošek, M. Rak Cizej in S. Radišek: VARSTVO HMELJA 

Hmeljeva peronospora  
 
Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da so le te že kar nekaj časa na vseh lokacijah upadle in so 

povsod pod kritično mejo. Poudariti je potrebno, da je hmelj prešel v intenzivno fazo cvetenja pri 

vseh sortah, zato je varstvo hmelja proti hmeljevi peronospori v tem času izredno pomembno. 

  

  
 

 
Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 
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Svetujemo vam, da opravite prvo škropljenje v cvet z uporabo enega od kontaktnih fungicidov.  V 
tem času bi dali prednost pripravku Delan 700 Wg, ki ga uporabite v polnem odmerku 1,2 kg/ha. 
Povsod tam, kjer pa na listih opazite pege in imate še na razpolago enega od pripravkov iz skupine 
Aliette, uporabite le tega v 0,25 % koncentraciji. Odmerek preračunajte glede na habitus hmelja ter 
omenjeni pripravek uporabite med 5,5 in 6 kg/ha.  
 
Hmeljeva pepelovka  
 
Pri varstvu hmeljišč proti hmeljevi pepelovki velja navodilo iz prejšnjih Hmeljarskih informacij.  
Svetujemo vam, da na občutljivih sortah pričnete s preventivno uporabo pripravkov, namenjenih 
zatiranju hmeljeve pepelovke. Prednost v tem času bi dali pripravkoma Vivando, ki ga uporabite v 
odmerku 0,5 l/ha, in Vitisan, ki ga uporabite v polovičnem odmerku 10 kg/ha. Na voljo so tudi 
pripravki na osnovi žvepla, ki jih uporabite v odmerku 6,0 kg/ha.  
 
Hmeljeva pršica 
 
Hmeljeva pršica je trenutno prisotna v vseh hmeljiščih, vendar je populacija različna, kar je odvisno od 
več dejavnikov. V primeru, da ste uporabili za zatiranje uši Movento SC 100 v odmerku 1,5 l, je pršica 
v večini primerov prisotna le v sledovih oziroma jo težko najdemo in v takih primerih uporaba 
akaricida trenutno ni potrebna. Seveda pa vam svetujemo redno, tedensko pregledovanje hmeljišč! 
V hmeljiščih, kjer še niste uporabili akaricida, je skrajni čas za njegovo uporabo. Tudi če ste akaricid že 
uporabili, preglejte hmeljišča. Trenutno je prag za pršico 0,5 pršice/list (vzorec mora biti 
reprezentativen - nabran po celotnem hmeljišču in na vseh višinah hmelja). Za pršico lahko uporabite: 
Acramite 480 SC (tisti, ki imate zaloge še iz leta 2016), Kanemite SC, Vertimec Pro, Nissorun 10 WP. 
Več informacij o nekaterih sredstvih najdete v prejšnji, osmi številki Hmeljarskih informacij. 
 
Koruzna vešča 
 
Sporočamo vam, da se je v teh dneh pričel let metuljev 2. generacije. O prvih najdbah gosenic druge 
generacije in nadaljnjih ukrepih za njeno zatiranje vas bomo obveščali. Trenutno ni potrebno 
uporabiti sredstva za zatiranje koruzne vešče. 
 
Hmeljev bolhač 
 
Konec prejšnjega tedna se je pojavil hmeljev bolhač poletne generacije, kar je 2 tedna prej kot 

običajno. Trenutno je prisoten v spodnjem delu rastlin do višine okrog 1,5 metra, in sicer na mladih 

poganjkih s sočnimi listi, ki jih imajo bolhači zelo radi. Trenutno ukrepanje zoper hmeljevega bolhača 

ni potrebno.  

 
B. Čeh: SKRB ZA ORGANSKO SNOV V HMELJIŠČIH 
 

Ker imajo hmeljišča v glavnem preskrbljenost z organsko snovjo bolj na spodnji meji še ustrezne, je 

ves čas potrebno delovati v tej smeri, da se le-ta nivo vsaj ohranja, saj se vsebnost humusa v tleh le 

počasi povečuje. Ker je hmelj okopavina, se v tleh razgradi veliko organske snovi, zato bi morali 

hmeljišča letno pognojiti z 20 t/ha hlevskega gnoja. Ker pa veliko hmeljarjev nima lastnega hlevskega 

gnoja, je ena od rešitev zaoravanje podorin. S podorinami v tla ne vnašamo dodatnih hranil, ampak 

le-te vežejo iz tal tista, ki so tam že na voljo in bi se sicer lahko celo izgubila iz sistema tla-rastlina. 
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Nazaj v tla ta hranila pridejo po zaoravanju podorine (jeseni ali naslednjo pomlad pri prezimnih 

podsevkih). Prezimne vrste omogočajo, da so tla pokrita in bolj zavarovana pred erozijo tudi čez zimo. 

 

Pred zaoravanjem podorine jeseni se je v poskusih IHPS kot pozitivno na lastnosti tal v hmeljišču 

pokazalo trosenje pripravka PRP sol. Po večletni uporabi (400 kg/ha jeseni) so bila tla v hmeljišču bolj 

porozna in imela večjo ter globljo biološko aktivnost. Več o rezultatih tega poskusa najdete v 

Hmeljarskem biltenu, letnik 2011, na strani 15. Revija je dostopna na spletni strani IHPS.     

 

V hmeljišče podsevke, tudi podorine, posejemo v medvrstni prostor običajno po zadnjem obsipanju 

hmelja v začetku julija. Počakamo, da so tla primerno vlažna oziroma na napoved padavin, sicer 

rastline ne bodo ustrezno vzniknile. Kot podsevki so primerne rastline, ki imajo hitro začetno rast in 

kratko rastno dobo, pri tem pa tvorijo veliko organske mase, tako nadzemne kot podzemne. Sejemo 

na primer krmno oljno redkev, krmno repico ali krmno ogrščico, še bolj pa so primerne mešanice 

različnih vrst, saj na ta način podsevek običajno bolje uspeva – razbohotijo se vrste, ki jim razmere v 

določenem letu najbolj ustrezajo; na primer nekaterim vrstam ustreza senca, druge pa se bolj 

razbohitijo v tistem letu, ko ima hmelj bolj ozek habitus. Zelo ustrezne so tudi metuljnice, ki poleg 

tega, da tvorijo veliko organske mase, vežejo še dušik iz zraka. V primeru hmeljišč, ki so okužena z 

verticilijsko uvelostjo hmelja, so kot podorine primerne enokaličnice, kot so sudanska trava in sirki, 

saj ostale rastline spadajo med gostitelje te nevarne bolezni. Če ste v ukrepu KOPOP operacija 

Hmeljarstvo, pred izbiro podsevka poglejte seznam primernih podsevkov v tehnoloških navodilih. 

 

A. Čerenak: REGISTRACIJA BLAGOVNE ZNAMKE STYRIAN WOLF NA OBMOČJU ZDA 
 
Obveščamo vas, da je bila mednarodna registracija znamke Styrian Wolf, registrirana na WIPO (World 

Intellectual Property Organisation) za območje ZDA, objavljena v juliju 2017, pod registrsko številko 

1355562.  

 

Mednarodna blagovna znamka Styrian Wolf velja 10 let od datuma vložitve prijave, in sicer do 

21/09/2026, pred potekom njene veljavnosti je mogoča njena obnova za nadaljnje 10 letno obdobje 

(z možnostjo obnove vsakih 10 let).  

 

O nadaljnjih postopkih zaščite sort vas bomo sproti informirali. 
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G. Leskošek, M. Rak Cizej in S. Radišek: VARSTVO HMELJA 

Hmeljeva peronospora  
 
V Savinjski dolini in na širšem območju je hmelj prešel v fazo intenzivnega polnega cvetenja pri vseh 

sortah  BBCH 65 - 67 (odprtih je od 50% do 70% cvetov). Kljub navodilom iz predhodnih Hmeljarskih 

informacij ugotavljamo, da še vedno vsi hmeljarji niste opravili prvega škropljenja v cvet. Cvetenje je 

razvojna faza hmelja, ki je najobčutljivejša za okužbe s to boleznijo, zato je pomembno, da s 

škropljenjem ne odlašate. Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da so le te na vseh lokacijah presegle 

ali pa so tik pod kritično mejo. Kritična meja je v času cvetenja 10 ulovljenih spor v štirih dneh za 

občutljive sorte pa 5.  
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Svetujemo vam, da hmeljišča poškropite z enim od kontaktnih fungicidov.  V tem času bi dali prednost 

pripravku Delan 700 Wg, ki ga uporabite v polnem odmerku 1,2 kg/ha. Na voljo pa imate tudi pripravka 

Ortiva in Revus, ki ju uporabite v odmerku 1,6 l /ha ter pripravke na osnovi bakra, ki jih uporabite prav 

tako v polnem odmerku. 

   
Hmeljeva pepelovka  
 
Pri varstvu hmeljišč proti hmeljevi pepelovki velja navodilo iz prejšnjih Hmeljarskih informacij.  
Svetujemo vam, da na občutljivih sortah pričnete s preventivno uporabo pripravkov, namenjenih 
zatiranju hmeljeve pepelovke. Prednost v tem času bi dali pripravkoma Vivando, ki ga uporabite v 
odmerku 0,5 l/ha, in Vitisan, ki ga uporabite v polovičnem odmerku 10 kg/ha. Na voljo so tudi pripravki 
na osnovi žvepla, ki jih uporabite v odmerku 6,0 kg/ha.  
 

 

Acramite 480 SC pridobil dovoljenje za nujne primere v hmeljarstvu 

 
Obveščamo vas, da je MKGP, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin RS dne 14. 7. 2017 
izdala izredno dovoljenje za kontaktni akaricid Acramite 480 SC (a.s. bifenazat), katerega smete 
uporabiti za zatiranje hmeljeve pršice v hmeljarstvu 1-krat letno, v odmerku 1,0 l/ha. Tako je sedaj 
dovoljenja uporaba Acramite 480 SC ne samo za hmeljarje, ki imate zaloge od lanskega leta, temveč 
tudi za ostale pridelovalce, ki imate težave s pršico. Karenca za omenjeno sredstvo je 14 dni. Ker 
sredstvo ni v prosti prodaji, si ga morate predhodno naročiti pri distributerju Hmezad Exim d.d. V 
kolikor si sredstva še niste naročili, nemudoma stopite v kontakt z distributerjem, da se pogovorite o 
podrobnostih.  
 
Pri uporabi Acramite 480 Sc morate upoštevati varnostni pas od voda 1. in 2. reda, ki znaša 30 m. V 
primeru uporabe šob z 90 % zmanjšanjem zanosa (drifta) se varnostni pas do voda 1. reda zmanjša na 
15 metrov, za vode 2. reda pa na 5 m. Sredstvo se sme uporabljati samo ponoči, predhodno pa morate 
odstraniti cvetočo podrast v in okrog hmeljišča. En delavec (aplikator) sme z Acramite 480 SC poškropiti 
do največ 4 ha/noč. Pri aplikaciji je potrebno paziti, da 15 metrov od roba hmeljišča niso prisotne osebe 
(mimoidoči) ali živali. Pri uporabi in aplikaciji Acramite 480 SC morate uporabiti potrebno osebno 
varovalno opremo v skladu z navodili.  
 
Hmeljeva pršica 
 
Hmeljeva pršica je trenutno prisotna v vseh hmeljiščih, vendar je populacija zelo različna. Pri rednih 
pregledih hmeljišč bodite nanjo pozorni, namreč glede na pričakovane visoke temperature v naslednjih 
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dneh lahko pričakujemo njen hiter razvoj. Pri povprečni temperaturi zraka nad 25oC se en razvojni krog 
namreč zaključi prej kot v enem tednu! V preglednici 1 so navedeni akaricidi, ki jih lahko uporabite. 
Med starimi pripravki sta Nissorun 10 WP in Vertimec Pro, pri katerih smo mestoma opazili zmanjšano 
delovanje, ker ju v hmeljarstvu uporabljamo že preko 20 let. Akaricid Kanemite SC smete uporabiti le 
1-krat letno na isti površini. Trenutno vam svetujemo, da ga uporabite v najvišjem odmerku, in sicer 
3,6 l/ha ob dodatku močila, ker ima kontaktno delovanje. Za akaricid Acramite 480 SC pričakujemo, da 
ga bomo imeli na razpolago v prvih dneh avgusta. Več informacij dobite pri distributerju, Hmezad Exim 
d.d. 
 
Na tem mestu vas naj opozorimo, da je uporaba sredstva Acramite 480 SC, ki ima status izrednega 
dovoljenje, dovoljena v predpisanem roku, to je 120 dni v letu pridobitve izrednega dovoljenja. Za 
takšna sredstva je potrebno posebej voditi evidenco in jo ob koncu sezone posredovati distributerju, 
pri katerem boste kupili sredstvo! Vsekakor pa je potrebno paziti, da kupujete sredstva, ki so 
opremljena v skladu z zakonodajo - potrebujejo uradno etiketo v slovenskem jeziku. 
 
Preglednica 1: Dovoljeni akaricidi za zatiranje hmeljeve pršice na hmelju v letu 2017 
 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracij
a/ 

odmerek 

Karenc
a 

(dni) 

Število 
škropljenj v 
rastni dobi 

Varnostni pas 
tlorisne širine od 
meje brega voda 
1. in 2. reda (m) 

Šobe 
klasične 

Šobe 
Agroto

p TD 

Nissorun 10 WP 
heksitiazok

s 
1,5 kg/ha 28 1-krat 30 15 

Vertimec PRO abamektin 1,25 l/ha 28 2-krat 30  

Acramite 480 
SC* 

bifenazat 1,0 l/ha 14 1-krat 30 15 (5) 

Kanemite SC acekvinocil 3,6 l/ha 21 1-krat 30  

*Acramite 480 SC ima dovoljenje za nujne primere v hmeljarstvu za 120 dni, in sicer od 14. 7. – 11. 11. 
2017. Ker sredstvo ni v prosti prodaji, si ga pravočasno priskrbite pri distributerju Hmezad Exim d.d. 
Tretiranje z Acramite 480 SC je dovoljeno samo ponoči. En delavec lahko poškropi do 4 ha/noč. 
 
Koruzna vešča – 2. generacija 
 
Let metuljev koruzne vešče 2. generacije se je pričel v začetku julija, kar je zgodnejše za okrog 10-14 
dni. Let metuljev 2. generacije je bil do sredine julija zelo intenziven (tudi do 40 metuljev/noč na Rojah 
pri Žalcu dne 12.7.). V zadnjih dneh se je zmanjšal, ker so bile noči hladne. Glede na to, da je bila dokaj 
velika populacija prve generacije, bo potrebno opazovati nasade in zatirati gosenice druge generacije. 
Predvidoma v naslednjih dneh že pričakujemo prve gosenice druge generacije. To bo seveda odvisno 
od vremena, lokacije, idr. Gosenice boste verjetno opazili v zgodnjih delih rastlin (v trtah, panogah, 
listih). Ko jih najdete, je potrebno uporabiti sredstvo za zatiranje gosenic (preglednica 2). Tako 
pripravka na podlagi a.s. lamba-cihalotrin kot Lepinox plus zmanjšujeta populacijo, kar pomeni, da je 
njuna učinkovitost med 60-70 %.  
Če boste v nasadu imeli poleg gosenic koruzne vešče še hmeljevega bolhača, boste uporabili kontaktni 
insekticid Karate Zeon 5 CS ali Karis 10 CS, drugače pa bi dali prednost Lepinox plus v odmerku 1,0 
kg/ha, ker njegovo delovanje ni zmanjšano pri visokih temperaturah zraka. Uporaba Lepinox plus je 
lahko na isti površini največ 3-krat letno. Upoštevajte vse omejitve glede uporabe, odmikov od voda, 
idr., ki so navedeni v preglednici 2. 
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Preglednica 2: Registrirani insekticidi za zatiranje koruzne vešče na hmelju v letu 2017 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracij
a/ 

odmerek 

Karenc
a 

(dni) 

Število 
škropljenj 

v 
rastni 
dobi 

Varnostni pas 
tlorisne širine od 
meje brega voda 
1. in 2. reda (m) 

Šobe 
klasične 

Šobe 
Agroto

p TD 

Karate Zeon 5 
CS 

lambda-
cihalotrin 

0,25 l/ha 21 2-krat 40 20 

Karis 10 CS 
lambda-

cihalotrin 
0,125 l/ha 14 2-krat 50  

Lepinox plus 

Bacillus 

Thuringhiens

is var. 

Kurstaki 

1,0 kg 
ni 

potreb
na 

3-krat   

 
Hmeljev bolhač - poletna generacija 
 
V prvem tednu julija smo v posameznih nasadih hmelja opazili prve hrošče hmeljevega bolhača poletne 
generacije. Bolhač je v tem času prisoten na mladih listih do višine okrog 1,5 m. V toplem in suhem 
vremenu bo njegova populacija narastla in se bo povzpel tudi v višje dele hmelja. Preglejte hmeljišča in 
kjer boste našli veliko hmeljevega bolhača, ki vam bo že povzročal škjodo, uporabite insekticid Karate 
Zeon 5 CS. Populacija je v začetni fazi, zato je smiselno počakati, da se še poveča. Tako zaenkrat uporaba 
insekticida Karate Zeon 5 CS še ni opravičena, razen v prvoletnih nasadih, kjer so poškodbe že 
precejšnje. 
Opozorimo vas naj, da je uporaba insekticida Karate Zeon in Karis 10 CS na istem zemljišču dovoljena 
le 2-krat letno. Omenjena insekticida ne smete uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu! Ker sta 
sredstvi nevarni za čebele, je pred njuno uporabo potrebno zmulčiti cvetočo podrast v in okrog 
hmeljišč! Upoštevajte varnostne pasove od vodnih virov. 
 

Seznam FFS registriranih v hmelju in fižolu 
 
V preglednici so navedena fitofarmacevtska sredstva katera lahko uporabljate v hmeljiščih, kjer 
sočasno gojite hmelj in fižol. Sredstva imajo uradno dovoljenje tako v hmelju, kot tudi v fižolu. 
Upoštevati morate odmerek oziroma konc. sredstev, ki so navedena v preglednici.  
 
Preglednica 3: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v letu 2017, katere je mogoče uporabiti ob 
sočasnem gojenju hmelja in fižola  

 

Rastlina Bolezen/škodljivec Pripravek 
(aktivna snov) 

Odmerek/ 
koncentraci

ja 

Karenca Št. uporab 
v rastni 

dobi 

HMELJ hmeljeva peronospora- 
sekundarna okužba 

Champ 
Formuls 2 FLO 

0,20-0,25 % 
(2,8 l/ha) 

 

14 dni 
(hmelj) 

 

3-krat 
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FIŽOL navadna bakterijska 
fižolova pegavost 

(Cu – 
hidroksid) 

Cuprablau Z 
35 WP  
(Cu – 

oksiklorid) 

1,5 kg/ha 3 dni 
(fižol)  

HMELJ hmeljeva peronospora-
sek. okužba 

Ortiva 
(azoksistrobin) 

1,0-1,5 l/ha 28 dni 2-krat 

FIŽOL Bela gniloba, 
fižolov ožig-vdrta 
fižolova pegavost, 

fižolova rja 

7 dni 

HMELJ hmeljeva listna uš, 
hmeljev bolhač, 
koruzna vešča 

Karate Zeon 5 
CS 

(lambda-
cihalotrin) 

0,15 l/ha 21 dni 2-krat 

FIŽOL listne uši 7 dni 

HMELJ hmeljeva listna uš, 
hmeljev bolhač, 
koruzna vešča 

Kaiso 
(lambda-

cihalotrin) 

0,15 l/ha 21 dni 2-krat 

FIŽOL listne uši 7 dni 

HMELJ koruzna vešča Lepinox plus 
(Bacillus 

Thuringhiensis 
var. Kurstaki) 

1,0 kg ni 
potrebn

a 

3-krat 

FIŽOL bombaževčeva sovka, 
južna plodovrtka, 

pesna sovka 

 

 

B. Naglič: NAMAKANJE HMELJA 
 

 

Vremenska napoved kaže, da bodo visoke temperature brez dežja vztrajale ves teden. 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 
5 mm vode dnevno (oz. drugače, vsake 5 mm padavin odloži namakanje za 1 dan). 
V naslednjih dneh tako priporočamo začetek/nadaljevanje namakanja v vseh nasadih hmelja. Prav tako 
nadaljujte s kapljičnem namakanjem in namakanjem prvoletnikov. 
Napoved namakanja velja do prvega obilnega dežja. 
Sprotne informacije o stanju vode v tleh bodo ažurirane na našem spletnem mestu (www.ihps.si). 
 
 
B. Čeh: VISOKE VREDNOSTI Nmin V HMELJIŠČIH V JUNIJU IN JULIJU 
 

Na IHPS smo na prinesenih vzorcih tal v juniju in juliju izmerili visoke vsebnosti rastlinam dostopnega 

dušika (Nmin). Zaradi majhnih količin padavin se je dušik v tleh očitno kopičil (pognojen z gnojili in 

sproščen iz organske snovi), saj ni bil dosegljiv za rastline in je bil hkrati zavarovan pred izpiranjem. 

Prineseni vzorci so bili sicer odvzeti do različne globine tal, preračunano na globino 25 cm pa je bilo v 

tleh hmeljišč povprečno 156 kg/ha nitratnega dušika, minimalno 20 kg/ha, največja izmerjena vrednost 

je bila 370 kg/ha. Ciljna vrednost za dušik pred tretjim dognojevanjem hmelja v tleh je sicer 200 kg/ha 
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do globine 60 cm. Torej se pognoji razlika med izmerjeno količino rastlinam dostopnega dušika do 

globine 60 cm (kjer je glavnina korenin) in se pognoji razlika do 200 kg/ha.  

Zato je bilo resnično smiselno, da so se nabrali vzorci tal in se jih je prineslo v analizo na Nmin, saj je v 

večini primerov bilo v tleh pred tretjim dognojevanjem rastlinam dostopnega dušika torej že dovolj in 

bi bilo kakršno koli dodajanje dušikovih gnojil nesmiselno (nepotreben strošek za gnojila in gnojenje) 

in celo napačno (lahko povzroči preveliko vsebnost nitratov v storžkih, če bo kasneje poleti dovolj 

padavin in bo ta dušik rastlinam s tem na voljo, ter večja verjetnost izpiranja iz tal in s tem 

obremenjevanje okolja).  

Vsekakor v letih z neenakomerno razporejenimi padavinami, kakršno je že skoraj vsako leto, 

priporočamo analizo tal na Nmin  pred odločitvijo o velikosti odmerka dušikovega gnojila za 

dognojevanje.   

 
 

A. Čerenak: DANA IN STYRIAN EUREKA – ZAŠČITENI SORTI NA URADU EU ZA ZAŠČITO SORT HMELJA 
 
 

Z veseljem vam sporočamo, da sta slovenski sorti hmelja Dana in Styrian Eureka uspešno prestali 4-
letno preizkušanje za zaščito sort na CPVO (Community Plant Variety Office, Angers, Francija) oz. na 
Uradu EU za zaščito sort. S plačevanjem letnih pristojbin za vsako zaščiteno sorto posebej bo lahko IHPS 
podaljševal zaščito nadaljnjih 30 let, to je do leta 2047. Mogoče ponovno samo za osvežitev spomina, 
da sort hmelja, ki so v postopkih zaščite oz. so že zaščitene, ni dovoljeno razmnoževati za sajenje 
izven območja Slovenije.  
 
 

B. Čeh: POSODOBITEV TEHNOLOŠKIH NAVODIL ZA IZVAJANJE OPERACIJE »HMELJARSTVO« 
 
 

Sporočamo vam, da so izšla 5. julija izšla posodobljena tehnološka navodila za izvajanje operacije 
Hmeljarstvo. Objavljena so na spletni strani Programa razvoja podeželja (https://www.program-
podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/689-5-7-2017-posodobljena-tehnoloska-navodila-za-
izvajanje-operacije-hmeljarstvo), povezavo najdete pa tudi na spletni strani IHPS (http://www.ihps.si/). 
 

 
 
 

 

https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/689-5-7-2017-posodobljena-tehnoloska-navodila-za-izvajanje-operacije-hmeljarstvo
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/689-5-7-2017-posodobljena-tehnoloska-navodila-za-izvajanje-operacije-hmeljarstvo
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/689-5-7-2017-posodobljena-tehnoloska-navodila-za-izvajanje-operacije-hmeljarstvo
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/689-5-7-2017-posodobljena-tehnoloska-navodila-za-izvajanje-operacije-hmeljarstvo
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/689-5-7-2017-posodobljena-tehnoloska-navodila-za-izvajanje-operacije-hmeljarstvo
http://www.ihps.si/
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G. Leskošek, M. Rak Cizej in S. Radišek: VARSTVO HMELJA 

Hmeljeva peronospora  
 
V Savinjski dolini in na širšem območju je hmelj pri sorti Savinjski golding prešel v fazo začetka razvoja 

storžkov (BBCH 71), pri ostalih sortah pa se zaključuje cvetenje (BBCH 69). Svetujemo vam, da ponovno 

zaščitite svoja hmeljišča saj je hmelj v občutljivi razvojni fazi formiranja storžkov. Prav tako so tudi 

padavine mestoma izprale fungicidni nanos.  Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da so le te na 

vseh lokacijah presegle ali pa so tik pod kritično mejo. Kritična meja je v času cvetenja 10 ulovljenih 

spor v štirih dneh za občutljive sorte pa 5.  
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Hmeljišča zaščitite z uporabo enega od kontaktnih fungicidov, prednost bi  v tem času dali pripravkom 

na osnovi bakra, ki jih uporabite v polnem odmerku. Lahko pa uporabite tudi pripravke Delan 700 Wg, 

v odmerku 1,2 kg/ha. Na voljo pa imate tudi pripravka Ortiva in Revus, ki ju uporabite v odmerku 1,6 l. 

Pripravek Revus uporabite predvsem tam kjer na listih že opazite znake okužb. 

 
Hmeljeva pepelovka  
 
Še naprej velja navodilo, da na občutljivih sortah preventivno uporabite enega od pripravkov, 
namenjenih zatiranju hmeljeve pepelovke. Na voljo imate pripravke na osnovi žvepla, ki jih uporabite 
v odmerku 6,0 kg/ha, ter pripravka Vivando, ki ga uporabite v odmerku 0,66 l/ha in Vitisan, ki ga 
uporabite v odmerku 12kg/ha.  
  
Hmeljeva pršica 
 
Natančno preglejte hmeljišča saj je hmeljeva pršica prisotna v vseh hmeljiščih, vendar je populacija zelo 
različna. V kolikor v nasadu najdete pršico nemudoma ukrepajte v skladu z navodili prejšnjih 
Hmeljarskih informacij ( glej Hmeljarske inf. št 10). V tem času vas naj opozorimo tudi na karence pri 
zgodnjih sortah saj imata pripravka Vertimec PRO in Nissorun 10 WP karenco 28 dni, pripravek 
Kanemite SC pa 21 dni. 
 
Koruzna vešča – 2. generacija,  Hmeljev bolhač - poletna generacija 
 
Na območju Roj smo že opazili prve gosenice druge generacije zato vam svetujemo, da na tem območju 
sploh tam kjer ste v zadnjih letih imeli težave s to škodljivko uporabiti sredstvo za zatiranje gosenic 
koruzne vešče. Če boste v nasadu imeli poleg gosenic koruzne vešče še hmeljevega bolhača, vam 
svetujemo uporabo kontaktnega insekticida Karate Zeon 5 CS ali Karis 10 CS, drugače pa bi dali prednost 
pripravku Lepinox plus v odmerku 1,0 kg/ha, ker njegovo delovanje ni zmanjšano pri visokih 
temperaturah zraka. Uporaba Lepinox plus je lahko na isti površini največ 3-krat letno. Upoštevajte vse 
omejitve glede uporabe, odmikov od voda, idr., ki so navedeni v prejšnjih Hmeljarskih informacijah. 
 
I. J. KOŠIR: UMERJANJE VLAGOMEROV 
 
V letošnjem letu bomo na Oddelku za agrokemijo in pivovarstvo umerjali vlagomere za določanje vlage 
v hmelju. Vlagomere lahko oddate na oddelku za agrokemijo in pivovarstvo do 11. 08. 2017. Cena za 
umerjanje vlagomera je 30,78 EUR. Obveščamo vas, da po navedenem datumu ne bo več možno 
izvajati umerjanja vlagomerov.  
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G. Leskošek, M. Rak Cizej in S. Radišek: VARSTVO HMELJA 

Hmeljeva peronospora  
 
Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da so le te v zadnjih 10 dneh na vseh lokacijah presegle ali pa 

so tik pod kritično mejo. Kritična meja je v času cvetenja 10 ulovljenih spor v štirih dneh za občutljive 

sorte pa 5.  

  

  
 

 

Svetujemo vam, da ponovno opravite škropljenje proti hmeljevi peronospori predvsem pri poznih 
sortah. V kolikor v nasadih nimate težav s hmeljevo peronosporo vam za zaključna škropljenja 
svetujemo uporabo pripravka, Delan 700 WG  v odmerku 1,2 kg /ha v kolikor ga še imate. Drugače bi 
vam svetovali uporabo pripravka Revus v odmerku 1,6 l/ha vendar bodite pozorni saj je dovoljena  
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uporaba samo  2 - krat letno. Lahko  pa škropljenje opravite tudi z  enim od bakrovih pripravkov, ki ga 
uporabite v skladu z navodili iz letošnjega seznama dovoljenih FFS za varstvo hmelja, uporaba 
določenih bakrovih pripravkov je omejena na 2 oz. 3 kratno uporabo letno. Pozorni bodite tudi na 
karence saj imajo vsi omenjeni pripravki za varstvo hmelja proti hmeljevi peronospori karenco 14. 
dni.  
 
Hmeljeva pepelovka  
 
Še naprej velja navodilo, da na občutljivih sortah preventivno uporabite enega od pripravkov, 
namenjenih zatiranju hmeljeve pepelovke. Na voljo imate pripravke na osnovi žvepla, ki jih uporabite 
v odmerku 6,0 kg/ha, ter pripravka Vivando, ki ga uporabite v odmerku 0,66 l/ha in Vitisan, ki ga 
uporabite v odmerku 12kg/ha.  
V kolikor pa imate v nasadih že prisotno pepelovko pa poleg pripravkov na osnov žvepla uporabite tudi 
Systhane 20 EW v odmerku 0,5l/ha. Omenjeni pripravek lahko uporabite največ 4 - krat letno. 
Opozorimo vas naj tudi na karence, ki znašajo za žveplove pripravke 8 dni za Systhane 20 EW 14 dni, 
za  Vivando 3. dni ter  Vitisan 1.dan. 
  
 
 

Hmeljeva pršica 
 

V tem času, tik pred obiranjem hmelja, ste v večini primerov hmeljevo pršico uspešno zatrli, tako da je 
le-ta pod pragom gospodarske škode. Začetek obiranja hmelja je pred vrati, zato nimate veliko časa za 
uporabo akaricidov. Pri poznih sortah hmelja lahko uporabite še Kanemite SC, ki ima karenco 21 dni, 
seveda če ga še niste uporabili; uporaba Kanemite SC je dovoljen v istem hmeljišču le 1-krat letno. 
Akaricid Acramite 480 SC ima karenco 14 dni. Naj vas opomnimo, da ima Acramite 480 SC za letošnje 
leto ponovno izredno dovoljenje za uporabo v hmeljiščih, zato ga ni mogoče kupiti v prosti prodaji, 
ampak ste si ga morali predhodno naročiti pri distributerju. Naj vas opomnimo, da vsa sredstva 
uporabljate v skladu z navodili za uporabo in vsemi omejitvami, na katere smo vas že obvestili v 
prejšnjih številkah Hmeljarskih informacij in na tehnoloških sestankih hmeljarjev. 
 
Koruzna vešča – 2. generacija 
 
Let metuljev koruzne vešče 2. generacije, ki se je letos pričel že v začetku julija, je sedaj v upadanju. 
Populacija koruzne vešče je trenutno veliko manjša kot v enakem obdobju lanskega leta, namreč 
letošnje izredno visoke temperature v juliju so pospešile njen razvoj. Največ poškodb od koruzne vešče 
smo na hmelju opazili na območju Roj konec julija, vendar le-te niso bile velike, saj ste v večini primerov 
konec julija in v začetku avgusta uporabili sredstva za zatiranje gosenic. Let metuljev je bil prve dni v 
avgustu v letošnjem letu na obeh opazovanih lokacijah, tako v Žalcu kot v Rojah, približno 10 
metuljev/noč, tako da še lahko v naslednjih dneh pričakujemo izlegle gosenice. Druga generacija 
običajno traja tudi več kot dva meseca. Predvsem na širšem območju Žalca, Roj, Gotovelj, kot tudi na 
ostalih območjih, vam priporočamo, da ste še vedno pozorni na izvrtine gosenic koruzne vešče na 
steblih kot tudi na poškodbe v storžkih. V kolikor vam še dopuščajo karence in da še sredstev niste 
uporabili večkrat kot je dovoljeno (Lepinox plus lahko uporabite največ 3-krat letno, kontakten 
insekticid pa 2-krat letno), vam v teh dneh svetujemo njihovo uporabo. Če boste imeli pri določitvi 
kakšne težave, sem lahko obrnite na Inštitut. 
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Graf 1: Let metuljev koruzne vešče 2. generacije na svetlobni vabi v Žalcu in Rojah pri Žalcu v letu 2017, v primerjavi z letom 
2016 

 
Hmeljev bolhač - poletna generacija 
 
V zadnjem tednu v večini hmeljišč ne opažamo večje populacije hmeljevega bolhača poletne generacije, 
namreč v večini primerov ste ga uspešno zatrli. Glede na njegovo dinamiko razvoja v naslednjih dneh 
ne pričakujemo z njim večjih težav v hmeljiščih. Insekticidi za njegovo zatiranje imsjo daljšo karenco in 
sicer Karate Zeon 5 CS 21 dni, Karis 10 CS 14 dni. Upoštevajte tudi, da smete sredstva na osnovi a.s. 
lambda-cihalotrin uporabiti v istem hmeljišču le 2-krat letno. 
 
 
Dr. B. Čeh in M. Oset Luskar: SPREMLJANJE TEHNOLOŠKE ZRELOSTI 
 
 
V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, v letu 2017 
spremljamo parametre tehnološke zrelosti na več lokacijah pri sortah Savinjski golding, Aurora in 
Celeia, ter na po eni lokaciji pri sortah Styrian gold, Bobek, Styrian Cardinal, Styrian Wolf, Styrian Kolibri, 
sorti v preizkušanju 105/220 in sorti v preizkušanju 102/44. Spremljanje dinamike parametrov 
tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) 
izvajamo na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ 
Celje. Vzorčenja se izvajajo v časovnem intervalu od 3 do 4 dni.  
Rezultate vzorčenj tehnološke zrelosti vam bomo sporočali v Hmeljarskih informacijah, sproti pa bodo 
podatki dostopni na spletni strani IHPS pod aktualno. Le-te ažuriramo ob torkih in petkih po 15 uri.  
V kolikor želite imeti informacijo o stanju v vašem hmeljišču, vas pozivamo, da upoštevate spodnja 
navodila za vzorčenje. Cena analize na vsebnost alfa-kislin je 46,00 EUR brez DDV; cena analize na 
vsebnost vlage je 10,00 EUR brez DDV. 
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Vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin  
 
Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja, lokacija vzorčenja, ime lastnika vzorca in 
želene analize.  
Za analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija s pokrovom 
(okrog 5 – 10 g svežih storžkov), ki si jih lahko izposodite na inštitutu. V primeru dežja ali rose se vzorec 
ne vzame – ni reprezentativen. Če vzorca takoj po nabiranju ne damo v analizo, zaprto škatlico hranimo 
v hladilniku največ do naslednjega dne. 
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 delovni 
dan do 13. ure.  

 
 
Dr. B. Čeh, M. Oset Luskar: TEHNOLOŠKA ZRELOST – 14. 8. 2017 
 
Storžki Savinjskega goldinga so na vzorčenih lokacijah še zeleni do že zlato zelenih, debeli, nekaj je še 
medlih, nekaj se jih odbija, nekaj pa je že drobljivih. Vlaga je na eni lokaciji že padla pod 80 %, na drugih 
je še od 80 do 81 %. Masa 100 suhih storžkov se od lokacije do lokacije zelo razlikuje; je od 6,4 do 12 
g/100 suhih storžkov. Vsebnost alfa-kislin se v zadnjih dneh ni povečala. Pričakujemo, da bo Savinjski 
golding na večini lokacij prešel v tehnološko zrelost konec tega tedna oziroma med prihajajočim 
vikendom. Glede na opisane razlike med nasadi priporočamo, da se glede začetka obiranja na vaši 
kmetiji odločate individualno - orientirate se glede na naše spremljanje tehnoloških parametrov na 
nekaj lokacijah in pred odločitvijo prinesete vzorec storžkov v analizo vsaj na vsebnost vlage. 
Upoštevajte tudi izteke karenc. 
Pri sorti Styrian Gold je vsebnost vlage na vzorčeni lokaciji 80,6 %, storžki so zeleni, že kar debeli, zaprti, 
nekaj se jih že odbija, nekaj pa je še medlih. Vsebnost alfa-kislin se v zadnjih dneh tudi pri tej sorti ni 
povečala. Pri sorti Aurora se vsebnost alfa-kislin povečuje, trenutno je glede na vzorčeno lokacijo med 
5,9 do 7,3 % v zračno suhih storžkih. Vlaga je še na vseh lokacijah nad 80 %.   
Za več informacij pokličite specialistko za hmeljarstvo Ireno Friškovec na KGZS ali dr. Barbaro Čeh na 
IHPS.  
 
 
M. Pavlovič: KONGRESNO TRŽNO POROČILO IZ ZDA IZPOSTAVLJA NADALJEVANJE GLOBALNEGA ŠIRJENJA 
HMELJIŠČ  
 
Vsakokratna ocena globalnih tržnih razmer v hmeljarstvu temelji na podlagi poročil predstavnikov držav 
pridelovalk hmelja, ki se trikrat letno srečujemo na sestankih Ekonomske komisije Mednarodne 
hmeljarske organizacije (www.ihgc.org). Primarni vir uporabnih informacij predstavlja vsakokrat 
posodobljena zbirna in spletno dosegljiva tabela statistik globalne ponudbe hmelja držav članic. V 
posebnih tržnih poročilih pa hmeljski trgovci zajamejo še tržno nepomemben 1 % površin in količin, 
držav nečlanic (npr. Japonska, Turčija, Argentina...), kjer so hmeljišča večinoma v lasti lokalnih pivovarn, 
hmelj pa za lastne potrebe.  
 
Svetovni pridelek hmelja v letu 2016 je na 55.300 ha (IHGC, 54.656 ha) hmeljišč obsegal 109.336 ton 
(IHGC, 108.703 ton) – s povprečnim pridelkom 1,97 tone na hektar. Ocena globalne pridelave grenčic  

http://www.ihgc.org/
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2017%20JUL%20IHGC%20Market%20Report.PDF
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(alfa-kislin) v 2016 je obilnih 10.543 ton, s povprečno vsebnostjo 9.5 %.  Nadpovprečno pridelavo 
grenčic so dosegali hmeljarji na skoraj vseh svetovnih območjih. Izjema s podpovprečnimi vrednosti so 
bile edino visoko-grenčične sorte hmelja v ZDA. 
 
 
Z 61.071 tonami v 2016 ni bil pridelek hmelja v Evropi le za 40 % večji, kot v skromnem letu 2015. Zaradi 
večletnega zaporednega povečevanja površin hmeljišč, je bil celo največji v zadnjih 20 letih (!). Tudi 
vsebnosti grenčic so bile vsaj na ravni večletnega povprečja in s tem prispevale k dobremu pridelku. 
Hmeljarji v ZDA so v 2016 pridelali 40.206 ton hmelja, podobno kot v letu 2009 – vendar s prenovljeno 
sortno strukturo, kot posledica prilagajanja povpraševanju vse bolj rastočih malih pivovarn (craft 
beers). Njihov pridelek grenčic je znašal 4.005 ton, za dobro desetino več kot v 2015. Tolmačenje 
bilance hmelja, oziroma usklajenosti med ponudbo in povpraševanje na trgu, se v različnih pisnih in 
ustnih virih nekoliko razlikujejo. Od tega, da je bila v 2016 pridelava hmelja v obsegu pivovarskih potreb 
v 2017 – do informacij o prevelikih pogodbenih količinah nekaterih pivovarn v ZDA. Te se v 2017 že 
poskušajo – predvsem zaradi nižje rasti potrošnje piva od načrtovanih - na različne načine znebiti 
pogodbenih obvez za odkup hmelja oz. hmeljskih produktov - oz. za njih »odvečnih količin«. 
 
 
Letošnji drugi sestanek Ekonomske komisije Mednarodne hmeljarske organizacije (IHGC) je potekal od 
30.7. do 3.8. 2017 v okviru 56. kongresa v Yakimi, WA v ZDA – z več kot 300 prijavljenimi udeleženci. 
Nekateri za celotni strokovni program, drugi za turistično-spremljevalni, spet tretji za enodnevne 
dogodke – vezane na tematske sklope in večerna, glasbeno-plesna druženja z indijanskimi staroselci in 
mehiškimi priseljenci. V razpredelnici so najprej za dveletno obdobje po državah navedeni podatki o 
površinah in pridelkih.  Na sliki tržnega poročila pa vidimo prikaz svetovnih površin hmeljišč (ha), 
pridelkov hmelja (t) in pridelkov grenčic (t) od 2003 do 2017, pri čemer gre za poletno oceno 2017. 
Zopet smo v letu 2017 priče povečanju površin v vseh najpomembnejših izvoznicah hmelja – za 
ocenjenih 3.174 ha. Tu velja omeniti, da so hmeljarji poleg širitve, določena hmeljišča tudi krčili – in s 
tem prilagodili sortno strukturo potrebam trga. V ZDA so sadili predvsem dišavni sorti Citro in Chinook 
ter visokogrenčično »troimeno« sorto CTZ (Columbus, Tomahawk in/ali Zeus), v Nemčiji največ visoko 
donosno sorto Herkules ter tržno vse bolj zanimivi sorti Saphir in Mandarino Bavario. Povečanje površin 
hmeljišč beležimo v ZDA za 1.526 ha, v ZRN za 945 ha, v Češki republiki za 170 ha, na Poljskem  za 140 
ha, v Sloveniji za 106 ha. Skupaj je hmeljišč že skoraj 58.000 ha. Ni zanemarljivo, da se pojavljajo v 
zadnjih letih tudi vedno nova območja pridelave hmelja, z novinci v hmeljarstvu. V ZDA beležijo 
pridelavo že v 25 zveznih državah. Za članstvo v IHGC pa je izkazala ponovni interes Rusija ter na novo 
Kanada, kjer pridelujejo hmelj že v 7 njenih provincah. Napoved pridelka hmelja v svetu za 2017 je – 
predvsem zaradi manj ugodnih vremenskih razmer v Evropi - za 9.600 ton hmelja, oz. za 810 ton grenčic 
nižja od predhodne. Podoba tržnih razmer bo vsekakor jasnejša na jesenski seji v Pragi.  
 
 

http://www.hmelj-giz.si/ihgc/activ/jul17.htm
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Slika2: Površine hmeljišč (ha), pridelkov hmelja (t) in grenčic (t) v svetu - poleti 2017.  

 

 

 

 
 
Slika 3: Površine hmeljišč (ha), pridelkov hmelja (t) in grenčic (t) v svetu od 2003 do 2016 – ter poletna napoved za 2017 
(57.897 ha hmeljišč, 99.107 ton hmelja).  

 

 

Pri tržnih analizah je vedno povpraševanje tisto, ki spodbuja ali pa zavira priložnosti ponudbe. Tudi v 
hmeljarstvu. Rast na svetovnem trgu piva se je v zadnjih treh letih ustavila, celo nekoliko zmanjševala. 
V letu 2013 (1,972 mrd hl piva), v letu 2014 (1,963 mrd hl piva, oz. -0,5 %), v letu 2015 (1,933 mrd hl 
piva, oz. -1 % ). Najizraziteje beležimo upad porabe piva v Rusiji, Japonski in Braziliji. V segmentu malih 
pivovarn pa rast proizvodnje tudi ni več dvoštevilčna. Trgovci ocenjujejo, da zaradi še vedno rastoče 
porabe hmelja v pivu, dodatno povpraševanje po določenih sortah hmelja kljub temu obstaja.  
 
 

http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2017%20JUL%20IHGC%20Country%20Reports.pdf
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V tržnih ocenah potreb po hmelju je tudi že zaznati prekomerne zaloge pri pivovarnah, kjer realizacija 
proizvodnje ne dosega optimističnih načrtov iz preteklih let. Kako se odzivajo takšni mali in srednje 
veliki pivovarji? Različno. Eni kupujejo hmelj kratkoročno in jih zaloge ne bremenijo. Nekateri, z večjimi 
zalogami hmelja, že predlagajo rešitve s podaljševanjem terminov sklenjenih prodajnih pogodb, ali celo 
ignoranco. Spet tretji (sicer v manjših količinah) naprej preprodajajo svoje presežke količin hmelja 
novodobnim borznim ponudnikom v ZDA (npr. The lupulin exchange).  Zaključek? Podobno kot v 
spomladanski tržni oceni. Večletno širjenje hmeljišč in signali pivovarske potrošnje hmelja spominjajo 
vse bolj na leto 2008 – z zmanjšanim povpraševanjem pivovarn in padanjem cen hmelja. Pa tudi nekaj 
trgovcev s hmeljem zaključi svojo poslovno zgodbo.  
 
Poleg tržnih razmer so delegati na kongresu IHGC usklajevali tudi preostale formalne in planirane 
aktivnosti. Naslednja dva sestanka bosta 10.11.2017 v Pragi ter 18.5.2018 v Parizu. Na seji predsedstva 
je predstavnik iz Slovenije Jože Čas tudi povabil hmeljarje, hmeljske trgovce in preostale zainteresirane 
na naslednji kongres leta 2019 v Slovenijo. V letu 2021 bo kongres v Češki. Za nov 4-letni mandat pa so 
bili ponovno izvoljeni predsednik Leslie Roy, podpredsedniki dr. Johann Pichlmaier, Bernard Ingwiller, 
Peter Hintermeier in Zdenek Rosa, ter kot generalni sekretar IHGC prof. dr. Martin Pavlovič. 
 
Na področju zakonodaje v kmetijstvu je predsednica komisije za harmonizacijo zakonodaje v 
hmeljarstvu Ann George ponovno predstavila tematiko sistema kakovosti GLOBALG.A.P. v hmeljarstvu 
ter ozadje zakonodaje Food Safety Modernization Act (spletno poročilo).  Podrobnosti posameznih tem 
so na voljo tudi v izvirnem gradivu prikazanih spletnih povezav ter na spletu www.ihgc.org.    
 
 
Dr. B. Čeh in mag. N. Ferant: IHPS NA SEJMU AGRA - HMELJ, KONOPLJA, ZELIŠČA IN MEDOVITI 
POSEVKI NA NJIVAH TER DEMONSTRACIJA NAMAKANJA  
 
Na demonstracijskem vrtu sejma AGRA, ki bo potekal od 26. do 30. avgusta, pod strokovnim vodstvom 
IHPS, na pobudo Ekoci – eko civilne iniciative Slovenije, predstavljamo med drugim kolekcijo 14 sort 
konoplje z EU sortne liste. Ogled je možen ves čas trajanja sejma. Obiskovalci se bodo tako lahko 
seznanili s to poljščino, ki je sicer v zadnjih letih dokaj popularna, a je do nje vendarle veliko ljudi še 
skeptičnih. Sestrska kolekcija, posejana v nekoliko bolj zgodnjem terminu, raste v okviru nasada Zeleni 
dragulji narave pri IHPS. Vabljeni na ogled tudi te. Setev različnih sort konoplje, posejanih bok ob bok, 
nudi možnost neposredne primerjave sort v naših pridelovalnih razmerah. Na tak način lahko 
odberemo tiste, ki se na razmere, v katerih rastejo, najbolje odzovejo, oziroma izločimo tiste, ki se v 
naših pridelovalnih razmerah ne bodo dobro odrezale.  
 
Kolekciji sta zasnovani v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta Pridelava industrijske konoplje v 
Sloveniji, ki se je začel oktobra 2016 in bo trajal tri leta, vodi ga IHPS, financirata pa MKGP in ARRS. 
Projekt zajema celovito raziskavo o možnostih uspešne pridelave industrijske konoplje v naših 
pridelovalnih razmerah: najti želimo ustrezne sorte za pridelavo v Sloveniji za namen pridelave semena 
in za namen pridelave vlaken, dodelati tehnologijo pridelave te poljščine s ciljem stabilne pridelave 
kakovostnega in varnega pridelka ter zasnovati vzgojo lastnih sort.  
 
Zelišča so na demonstracijskem vrtu predstavljena na dveh gredah. Na prvi so tista, ki se uporabljajo v 
biodinamičnem kmetijstvu, in sicer: pelin, baldrijan, kamilica, kapucinka, ognjič, žajbelj, tobak in rman. 
Uporabljajo se kot gnojilo ali za zatiranje oz. odganjanje bolezni in škodljivcev. Na drugi gredi so 
predstavljena zelišča, ki jih gojimo v sklopu strokovne naloge Ekološka rajonizacija zelišč, ki jo financira 
MKGP. V poskuse so trenutno vključeni: ožepek, drobnocvetni vrbovec, komarček in tri sorte rička. Na 

http://www.hmelj-giz.si/ihgc/sec.htm
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2017%20GLOBALG.A.P.%20to%20IHGC.pdf
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2017%20APR%20-%20IHGC%20CRH%20report.pdf
http://www.ihgc.org/
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podlagi rezultatov strokovne naloge lahko pridelovalcem lažje svetujemo, na katerem območju je 
smiselno pridelovati določeno zelišče. 
 
Na gredici Medoviti posevki na njivah so predstavljeni posevki, katerih prvoten namen je pridelava 
hrane ali krme na njivah oziroma so namenjeni za podor (obogatitev tal z organsko snovjo), a obenem 
nudijo odlično pašo za čebele. Želimo navdihniti kmetovalce, da razširijo svoj kolobar tudi z medovitimi 
posevki: ajda, bela gorjušica, facelija, oljna ogrščica, inkarnatka, švedska detelja, navadna turška 
detelja, črna detelja, sončnica in medena detelja, ostale obiskovalce pa želimo seznaniti s tem, da so 
posevki na njivah tudi v dobrobit čebelarstva. Kmetje so eni prvih, ki stremijo k temu, da se čebele 
ohranijo, saj so le-te pomembni opraševalci.  
 
Gredice na demonstracijskem vrtu so opremljene z namakanjem, ki pomembno vpliva na količino in 
kakovost pridelka, predvsem v sedaj vedno pogostejših sušnih obdobjih. Za to je poskrbelo podjetje 
Marovt sistemi d. o. o., katerega osnovna dejavnost je projektiranje in oskrba kmetijskih površin, 
vrtičkov in zelenic z namakalnimi sistemi. Namakalni sistem je sestavljen iz debelostenskih kapljičnih 
cevi v delu, kjer se nahajajo zelišča, zelišča in hmelj, ter enoletnih kapljičnih cevi P1, kjer rasteta 
konoplja in koruza. Voda se pridobiva iz vodovoda, od koder je preko filtra speljana v sistem. Gre za del 
prikaza namakalnega centra na IHPS, kjer je možno dobiti še več ustreznih podatkov. 
 
 
Dr. B. Čeh in mag. N. Ferant: DOGODKI IHPS NA SEJMU AGRA – VABLJENI  
 
V času sejma AGRA bodo na demonstracijskem vrtu - poligonu, predstavljenem v prejšnjem prispevku, 
vsak dan strokovna vodenja. IHPS sodeluje pri naslednjih strokovnih predstavitvah: 
 

Nedelja, 27. 8. 2017 ob 13.00 uri  

 ZELENI DRAGULJI NARAVE – ZDRAVILNE RASTLINE, SAMOOSKRBA IN PREVENTIVA (predstavitev 

in strokovna obrazložitev na poligonu: mag. Nataša Ferant (IHPS), Zavod Rogatec, Ekoci Coop, 

Belita, Založba Ara, revija Preventiva) 

Ponedeljek, 28. 8. 2017 ob 13.00 uri  

 ZELENI DRAGULJI NARAVE – HMELJ – ŠTAJERSKO ZELENO ZLATO (ogled poligona s poudarkom 

na hmelju s strokovnim vodenjem: dr. Andreja Čerenak (IHPS))  

Sreda, 30. 8. 2017 ob 12.00 uri 

 ZELENI DRAGULJI NARAVE - OD SEMENA DO PRIDELKA KONOPLJE, OD ZELENEGA KROŽNEGA 

GOSPODARSTVA DO TRAJNOSTNEGA TURIZMA (predstavitev in strokovna obrazložitev na 

Poligonu: dr. Barbara Čeh (IHPS), Jani Štusej (Bio park Nivo) in Irena Rotar (Ekoci)). 

 

VABLJENI NA POSVET  

ZELENI DRAGUJI NARAVE –  IZZIVI OD SEMENA DO TRŽNIH PRILOŽNOSTI V ZELENEM KROŽNEM 
GOSPODARSTVU IN TRAJNOSTNEM TURIZMU 

Sreda 30. 8. 2017 od 13.15 do 14.30 ure 

VABLJENI ČASTNI GOSTJE: mag. Tanja Strniša, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano; Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu Vlade RS; Maja Pak, direktorica 
Slovenske turistične organizacije; Janko Kos, župan Občine Žalec; prof. dr. Martina Bavec, Fakulteta za 
kmetijstvo in biosistemske vede, UM Maribor; prof. dr. Majda Sfiligoj Smole, Fakulteta za strojništvo,  
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Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje, Um Maribor; Branko Ravnik, direktor Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije; Martina Zupančič, direktorica IHPS; dr. Barbara Čeh, IHPS; Dejan 
Rangeo, pridelovalec konoplje; Marko Klemenčič, predsednik Ekoci Coop; Marija Srblin, direktorica 
Soven; Maja Klemen Cokan, Kmetijsko gozdarski zavod Celje; Stojan Praprotnik, direktor Razvojne 
agencije Savinja; Irena Rotar, Ekoci - eko civilna iniciativa Slovenije 

Gostitelj Pomurski sejem, sejem AGRA 
Pozdravni govor: Mateja Jaklič, izvršna direktorica 
Voditeljica: Edita Žugelj  

TEMA POSVETA: Kakšne ukrepe in aktivnosti so potrebne s strani kmetov, stroke, institucij, države in 
politike, da bomo naravne danosti, tradicijo in nova znanja potrebna za sodobni čas, znali uporabiti tudi 
v povezavi potencialov konoplje ter ostalimi industrijskimi  rastlinami  v prehranske in neprehranske 
namene? Kako sonaravno pridelano hrano in zelišča, zelene storitve in izdelke iz naravnih materialov 
ponuditi na domačem in tujem trgu z višjo dodano vrednostjo? Kako lahko s trajnostno naravnanimi 
izdelki in storitvami uspemo? Kako ustvarjati delovna mesta v kmetijstvu ter povezanimi panogami v 
zelenem krožnem gospodarstvu in trajnostno naravnanem turizmu?  

Prijave za udeležbo na posvetu do 25. 8. 2017 na ekoci.si@gmail.com ali z sms: 040-203-055. Vabljeni 
predstavniki stroke institucij in politike, zainteresirana javnost, kmetje, gospodarstveniki, nevladne 
organizacije in napredni mediji. Več info na: www.ekoci.si. 

 

 

 

 

mailto:ekoci.si@gmail.com
http://www.ekoci.si/
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B. Čeh: PODRAHLJAVANJE V HMELJIŠČIH 
 

Letošnje obdobje spravila hmelja je bilo zelo deževno, v prvih dveh dekadah septembra je padlo kar 219 mm padavin na 

m2. Hmelj je bilo potrebno kljub zelo mokrim tlom v tem času obrati, saj je bil v tehnološki zrelosti. Mokra tla in deževno 

vreme sta ne samo zelo ovirala spravilo, pač pa je to tudi povzročilo, da so se tla v kolesnicah zaradi vožnje s traktorji in  

prikolicami zelo zbila, uničil pa se je tudi sklop podsevkov.  

Zaradi tega bi bilo strokovno upravičeno, da bi čimprej, ko bo vlažnost tal to omogočala, pričeli z nujnim tehnološkim 

ukrepom – podrahljavanjem, da se bodo tla v medvrstnem prostoru zrahljala in bo to omogočilo ustrezno praho čez zimo, 

da se trenutno zelo poslabšana struktura tal čez zimo lahko izboljša.   

V okviru obvezne zahteve HML_POKT: Pokritost tal v medvrstnem prostoru, operacija Hmeljarstvo v okviru ukrepa 

Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila za obdobje 2014 - 2020, je navedeno, da morajo biti tla v medvrstnem prostoru 

hmeljišča do najmanj 25. oktobra tekočega leta pokrita z eno izmed izbranih kmetijskih rastlin. Zaradi zgoraj navedenega 

razloga smo poslali na MKGP vlogo, da se v letošnjem letu ta omejitev odpravi. Ko bomo dobili odgovor, vas bomo o tem 

obvestili.  

 

M. Oset Luskar: NAROČILO ZA CERTIFICIRANE SADIKE HMELJA- CSA   ZA LETO  2018 
 

Spoštovani hmeljarji, 

 

pozivamo vas, da tisti, ki nameravate obnoviti nasade v letu 2018 (jeseni) oziroma 2019 (spomladi) s certificiranimi sadikami 

hmelja - CSA, posredujete naročilo za potrebno  količino sadik. Naročila sprejemamo za naslednje sorte: AURORA, CELEIA, 

SAVINJSKI GOLDING, BOBEK, CERERA, DANA, STYRIAN GOLD, STYRIAN EUREKA, STYRIAN WOLF, STYRIAN CARDINAL, 

STYRIAN EAGLE in STYRIAN KOLIBRI.  

Prav tako sprejemamo povpraševanja po sadilnem materialu sort v preizkušanju  - t.i. dišavni križanci (102/44 – predlagano 

ime Styrian Fox, 105/220 – predlagano ime Styrian Dragon).  

Naročila sprejemamo po vrstnem redu (datum naročila) do zapolnitve kapacitet.  

Pojasnilo: 

IHPS prideluje sadike hmelja certifikata A po predhodnem naročilu. Kapaciteta razmnoževanja je odvisna od števila matičnih 

rastlin, ki jih vzdržujemo v skladu s certifikacijsko shemo za hmelj. Glede na nedorečeno sortno politiko v slovenskem 

hmeljarstvu imamo bazo matičnih rastlin za posamezne sorte po naših predvidevanjih.  

Za morebitna večja povpraševanja za posamezno sorto je potrebno bazo matičnih rastlin povečati, za kar je pa potrebna 

ena rastna sezona.  

Zato vas pozivamo, da ob resnih namerah za sajenje posamezne sorte v večjih količinah v letu 2019 (jeseni) in 2020 

(spomladi) najavite t.i. rezervacijo naročila za sadike dve leti prej. 

 

PREVZEM NAROČENEGA SADILNEGA MATERIALA HMELJA - LETO PRIDELAVE 2017 
 
Glede na ugodne vremenske razmere za pripravo tal za sajenje v jesenskem terminu obveščamo, da je naročnikom dobava 

sadilnega materiala hmelja že mogoča. Prosimo vas, da nas pred predvidenim prevzemom pokličete, da uskladimo termin 

prevzema.  

 

Dodatne informacije v zvezi z naročilom oziroma prevzemom sadilnega materiala dobite pri Moniki Oset Luskar osebno ali 

po tel.: 03/71-21-634, 041/894-635. 


