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M. Rak Cizej: SEZNAM FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV V LETU 2019 
 

Seznam fitofarmacevtskih sredstev dovoljenih za uporabo v hmelju v Sloveniji v letu 2019 je presek 

registriranih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v Sloveniji (vir: 

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm; na dan, 8. marec 2019) in v Nemčiji (januar 2019), 

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 uporabi 

posameznega FFS dosledno upoštevajte navodila za uporabo, kjer je poleg odmerka, maksimalnega 

števila škropljen letno, navedena tudi karenca ter varnostni pasovi 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. 71/14 in 28/18) in Pravilnik o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi 

(Ur. l. RS, št. 43/14). 
 

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za varstvo hmelja v letu 2019 
 

Hmeljeva peronospora (Pseudoperonospora humuli) - primarna okužba 
Pripravek Aktivna  

snov 

Koncentracija/ 

odmerek  

Karenca 

(dni) 

Maksimalno 

število 

škropljenj v  

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 

1. in 2. reda (m) 

Šobe klasične 

Aliette1 
(zaloge v uporabi 

do 29.10.2019) 

Al - fosetil 
1,5 g/rastlino (zalivanje) 14 1-krat 

15(5) 
2 kg/ha (foliarna uporaba) 14 2-krat 

Aliette flash1 Al - fosetil 
1,5 g/rastlino (zalivanje) 14 1-krat 

15(5) 
2 kg/ha (foliarna uporaba) 14 2-krat 

Aliette WG1 
(zaloge v uporabi 

do 29.10.2019) 
Al - fosetil 

1,5 g/rastlino (zalivanje) 14 1-krat 
15(5) 

2 kg/ha (foliarna uporaba) 14 2-krat 

Fonganil gold2 metalaksil-M 
0,2 ml/rastlino 

(maks. 0,8 l/ha) 

zagotovljena s 

časom uporabe 
1-krat 15(5) 

Profiler3 
Al – fosetil 

fluopikolid 

1,125 g/rastlino ob uporabi 

0,2-0,5 l vode/rastlino 

(maks. 2,25 kg/ha) 

zagotovljena s 

časom uporabe 
1-krat 15(10) 

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

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 (BBCH 08-11). Priporoča se točkovna aplikacija v odmerku 

0,2 ml pripravka/rastlino ob porabi vode od 0,2 do 0,4 l/rastlino. 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. 
 

3 Pripravek Profiler se uporablja od fenološke faze, ko je razvit tretji par listov do faze razvitega petega para listov 

(BBCH 13-15).  

 

 

 

Hmeljeva peronospora (Pseudoperonospora humuli) - sekundarna okužba 

Pripravek 
Aktivna 

Snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno 

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 

skupno do 8-

krat 
15 (5)  

Aliette flash Al- fosetil 
0,25 % (maks. 

6,25 kg/ha) 
14 

skupno do 8-

krat 
15 (5)  

Aliette WG Al- fosetil 
0,25 % (maks. 

6,25 kg/ha) 
14 

skupno do 8-

krat 
15 (5)  

Champ Formula 2 FLO© 
(uporaba zalog s staro etiketo 

do 31.5.2019) 
Cu – hidroksid 0,20 % 14 *  

Champion 50 WG© 
(uporaba zalog s staro etiketo 

do 31.5.2019) 
Cu – hidroksid 0,20-0,25 % 14 3-krat  

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

Badge WG© 
Cu – hidroksid 

Cu – oksiklorid 
7,14 kg/ha 14 2-krat 40  

Folpan 80 WDG** folpet 
1,87-4,68 

kg/ha 
21 3-krat 30  

Zaftra AZT 250 SC*** azoksistrobin 1,6 l/ha 28 2-krat 20  

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

©omejitve uporabe bakrovih pripravkov je na 4,0 kg čistih bakrovih ionov na leto. 
 

*število škropljenj v eni rastni dobi pri registraciji FFS ni bilo določeno 
 

**Fungicid Folpan 80 WDG uporabljamo: BBCH 37 (rastlina doseže 70 % končne višine) = 1,87 kg/ha,  

                               BBCH 37 do BBCH 55 (rastlina doseže več kot 70 % višine) = 2,80 kg/ha, 

                                BBCH 56 in več (brsti socvetij povečani) = 4,68 kg/ha. 
 

***Fungicid Zaftra AZT 250 SC uporabljamo: od fenofaze BBCH 55 (brsti socvetij povečani) = 1,6 l/ha 

Učinkovitost in fitotoksičnost sredstva Zaftra AZT 250 SC pri uporabi na hmelju ni bila preverjena, zato odgovornost v 

zvezi z uporabo sredstva na hmelju prevzame uporabnik. 
 

****Fungicid Revus uporabljamo: BBCH 37 (rastlina doseže 70 % končne višine) = 0,75 l/ha,  

                  BBCH 38 do BBCH 55 (brsti socvetij povečani) = 1,0 l/ha, 

                   od BBCH 55 dalje = 1,6 l/ha. 
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Hmeljeva pepelovka (Podosphaera macularis)  

Pripravek 
Aktivna 

Snov 
Odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno 

število 

škropljenj v  

rastni dobi 

Varnostni pas tlorisne 

širine od meje brega 

voda 1. in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Cosan žveplo 6,0-7,5 kg/ha 8 10-krat 15 (5)  

Kumulus DF žveplo 3,0-7,5 kg/ha 8 10-krat 15 (5)  

Microthiol SC žveplo 3,0-7,5 l/ha 8 6-krat 15 (5)  

Pepelin žveplo 6,0-7,5 kg/ha 8 10-krat 15 (5)  

Vindex 80 WG žveplo 6,0-7,5 kg/ha 8 10-krat 15 (5)  

Systhane 20 EW miklobutanil 0,5 l/ha 14 4-krat 15  

Vitisan 
kalijev hidrogen 

karbonat 
12 kg/ha 1 5-krat 15 (5)  

Vivando* metrafenon 0,30-0,66 l/ha 3 2-krat 15 (10)  

*Fungicid Vivando uporabljamo: BBCH 32-37 (rastlina doseže 20 do 70 % končne višine) = 0,3 l/ha,  

        BBCH 37-55 (rastlina doseže 70 % končne višine oziroma ko so brsti socvetij povečani) = 0,44 l/ha, 

 BBCH 55-81 (brsti socvetij povečani do začetka zorenja-10 % storžkov je kompaktnih) = 0,66 l/ha. 
 

Hmeljeva siva pegavost (Phoma exigua) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno 

število 

škropljenj v  

rastni dobi 

Varnostni pas tlorisne 

širine od meje brega 

voda 1. in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Zaftra AZT 250 SC* azoksistrobin 1,6 l/ha 28 2-krat 20  

*Fungicida Zaftra AZT 250 SC uporabljamo od fenofaze BBCH 55 (brsti socvetij povečani) dalje. 

*Učinkovitost in fitotoksičnost sredstva Zaftra AZT 250 SC pri uporabi na hmelju ni bila preverjena, zato 

odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na hmelju prevzame uporabnik. 

 

Hmeljeva cerkosporna pegavost (Cercospora cantuariensis) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno 

število 

škropljenj v  

rastni dobi 

Varnostni pas tlorisne 

širine od meje brega 

voda 1. in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Zato 50 WG* trifloksistrobin 
0,025 % 

(0,625 kg/ha) 
14 2-krat 15 (10)  

*pripravek Zato 50 WG preventivno preprečuje hmeljevo pepelovko in delno tudi sivo plesen (Botrytis cinerea) 
 

Hmeljeva listna uš (Phorodon humuli) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno 

število 

škropljenj v  

rastni dobi 

Varnostni pas tlorisne 

širine od meje brega 

voda 1. in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agrotop 

TD 

Chess 50 WG pimetrozin 0,8 kg/ha 21 3-krat 30  

Teppeki flonikamid 0,18 kg/ha 21 2-krat 15(5)  

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  

Movento SC 100* spirotetramat 0,3-1,5 l/ha 14 1-krat 15 (5)  

*Pripravek Movento SC 100 uporabljamo: 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,ko želimo sočasno zatirati uši in pršico. 
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Hmeljev bolhač (Psylliodes attenuatus) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno 

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  

 

Koruzna (prosena) vešča (Ostrinia nubilalis) 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentracija/ 

odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno 

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 15(5)  

Agree WG* 
Bacillus 

Thuringhiensis var. 

Aizawai 
1,0 kg ni potrebna 3-krat 15(5)  

*Pripravka Lepinox plus in Agree WG učinkujeta le na gosenice koruzne vešče in drugih metuljev, nimata pa učinkovitosti 

na ostale grizoče škodljivce kot je npr. hmeljev bolhačah. 

 

 

Navadna (hmeljeva) pršica (Tetranychus urticae)  

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno 

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 1,2-3,6 l/ha 21 1-krat 30  

Movento SC 100 spirotetramat 1,5 l/ha 14 1-krat 15 (5)  

*Insekticid Kanemite SC uporabljamo: BBCH 35 (rastlina doseže 50 % končne višine) = 1,2 l/ha pri porabi vode 800 l/ha,  

                         BBCH 59 (tik pred cvetenjem) = 3,0 l/ha pri porabi vode 2000 l/ha, 

                          BBCH 69 (konec cvetenja) = 3,15 l/ha pri porabi vode 2100 l/ha, 

                          BBCH 75 (vsi storžki razviti do polovice) = 3,3 l/ha pri porabi vode 2200 l/ha, 

                          BBCH 79 (storžki razviti do končne velikosti) = 3,6 l/ha pri porabi vode 2400 l/ha. 

 

Herbicid/defoliant 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno število 

škropljenj v  

rastni dobi 

- - - - - 
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Repelent 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno število 

škropljenj v  

rastni dobi 

Trico* 
olje na osnovi ovčje 

maščobe 
10-15 l/ha 

zagotovljen

a 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). 

 

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 
Odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno 

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 
Odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno število škropljenj v 

rastni dobi 

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/ha. 
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A. Čerenak: PRIDOBLJEN RASTLINSKI PATENT ZA OBMOČJE ZDA ZA SORTO STYRIAN WOLF 
 

Obveščamo vas, da smo v okviru dogovora o zaščiti novih sort hmelja z vami, hmeljarji, bili uspešni 
tudi pri pridobitvi rastlinskega patenta za sorto Styrian Wolf v ZDA. S tem certifikatom smo si 
pridobili pravno pravico, da brez predhodnega pisnega dogovora z nami ni dovoljeno saditi sorte v 
ZDA. Naj dodam, da v naslednjih mesecih pričakujemo pridobitev omenjene zaščite za območje EU 
tako za Styrian Wolf kot Styrian Cardinal, saj se zaključuje 4-letni postopek preizkušanja na Uradu za 
varstvo sort EU. 
 
Naj samo osvežim spomin, da smo vas ob pridobitvi blagovnih znamk za območje ZDA in EU za 
Styrian Wolf ter za območje EU za Styrian Cardinal že obvestili v letu 2017. 
 
V 4-letnih postopkih zaščite na Uradu za varstvo sort EU pa so v tem in naslednjih letih še sorte 
Styrian Eagle, Styrian Kolibri, Styrian Dragon in Styrian Fox.  
 
 
Mali oglasi:                                                                                                                                                                   
 

- Prodam bočni rezalnik Basle s podpornim kolesom. Informacije na telefon: 041 936 309 
 

- Prodam rezalnik Gojzdnik letnik 2004 v kompletu z odoralnikom za na čelno hidravliko na štiri 
diske. Cena po dogovoru. Info Matjaž Arzenšek 031-354-638 
 

- Prodajamo ozkokolotečni - plantažni  traktor  John Deere 5090 GF  letnik 2010  z  6000  
delovnimi urami ter Rolomata   OCMIS  z  380 ali 400 m  cevi fi 100  mm, 2 kom.. Informacije 
na tel. 041 230 261 (Silvo Pogladič) 
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S. Radišek, M. Rak Cizej, G. Leskošek: HUDA VIROIDNA ZAKRNELOST HMELJA (CBCVd) 
 

Razkuževanje in higienski ukrepi 
 
Prihaja čas intenzivnih spomladanskih opravil s katerimi lahko poleg priprave hmeljišča na 
proizvodnjo nehote povzročamo tudi širjenje virusov in viroidov. Okužba s temi organizmi je 
neozdravljiva, v hmeljiščih pa se prenašajo mehansko z okuženim rastlinskim sokom, ki ostaja na 
orodju pri izvajanju različnih agrotehničnih ukrepov. Širjenje je najintenzivnejše v času rezi in ostalih 
spomladanskih opravilih, kot je čiščenje in navijanje poganjkov, ko na rastlinah povzročamo največ 
poškodb. Ob rezi hmelja lahko z rezalnimi diski iz ene same z virusi ali viroidi okužene rastline 
okužimo več rastlin v vrsti, kar se v nekaj letih stopnjuje v obsežno okuženje nasada. Okužbe z virusi 
neposredno niso vidne na rastlinah, zaznamo pa jih v obliki zniževanja pridelka (do 10%) in višji 
občutljivosti rastlin na stresne pogoje kot so suša in vročinski udari. V primeru hude viroidne 
zakrnelosti hmelja (CBCVd), pa je širjenje okužbe takoj opazno, saj ta viroid povzroča zelo agresivna 
bolezenska znamenja in odmiranja rastlin.  Zato vas v tem času opozarjamo na pomembnost 
razkuževanja rezalnih diskov, ki ga izvajate  pred in po izstopu iz vsakega hmeljišča. To še posebno 
velja za vse matične nasade in posestva na katerih se pojavlja CBCVd. Za razkuževanje na terenu že 
zadostuje, da rezalne diske dobro poškropite z ročno pršilko. Najboljše rezultate pa dosežemo z 
dograditvijo preprostega aplikacijskega elementa na rezalnik s katerim učinkovito razkužite diske na 
koncu vsake vrste, delno pa tudi med samo rezjo (dodatne info. Gregor Leskošek). Enak režim 
razkuževanja svetujemo tudi v času navijanja in čiščenja poganjkov, ko je priporočljivo motike in 
hmeljarske nože večkrat razkužiti, predvsem ob zaključku del v posameznem nasadu. V primeru 
matičnih nasadov in CBCVd okuženih hmeljišč lahko razkuževanje organiziramo tako, da se po 
končanju del v posamezni vrsti noži ali motike poškropijo z ročno pršilko, kar nam vzame nekaj minut 
na drugi strani pa močno prihranimo pri ohranjanju zdravih nasadov. Pri izbiri razkužil proti virusom 
in viroidom svetujemo uporabo pripravka Virocid v 2% koncentraciji (200ml/10L vode).  
 
Dodatni ukrepi za izkoreninjanje CBCVd 
 
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je določila dodatne ukrepe z 
namenom izkoreninjenja nevarne bolezni hmelja, ki predstavlja resno grožnjo v pridelavi hmelja v 
Sloveniji. Z ukrepi bo odrejen povečan obseg krčenja potencialno okuženih rastlin hmelja, 
prepovedano sajenje rastlin hmelja na okuženem območju in prepovedano sajenje gostiteljskih 
rastlin na mestu uničenih rastlin hmelja za dve leti. Ključnega pomena za uspešnost ukrepov zatiranja 
je, da vsi hmeljarji na okuženem območju dosledno izvajajo predpisane ukrepe in tako preprečijo 
širjenje bolezni na svojem posestvu in na sosednja hmeljišča. Ukrepi so določeni z novo Odločbo o 
nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja (Uradni list RS, št. 
16/19), ki je priloga te številke Hmeljarskih informacij.  
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Krčenje CBCVd okuženih nasadov: 
 
Za uničevanje in okuženih rastlin in nasadov je registriran pripravek Touchdown system 4: 

 Foliarno v 5% koncentraciji ob porabi vode do največ 150L/ha  

 V 15% koncentraciji za premazovanje prerezanega dela trt takoj po prerezu oz. uničenju 
nadzemnega dela  

 
Pri folirani uporabi svetujemo: 

 Uporabo mehke vode (deževnice), ki poveča učinkovitost delovanja   

 uporabo močila GONDOR za boljšo omočljivost - močno zmanjša površinsko napetost na listu, 
izenačuje kapljice, kar ima za posledico bistveno manjše odtekanje, izboljša penetracijo in 
vpliva na zmanjšanje zanosa (drifta) herbicida, priporoča se v 0,25 % koncentraciji, to je (npr. 
250 mL močila Gondor/100L vode) za glifosatne herbicide. 

 močilo Gondor je vedno potrebno dati v škropilnico kot prvega, se pravi pred herbicidom.  

 lokalno uničevanje  
 

M. Rak Cizej: SEZNAM FFS REGISTRIRANIH V HMELJU IN FIŽOL:                                                                   
 
V preglednici so navedena fitofarmacevtska sredstva katera lahko uporabljate v hmeljiščih, kjer 
sočasno gojite hmelj in fižol, namreč navedena sredstva imajo uradno dovoljenje tako za hmelj, kot 
tudi fižol, pri čemer morate dosledno upoštevati odmerek oziroma konc. sredstev, ki so navedena v 
preglednici.  
 
Preglednica1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v letu 2019, katere je mogoče uporabiti ob 
sočasnem gojenju hmelja in fižola  

 

Rastlina Bolezen/škodljivec 
Pripravek 

(aktivna snov) 
Odmerek/ 

koncentracija 
Karenca 

Maks. št. 
uporab v 

rastni dobi 

HMELJ/ 
FIŽOL 

hmeljeva peronospora-
sekundarna okužba/ 

 
grahova plesen 

Champ Formula 2 
FLO* 

(Cu – hidroksid) 

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

hmelj 14 
dni/ 

 
fižol 
3 dni 

2-krat Champion 50 WG* 
(Cu – hidroksid) 

2,0 kg/ha 

Cuprablau Z 35 WP  
(Cu – oksiklorid) 

1,5 kg/ha 

HMELJ/ 
FIŽOL 

hmeljeva peronospora-
sekundarna okužba/ 

 
bela gniloba, 

fižolov ožig-vdrta 
fižolova pegavost, 

fižolova rja 

Ortiva 
(azoksistrobin) 

1,0 l/ha 
hmelj 28 

dni/ 
 

fižol 
7 dni 

2-krat 
Zaftra AZT 250 SC 

(azoksistrobin) 
1,0 l/ha 

HMELJ/ 
FIŽOL 

hmeljeva listna uš, 
hmeljev bolhač, 
koruzna vešča/ 

 
listne uši 

Karate Zeon 5 CS 
(lambda-cihalotrin) 

0,15 l/ha 

hmelj 21 
dni/ 

 
fižol 7 

dni 

2-krat 

HMELJ/ 
FIŽOL 

koruzna vešča/ 
 

bombaževčeva sovka, 
južna plodovrtka, pesna 

sovka 

Lepinox plus 
(Bacillus 

Thuringhiensis var. 
Kurstaki) 

1,0 kg 
ni 

potrebna 
3-krat 

*Uporaba zalog s staro etiketo, na kateri je navedena uporaba za hmelj in sicer do 31.5.2019. 
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V hmeljišču, kjer sočasno gojite prvoletni hmelj, ki ga ne boste obirali, in fižol je dovoljena uporaba 
herbicida Stomp aqua 
 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Odmerek 

Karenca 
(dni) 

Maksimalno število škropljenj v 
rastni dobi 

Stomp Aqua pendimetalin 2,9 l/ha* 
zagotovljena s 

časom uporabe 
1-krat 

* Škropimo le v pasovih, zato moramo odmerke/ha preračunati na dejansko poškropljeno površino!  

 
 
J. Livk: LETNA PRIJAVA PRIDELAVE RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA IN SADIK HMELJ                             
 
Dela v hmeljiščih so že v polnem teku. Hmeljske žičnice ste po večini že obnovili in pripravili na letino 
hmelja 2019. Rez hmelja se že izvaja, prav tako pa tudi nabiranje sadik hmelja in sajenje. Glede 
razmnoževalnega materiala vas želimo opomniti z določenimi veljavnimi predpisi, ki niso nič 
spremenjeni glede na preteklo leto. 
 

1.) NABIRANJE SADIK HMELJA: 
Hmeljarji, ki ste v letu 2018 prejeli uradno potrdilo za matična hmeljišča (certificirano in standardno 
matično hmeljišče), katere ste spomladi 2018 prijavili v uradni pregled, lahko iz teh nasadov 
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. Neodvisno od tega, ali boste te sadike imeli samo za lastno uporabo, ali tudi za trženje - 
prodajo, jih je potrebno pregledati. 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 na mestu pridelave 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 hmeljiščih, za katere ste prejeli s strani IHPS konec leta 2018 »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 ob nabiranju in pred 
saditvijo, namreč za te sadike ne prejmete nobenega dodatnega potrdila v spomladanskem času. Na 
svoji Upravni enoti ob najavi spremembe v tem primeru pokažete samo zgoraj navedeno potrdilo od  
 
 
nasada iz katerega ste nabirali proizvodne sadike za lastno uporabo, za nasad, kjer ste te sadike 
posadili na stalno mesto. 
 

2.) PRIJAVA MATIČNIH NASADOV HMELJA V URADNI PREGLED: 
Hmeljarji, ki imate svoje nasade hmelja posajene s sadikami hmelja certifikata A, B ali standardnimi 
sadikami, lahko le te prijavite v uradni pregled. V teh nasadih bomo preko vegetacije opravili  
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CMH 

AURORA 

12 vrst 

→ 
 

CMH 

AU 

12 vrst 

→ 
 

 
 
predpisane strokovne preglede. V primeru, da bodo nasadi izpolnjevali predpisane pogoje v skladu s 
pravilnikom in ostalo veljavno zakonodajo, boste lahko iz njih v jeseni 2019 ali spomladi leta 2020 
nabirali sadike hmelja za lastno uporabo, ali za trženje.  
V prilogi vam prilagamo obrazec za Letno prijavo pridelave sadik hmelja – Prijava v uradno potrditev 
za leto 2019 z navodili za izpolnjevanje. Navedeno prijavo morate poslati na IHPS do 30. aprila 2019, 
(glej navodila za izpolnjevanje prijave), Prijava je tudi na spletni strani IHPS (www.ihps.si). Za vložitev 
te prijave morate biti predhodno vpisani v FITO- SEME registru, ki ga vodi MKGP. Kdor še ni vpisan v 
tem registru, nas naj čim prej pokličite, da uredimo vse potrebno za vpis v omenjen register.  
 

3.) OZNAČEVANJE MATIČNIH HMELJIŠČ: 
Vsa matična hmeljišča, ki jih boste prijavili v uradni pregled  morajo biti na terenu vidno označena z 
napisi na tabli, ki mora biti odporna na vremenske razmere. Označiti je potrebno 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', 'SMH' 
ali 'standardno matično hmeljišče,  

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

 
 
                                                      
 
                    

 
 
 
     ALI 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Navodila za izpolnjevanje obrazca letne prijave sadik hmelja ter obrazec najdete na spodnji 
povezavi: http://www.ihps.si/prijava-maticnih-nasadov-hmelja-v-uradno-potrditev/. Vse dodatne 
informacije lahko dobite pri Jošku Livk na tel.: (03) 71-21-642 oziroma na GSM: (041) 647-404. 
 
 

http://www.ihps.si/
http://www.ihps.si/prijava-maticnih-nasadov-hmelja-v-uradno-potrditev/
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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 
 

Hmeljeva peronospora – primarna okužba   
 

Obdobje hladnega vremena predvsem pa nizkih nočnih temperatur v zadnjih nekaj dneh kakor tudi 
padavine so  upočasnile rast hmelja ter ugodno vplivale  na razvoj kuštravcev. Le te smo pri pregledih 
hmeljišč opazili na vseh sortah, v večjem obsegu še posebej  pri občutljivih sortah kot so Savinjski 
golding, Bobek, Celeia in Dana ter novi sorti Styrian Wolf ter Styrian Gold. Ker so se določeni nasadi  
hmelja predvsem poznih sort (npr. Celeie) rezali pozno je še vedno čas, da v takšnih nasadih uporabite 
pripravka kot je 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, 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  pripravek Profiler, ki ga uporabite v odmerku 2,25 kg/ha. Svetujemo 
obvezno točkovno – foliarno aplikacijo (poraba vode 0,2l/rastlino 600-700 l/ha) v fenofazi BBCH 13-15, 
kar pomeni od razvitih 3 parov listov do razvitega petega para listov. Za ostale nasade pa vsekakor 
velja  opozorilo, da  povsod tam, kjer boste ugotovili več kot 3 % rastlin s kuštravci, po napeljavi 
poganjkov nemudoma uporabite sistemični fungicid. Na voljo imate pripravke na osnovi a.s. Al – fosetil 
(Aliette, Aliette flash,  Aliette WG), ki ga v tem času priporočamo s foliarno aplikacijo v 0,25 % 
koncentraciji pri  poraba vode 300 l/ha. Aplikacijo izvedemo takoj  po napeljavi poganjkov (BBCH 15-
30), škropljenje ponovimo v razmiku 7-10 dni.  
 
Zatiranje kuštravcev je za kasnejše uspešno varstvo hmelja pred hmeljevo peronosporo izrednega 

pomena, zato bodite pozorni in po potrebi tudi ukrepajte!   

 

Hmeljev bolhač 
 
Prve posamične hrošče hmeljevega bolhača smo v letošnjem letu opazili v prvih dneh aprila. Ker je bil 
april relativno hladen, kar ni bilo ugodno za hiter razvoj hmeljevega bolhača, trenutno opažamo v 
hmeljiščih manjšo populacijo. Na listih hmelja so le posamične poškodbe. V naslednjih obdobju, ko se 
bodo temperature zraka zvišale, bodo hrošči hmeljevega bolhača povzročali večje poškodbe na listih 
hmelja. Če se v prihodnje hladno in nestanovitno vreme nadaljevalo, hmelj ne bo tako hitro priraščal. 
Posledično bodo lahko bolhači povzročali škodo, še posebej na prvoletnih nasadih hmelja, ki so za 
bolhača bolj privlačni. Trenutno v večini hmeljišč ni upravičena uporaba insekticidov za zatiranje 
hmeljevega bolhača. 
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Svetujemo pa vam, da v svojih nasadih redno spremljate populacijo hmeljevega bolhača in v primeru, 
da populacija preseže prag, pravočasno ukrepajte. 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. 
 
Hmeljeva listna uš  
Letos v Žalcu še nismo našli krilatih uši na hmelju. 
 
Koruzna vešča 
Trenutno je koruzna vešča v fazi gosenic (L5 - 95 %). V naslednjih dneh pričakujemo, da se bodo 
gosenice zabubile. Nikakor pa še nismo našli odraslih metuljev. 
 
 
Razkuževanje in higienski ukrepi 
 
Kot smo vas že v predhodnih Hmeljarskih informacija obvestili je v času intenzivnih spomladanskih 
opravil v hmeljiščih možnost prenosa in širjenja virusov ter viroidov večja. Okužba s temi organizmi je 
neozdravljiva, v hmeljiščih pa se prenašajo mehansko z okuženim rastlinskim sokom, ki ostaja na 
orodju pri izvajanju različnih agrotehničnih ukrepov. Širjenje je najintenzivnejše v času rezi in ostalih 
spomladanskih opravilih, kot je čiščenje in navijanje poganjkov, ko na rastlinah povzročamo največ 
poškodb. Zato vas v tem času opozarjamo na pomembnost razkuževanja tudi v času navijanja in 
čiščenja poganjkov, ko je priporočljivo motike in hmeljarske nože večkrat razkužiti, predvsem ob 
zaključku del v posameznem nasadu. V primeru matičnih nasadov in CBCVd okuženih hmeljišč lahko 
razkuževanje organiziramo tako, da se po končanju del v posamezni vrsti noži ali motike poškropijo z 
ročno pršilko, kar nam vzame nekaj minut na drugi strani pa močno prihranimo pri ohranjanju zdravih 
nasadov. Pri izbiri razkužil proti virusom in viroidom svetujemo uporabo pripravka Virocid v 2% 
koncentraciji (200ml/10L vode).  
 

 
M. Oset Luskar: NAROČILA ZA CERTIFICIRANE SADIKE HMELJA – CSA   NAROČILO ZA RAZMNOŽEVANJE 
V LETU 2020 IN NAJAVA ZA RAZMNOŽEVANJE V 2021 
 

Spoštovani hmeljarji, obveščamo vas, da smo zaključili s prevzemom naročil za sadilni material hmelja - 
certificirane sadike A za razmnoževanje v letu 2019 za sajenje spomladi 2020. Pozivamo vas, da zaradi 
predvidenega večjega povpraševanja oddate naročila do konca meseca maja 2019 za sajenje jeseni 
leta 2020 oziroma spomladi 2021 in najavo naročil za sajenje jeseni 2021 oziroma spomladi 2022. 
Naročilo je mogoče za sorte: AURORA, CELEIA, SAVINJSKI GOLDING, BOBEK, STYRIAN GOLD, STYRIAN 
EUREKA, DANA, CERERA, STYRIAN WOLF, STYRIAN CARDINAL, STYRIAN EAGLE, STYRIAN KOLIBRI, 
STYRIAN DRAGON in STYRIAN FOX.  
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 dejstvo, da se bo s zaradi širjenja hude viroidne zakrnelosti hmelja povečala 
potreba po sadilnem materialu – certifikata A, ter nedorečeno sortno politiko, smo po naših 
predvidevanjih povečali število matičnih rastlin za posamezne sorte. Kljub temu potrebujemo 
informacijo o okvirnih potrebah po sadilnem materialu za posamezno sorto, saj to pogojuje obseg 
števila matičnih rastlin. V primeru, da je potrebno število še povečati,  pa je potrebna najmanj ena 
rastna sezona.  
Naročila sprejemamo po vrstnem redu (datum naročila) do zapolnitve kapacitet. Informacije pridobite 
pri Moniki Oset Luskar osebno ali po tel.: 03/71-21-634 oziroma 041/894-635. 
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B. Naglič, M. Pavlovič: NA SPREHOD MED KAPLJAČI                                                                                      

 

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije nadaljuje z vodenjem projekta Na sprehod med 
kapljači. Projektne aktivnosti vključujejo najprej vzpostavitev pilotne namakalne lokacije, s 
posodobitvijo obstoječega namakalnega sistema, drugič izvedbo potrebnih analiz tal in nabavo 
opreme (senzorjev, meteorološke postaje…) ter nazadnje vzpostavitev pilotnega centra z vso 
pripadajočo opremo za izvedbo praktičnih strokovnih delavnic in izobraževanj zainteresiranih 
uporabnikov. Izobraževanja in delavnice bodo predvidoma potekala v maju in juniju. V času trajanja 
projekta vas bomo preko Hmeljarskih informacij kakor tudi na naši spletni strani sproti obveščali o 
aktivnostih in povezanih projektnih dogodkih.  
S projektom prispevamo k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne 
akcijske skupine Spodnje Savinjske doline (LAS SSD). 
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G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA 

Na IHPS sistematično že več let zaporedoma spremljamo rast in razvoj hmelja v Savinjski dolini krajši 
čas pa tudi na območju Koroške. Spremljamo tri sorte in sicer Savinjski golding, Auroro in Celeio. Za 
letošnje rastne razmere lahko na splošno rečemo da so predvsem v maju značilni bistveni odkloni 
temperatur glede na dolgoletno povprečje. Na meteorološki postaji v Latkovi vasi beležimo v drugi in 
zadnja dekadi maja do (29. 5.) kar za 4,6 °C , prva dekada maja pa za 2,6 °C nižje temperature kot je 
dolgoletno povprečje. V enakem obdobju lani pa smo imeli nadpovprečno toplo vreme in smo beležili 
za cca. 4°C višje temperature od dolgoletnega povprečja. V maju tudi beležimo odstopanje v  količini 
padavin saj na omenjeni postaji beležimo do 29. 5.  110 mm padavin kar je za 19 mm več od 
dolgoletnega povprečja. Hladno in deževno vreme pa bistveno vplivalo tudi na rast in razvoj hmelja 
tako so Aurore, in Celeie v povprečju za slabih 70 cm nižje od dolgoletnega povprečja,  Savinjski 
golding pa odstopa za slabih 40 cm. Podrobnejše podatke o vremenu (urna gibanja temperatur in 
padavin) najdete za različne lokacije v Savinjski dolini kakor tudi širše za celo Slovenijo na spletnem 
naslovu: http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1 

 

 
 
Slika 1:  Primerjava povprečnih dekadnih mesečnih temperatur in višine padavin v času od januarja do 28. maja 
za lokacijo agro meteorološke postaje Latkova vas  s 30. letnim povprečjem  
 

http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1
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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 
 

Hmeljeva peronospora – primarna okužba   
 

Ponovno vas naj opozorimo na pojav kuštravce saj je obdobje hladnega in deževnega vremena, ki ga 
beležimo v zadnjih dveh tednih ugodno vplivalo na razvoj le teh. Kuštravci so prisotni na vseh sortah, v 
večjem obsegu še posebej  pri občutljivih sortah kot so Savinjski golding, Bobek, Celeia in Dana ter novi 
sorti Styrian Wolf ter Styrian Gold. Svetujemo vam, da natančno pregledate hmeljišča in  povsod tam, 
kjer boste ugotovili več kot 3 % rastlin s kuštravci, nemudoma poškropite hmeljišča. Na voljo imate 
pripravke na osnovi a.s. Al – fosetil (Aliette, Aliette flash,  Aliette WG), ki jih v tem času priporočamo s 
foliarno aplikacijo v 0,25 % koncentraciji pri porabi vode 300 do 400 l/ha na meter višine hmelja. 
Maksimalni odmerek omenjenih pripravkov lahko znaša največ 2 kg/ha. Aplikacijo ponovimo v razmiku 
7-10 dni.  
Zatiranje kuštravcev je za kasnejše uspešno varstvo hmelja pred hmeljevo peronosporo izrednega 

pomena, zato bodite pozorni in po potrebi tudi ukrepajte!   

 

Hmeljev bolhač 
 
Hmeljev bolhač je prisoten v večini hmeljišč, vendar zaradi relativno neugodnih vremenskih razmer 
(hladno in deževno vreme) onemogoča njegovo prerazmnožitev. Za hmeljevega bolhača so še posebno 
privlačna hmeljišča, ki ležijo ob robovih gozdov, prvoletni nasadi hmelja; zelo rad pa se zadržuje na 
hmelju, sorti Savinjski golding in Bobek. Upajmo, da bodo pogoji ugodni za hitro rast hmelja in da bo 
hmelj kot temu rečemo »ušel« hmeljevemu bolhaču, ki posledično na večjih rastlinah hmelja ne 
povzroča velike škode.  
Svetujemo vam, da ob rednih pregledih v svojih hmeljiščih spremljate populacijo bolhača in po potrebi 
ustrezno ukrepate v skladu s seznamom FFS, kjer sta za hmeljevega bolhača 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. 
 

Hmeljeva listna uš  
 
Letos smo na hmelju v Žalcu prvo krilato uš našli 8. maja, kar je za približno 14 dni kasneje kot je 
dolgoletno povprečje. Glede na podatke štetja zimskih jajčec hmeljeve listne uši na zimskem gostitelju, 
domači češplji, kjer smo v povprečju našli 0,25 odloženih jajčec/100 brstov, letos ne pričakujemo 
velikega preleta uši. V zadnjih dneh smo našli v poprečju do 3,5 krilatih uši/rastlino/dan. Prve krilate 
uši že najdemo tudi v hmeljiščih. 
 
V hmeljiščih bodite v naslednjih tednih pozorni na morebitno prerazmnožitev uši, še posebej ob 
robovih hmeljišč (specifične mikrolokacije kot so hmeljišča ob robu gozda, ipd.). Ko bo primeren čas za 
morebitno ukrepanje zoper uši vas bomo pravočasno obvestili. Sedaj vas le opozarjamo, da glede na 
dejstvo, da v letošnjem letu ne smete več uporabljati a.s. imidakloprid, imate na razpolago a.s. 
pimetrozin (Chess 50 WG), flonikamid (Teppeki) in spirotetramat (Movento SC 100). Obvezno je 
potrebno med navedenimi aktivnimi snovmi kolobariti, kar pomeni, da če ste v lanskem letu uporabili 
npr. pripravek Movento, vam ga letos odsvetujemo, namreč z uporabo istih pripravkov več let 
zapovrstjo spodbujamo odpornost (rezistenco). Glede na dejstvo, da nimamo na razpolago veliko 
aktivnih snovi z različnim načinom delovanja, novih aktivnih snovi pa tudi ni na vidiku, je potrebno z 
obstoječimi preudarno ravnati. 
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Graf 1: Prelet krilatih uši na hmelj v letu 2019 (polna, rdeča črta) v primerjavi z letoma 2017 in 2018 
 
Koruzna vešča 
 
V drugi dekadi meseca 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 ulovili 20. maja. Do sedaj smo 
v Žalcu ulovili do 6 metulje/noč, na Rojah do 8 metuljev/noč. Potrebno pa je poudariti, da je let 
metuljev zaradi vremenskih razmer, relativno hladnega vremena, pogostega dežja in vetra, manjši kot 
v preteklih letih v enakem obdobju. Ob pojavu prvih gosenic in ukrepanju zoper koruzne vešče vas 
bomo pravočasno obvestili. Na splošno je koruzna vešča v naravi v 97 % deležu v fazi gosenic L5 
(zadnja faza) in cca. 3 % bub, tako da lahko z gotovostjo trdimo, da gre za začetek leta metuljev prve 
generacije, ki bo trajal več kot mesec dni. 
 
Hmeljeva pršica 
 
Hmeljevo pršico smo v nekaterih hmeljiščih, predvsem na lahkih in peščenih tleh, našli v prejšnjem 
tednu (20. maja). V prvo letnih nasadih je mestoma na spodnjih listih že mogoče opaziti vidne 
poškodbe. Opozarjamo vas, da morate ob pregledih vaših hmeljišč biti pozorni tudi na pršico, da 
pravočasno ugotovite njeno populacijo, kar je osnova za uspešno zatiranje. 
 

 

M. Rak Cizej: PREGLEDI CERTIFICIRANIH MATIČNIH HMELJIŠČ 
 

Sporočamo vam, da smo v teh dneh pričeli z uradnimi zdravstvenimi pregledi in vzorčenji na virus v 
certificiranih matičnih hmeljišč. Vsi lastniki matičnih hmeljišč boste o pregledih predhodno obveščeni 
od uradnega preglednika. Opozorimo vas, da je potrebno matično hmeljišče označiti v skladu s 
Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja in sicer začetek in konec matičnega 
hmeljišča  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, delovne opreme in obutev, ter dosledno zatiranje bolezni in škodljivcev.  
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B. Čeh: DOGNOJEVANJE HMELJA V JUNIJU 
 
Dognojevanje hmelja z dušikovimi gnojili: 

 prvi obrok potrosimo okrog 20. maja (50 kg/ha N),  

 drugi obrok pri višini hmelja cca 4 m oziroma tik pred najhitrejšo rastjo biomase (običajno 

okrog 10. junija; 80 kg/ha N),  

 zadnji obrok v začetku cvetenja hmelja (običajno najkasneje do 5. julija; do 50 kg/ha N oziroma 

zelo priporočljiv test Nmin).  

Ker so zaloge dušika v tleh po nenehnem deževju v letošnjem letu nepredvidljive, je zelo priporočljivo 
pred dognojevanjem vzeti vzorec tal do globine korenin hmelja in jih prinesti v analizo na Nmin na 
IHPS! 
S ciljem manj hodov po njivi in možnosti manjšega odmerka dušika gnojimo z gnojili, ki imajo dušik v 
stabiliziran obliki oziroma iz katerih se dušik sprošča počasneje. Da pa se ne bi dušik sproščal predlogo 
in s tem povzročil podaljšanje vegetativnega obdobja oziroma tvorjenje novih in novih cvetov v času, 
ko bi se že morali tvoriti in polniti storžki, apliciramo gnojila, iz katerih se sprošča dušik do 90 dni, v 
prvi dekadi maja, tista s sproščanjem dušika do 60 dni pa v zadnji dekadi maja.   
Gnojila neznanega izvora zelo odsvetujemo, saj si lahko na njivo spravimo strupene oziroma 
nezaželene snovi.  
Zaradi hladnega vremena v letošnji pomladi hmelj raste počasi; da mu pred začetkom toplega 
vremena pomagamo, da bo čimprej začel s hitro rastjo proti vrhu žičnice, si lahko pomagamo s 
foliarnim gnojenjem. Na IHPS smo v ta namen preizkusili mešanico hranil v kelatni obliki – Fructol, 
pripravke iz alg: Coralite, Super 50, Alga 95 ter Alga Complex, ki vsebuje tako alge kot hranila, in PRP 
EBV.   
Pri aplikaciji dušikovih gnojil je pomembno poznati talne lastnosti in potrebe rastlin, moramo pa 
upoštevati vremenske razmere. Dušik se potrebuje za izgradnjo biomase in sodeluje pri fotosintezi. Z 
njim vplivamo na to, da rastlina tvori več celic in so le te večje. Vendar – večje celice pomenijo potrebo 
po črpanju več vode; če ni v tleh dovolj dostopnega fosforja, so korenine slabše razvite in je ne morejo 
dovolj hitro črpati. Dostopen fosfor v tleh pa je na voljo pri ustreznem pH. Če je pH prenizek, je 
dostopnost fosforja zmanjšana. Več vode v celicah pomeni tudi potrebo po večjem pritisku, ki ga 
omogoči dovoljšna količina kalija. Če vse to ni usklajeno, se dodatna biomasa ne bo tvorila in večje 
količine dušika nimajo smisla. Obenem se dušik izkorišča skupaj s sulfatom. Za izkoristek 10 do 14 
kg/ha N rabi rastlina 1 kg žvepla. Po meritvah IHPS je odvzem žvepla povprečno 8 kg/ha S = 20 kg/ha 
SO3. Torej je v začetku junija, tik pred začetkom hitre rasti hmelja, čas za aplikacijo sulfatnih gnojil: 
superfosfat, amonsulfat, kalijev sulfat, patenkali, NPK s kalijem v sulfatni obliki …. Držite pa se 
gnojilnega načrta. Preveč sulfata ima lahko namreč prav nasprotni učinek, kot ga želimo z aplikacijo 
sulfatnih gnojil.  
 
 
M. Pavlovič: ŠIRITEV SVETOVNIH POVRŠIN S HMELJEM TUDI V 2019   

 

Na spomladanskem sestanku Svetovne hmeljarske organizacije (www.ihgc.org) v Freisingu (Brežine) je 
bila konec aprila priložnost za prvi letošnji pregled tržnih razmer. V  2018 navajajo statistike na 60.266 
ha hmeljišč globalni pridelek 118.806 ton hmelja (11.674 ton grenčic). Širjenje hmeljišč v svetu pa se 
nadaljuje tudi v 2019 - že 6. leto (!) zapored. Ponudba aromatičnega hmelja je tako pri določenih 
sortah že presegla povpraševanje. Pri grenčičnih sortah tržnih presežkov trgovci še niso omenjali. 
Posledično se razmere že odražajo v zniževanju dnevnih cen nekaterih sort hmelja. Površine vseh 
hmeljišč so se v 2019 globalno povečale (podobno kot v 2018) za 1.515 ha (skupaj 61.781 ha).  
 

http://www.ihgc.org/
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Najizraziteje v treh najpomembnejših državah. V ZDA (+1.134 ha, skupaj 24.390 ha), v Nemčiji (+156 
ha, skupaj 20.300 ha) in v Češki (+30 ha, skupaj 5.050 ha). Statistike s hmeljem za Slovenijo je na 
sestanku informativno predstavil delegat Združenja hmeljarjev Slovenije Jernej Ribič, tržne komentarje 
pa dopolnil še direktor Hmezad exim Mihael Vitko. Površine hmeljišč v Sloveniji, ki se v 2019 
zmanjšujejo - so tako v svetovnem merilu po obsegu na 6.mestu. Kot pomembnejši pridelovalci sledijo 
še angleški (935 ha), avstralski (707 ha), novozelandski (700 ha), španski (540 ha), francoski (497 ha) in 
ruski (254 ha) hmeljarji. Podrobnejše statistike o površinah in pridelavi hmelja, kot tudi o sortni 
strukturi in pogodbeni prodaji, so po državah spletno predstavljene v izvirnem gradivu seje. 
Na spletni strani sestanka v Nemčiji (http://www.hmelj-giz.si/ihgc/activ/apr19.htm) so na voljo v 
angleščini tudi preostali dokumenti s seje predsedstva organizacije, ki je sledila po obravnavi tržnih 
razmer. Zapisi obravnavajo (i) poročilo komisije za harmonizacijo mednarodne zakonodaje v 
hmeljarstvu, (ii) v novembru v Bruslju načrtovan nemški lobistični dogodek za ohranitev nabora 
aktivnih snovi za varstvo hmelja v EU, (iii) dokument organizacije o skladnosti, (iv) smernice za 
poročanje o vsebnostih grenčic (alfa-kislin) v hmelju, (v) predloge za odlikovanja IHGC v 2019 ter (vi) 
načrtovane aktivnosti in sestanke organizacije. Naslednje svetovno srečanje hmeljarjev, trgovcev s 
hmeljem in vseh zainteresiranih za hmeljarstvo bo v okviru poletnega kongresa IHGC v Sloveniji.  
 

 
B. Naglič, M. Pavlovič: NA SPREHOD MED KAPLJAČI                                                                                      

 

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije nadaljuje z vodenjem projekta Na sprehod med 
kapljači. Projektne aktivnosti vključujejo (i) vzpostavitev pilotne namakalne lokacije, s posodobitvijo 
obstoječega namakalnega sistema, (ii) izvedbo potrebnih analiz tal in nabavo opreme (senzorjev, 
meteorološke postaje…) ter (iii) vzpostavitev pilotnega centra z vso pripadajočo opremo za izvedbo 
praktičnih strokovnih delavnic in izobraževanj zainteresiranih uporabnikov. Izobraževanja in delavnice 
bodo potekala tudi v mesecu juniju. V času trajanja projekta vas bomo na naši spletni strani sproti 
obveščali o aktivnostih in povezanih projektnih dogodkih.  
S projektom prispevamo k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne 
akcijske skupine Spodnje Savinjske doline (LAS SSD). 

 

http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2019%20APR%20IHGC%20EC%20Report_final.pdf
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/activ/apr19.htm
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B. Čeh, M. Oset:  PREMAGOVANJE STRESNIH RAZMER PO TOČI 
 

Včeraj 16. junija je pozno popoldne oz. proti večeru je več hmeljarskih območij zajelo močno neurje s 
točo. V savinski dolini so najbolj poškodovani nasadi na območju občin Prebold, Tabor, Braslovče in 
delno tudi Žalca prav tako je toča poškodovala nasade na območju Slovenj Gradca In Radelj ob Dravi.  

Poškodovan hmelj je priporočljivo poškropiti z enim od pripravkov, ki delujejo na rastline kot 
stimulatorji rasti. Uporabite lahko tekoče foliarno gnojilo na osnovi aminokislin, npr. Etamin (200 do 
300 ml/100 litrov vode; vsebuje tudi hranila, in sicer dušik, fosfor in kalij), Protifert LMW (v 0,35 % 
koncentraciji; vsebuje tudi dušik in ogljik), Drin (v 0,17 % koncentraciji; vsebuje tudi dušik, ogljik in 
organsko snov), Delfan Plus (0,4–0,45 l/ha; vsebuje tudi dušik in organsko snov). Ti pripravki delujejo 
kot naravni aktivatorji 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. 

Priporočljivi pa so tudi pripravki iz alg, npr. Coralite KR+ (vsebuje 42 % kalcija, 3 % magnezija, alignate, 
vitamine, aminokisline in elemente v sledovih; deluje tako, da se poškodbe na rastlinah hitreje sanirajo 
– omogoči rastlinam hitrejše okrevanje), AlgoVital Plus (1,5-2 l/ha; vsebuje tudi ogljikove hidrate, 
vitamine, predstopnje rastlinskih hormonov, mikro- in sekundarna hranila), pripravek iz rjavih alg 
Super Fifty 1,5 L/ha ali Algoplasmin (v 0,4 % koncentraciji; narejen iz vitaliziranih rdečih morskih alg in 
sedimentnih mineralov). Na krompirju so ugotovili, da ima Agroplasmin dobro antiviroidno delovanje, 
zato ga še posebej priporočamo v hmeljiščih, kjer je bil najden hmeljev vioroid. Uporabite lahko tudi 
tekoče organsko-mineralno kompleksno gnojilo Basfoliar Aktiv (1,5 l/ ha) ali gnojilo  Fructol Bio 2 l/ha. 
Na voljo imate tudi pripravek Fertiactyl – GZ, ki je kombinacija aminokislin in alg uporabite ga v 
odmerku 3-4 l/ha. 
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G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA 

Kot smo vas že v prejšnjih informacijah obvestili smo v maju beležili nižje temperature od dolgoletnega 
povprečja, skupna količina padavin pa je bila večja od le tega. V prvih dveh dekadah junija smo 
zabeležili popolni temperaturni preobrat. Od 10. do 16. junija smo bili priča prvemu vročinskemu valu, 
ko so bile maksimalne dnevne temperature vse dni zapored višje od 30 °C. Drugo dekado junija so 
zaznamovali predvsem popoldanski nalivi, 16. junija pa smo zabeležili tudi močno neurje s točo. V 
prvih dveh dekadah junija je skupaj padlo 54,8 mm dežja (29,8 mm pod dolgoletnim povprečjem). 
Povprečna dnevna temperatura prvih dveh dekad junija je znašala 22,1 °C in bila za 4,1 °C višja od 
dolgoletnega povprečja (Slika 1). Podrobnejše podatke o vremenu (urna gibanja temperatur in 
padavin) najdete za različne lokacije v Savinjski dolini kakor tudi širše za celo Slovenijo na spletnem 
naslovu: http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1 

V juniju so ugodnejše vremenske razmere dobro  vplivale tudi na rast in razvoj hmelja. V tem času so 
vse tri sorte Savinjski golding, Aurora in Celeia še vedno nekoliko nižje od dolgoletnega povprečja,  
vendar to odstopanje ni bistveno. Pri Savinjskem goldingu beležimo razvojno fazo BBCH 36 (Poganjki 
dosežejo dolžino 60% višine žičnice), Aurore  so v povprečju v razvojni fazi BBCH 37 do 38 kar pomeni, 
da poganjki dosežejo dolžino 70% višine žičnice do vrha žičnic in  Celeie v razvojni fazi BBCH 37 
(Poganjki dosežejo dolžino 70% višine žičnice). 

 

 
 
Slika 1:  Primerjava povprečnih dekadnih mesečnih temperatur in višine padavin v času od januarja do 28. maja 
za lokacijo agro meteorološke postaje Latkova vas  s 30. letnim povprečjem  

http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1
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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 
 

Hmeljeva peronospora  

Iz grafov ulova spor (slika 2) je razvidno, da so spore prisotne na vseh lokacijah vendar pod kritično 
mejo z  izjemo Vojnika kjer pa je le ta bila presežena v začetku junija.  

  

  

 

 
Slika 2: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 



 
22 

 

 
Svetujemo vam, da pri  škropljenju proti ušem preventivno dodate enega od kontaktnih fungicidov. V 
tem času bi dali prednost pripravku Folpan 80 WDG v odmerku 1,87 kg/ha (BBCH 36) do 2,8 kg/ha 
(BBCH 37-55) odvisno od razvojne faze hmelja. Pri pregledih hmeljišč pa še vedno opazimo nasade v 
katerih so prisotni kuštravci (lateralni, terminalni ). V takšnih nasadih ter prav tako v nasadih 
občutljivih sort kjer na listih že opazite pege, svetujemo uporabo enega od pripravkov iz skupine 
Alliete, ki ga v tem času uporabite v odmerku med 4 in 5 kg/ha, odvisno od bujnosti nasada. Na voljo je 
tudi pripravek Revus v odmerku 1 l/ha, ki pa ga lahko uporabite samo 2 krat letno. Pri škropljenju 
hmeljišč morate upoštevati odmike od voda, ki zanašajo pri Folpanu 80 WDG  30 m (1 in 2 red), Revusu 
15 m (1 in 2 red), pri pripravkih iz skupine Alliete  15 m 1 red in 5 m vode 2 reda.  S škropljenem 
hmeljišč ne smete odlašati prav tako je potrebno škropljenje ponovit v kolikor vam večja količina 
padavin (40 mm) izpere fungicidni nanos.   
 
Hmeljeva listna uš  
 
Obveščamo vas, da je prelet krilatih uši na hmelj končan. Dolžina preleta v letošnjem letu je bila 38 
dni, kar je manj kot znaša dolgoletno povprečje, ki je 45 dni. Intenziteta preleta v primerjavi z lanskim 
letom ni bila velika (Graf1). V večini hmeljišč najdemo prisotnost uši, ki so večinoma pod pragom 
gospodarske škode (ko mestoma na listu najdemo več kot 200 uši ali je na vsakem listu na različnih 
višinah hmelja prisotnih do 50 uši). Hmelj večine sort je presegel višino 4 metrov in več, posamezne 
sorte imajo tudi dovolj listne mase, da se lahko za zatiranje uši uporabijo sistemični insekticidi, izjema 
so seveda nasadi hmelja, ki so bili v zadnjih dneh močno poškodovani od toče. V teh primerih, ko ni 
listne mase, je uporaba sistemičnih insekticidov nesmiselna. V teh hmeljiščih bo uporaba sistemičnih 
insekticidov kasnejša, ko se bo hmelj ponovno obrastel, za kar bomo individualno na vezi, ker so 
hmeljišča zelo različno poškodovana.  
 

 
Graf 1: Prelet krilatih uši na hmelj v letu 2019 (polna rdeča črta) v primerjavi z letom 2017 (modra 
prekinjene črta) in letom 2018 (zelene prekinjene pike) 
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Novost v letošnjem letu pri zatiranju hmeljeve listne uši je, da ne smete več uporabljati pripravkov na 
osnovi a.s. imidakloprid (Kohinor; Confidor)! Za zatiranje uši imate letos na razpolago naslednje 
pripravke: Chess 50 WG (a.s. pimetrozin), ki ga uporabite v odmerku 0,8 kg/ha, Teppeki (a.s. 
flonikamid) v odmerku 0,18 kg/ha in Movento SC 100. Ker ima Movento delovanje tudi na hmeljevo 
pršico, ga je potrebno uporabiti v najvišjem odmerku in sicer 1,5 l/ha. 
Po aplikaciji z Moventom SC 100 bodo na listih še prisotne uši/pršice, ki pa se prenehajo prehranjevati, 
končen učinek delovanja omenjenega sredstva bo viden šele v 5-7 dni po aplikaciji. Pri uporabi 
sredstev dosledno upoštevajte navodila za uporabo, kjer so navedeni odmiki oziroma varnostni pasovi 
od voda 1. in drugega reda. Pri uporabi pripravkov Teppeki in Movento SC 100 morate upoštevati 
odmik od voda 1. reda 15 metrov, 2. reda pa 5 m; insekticid Chess 50 WG pa smete uporabiti v 
hmeljiščih, ki so od voda 1. in 2. reda odmaknjena vsaj 30 metrov. 
 
OPOZORILO: Glede na tehnične lastnosti Moventa SC 100 proizvajalec svetuje, da ga uporabite 
samostojno, namreč nekateri pripravki lahko delovanje oziroma pretok Moventa upočasnijo. Zato vam 
svetujemo, da če je le mogoče, Movento SC 100 uporabite samostojno, v skrajnem primeru pa poleg 
porabite zgolj en fungicid (npr. za zatiranje hmeljeve peronospore). Odsvetujemo vam dodajanje 
ostalih pripravkov npr. za koruzno veščo ali morebiti foliarnih gnojil. Priporočamo vam, da v letošnjem 
letu uporabite insekticid z drugo aktivno snovjo kot ste ga 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 hmeljišč zmulčite oziroma pokosite cvetočo podrast. 
 
Hmeljeva pršica 
 
Hmeljevo pršico najdemo v vseh hmeljiščih, v nekaterih je njena populacija velika, saj so že vidne prve 
poškodbe na listih. V nekaterih hmeljiščih pa potrebujemo precej časa, da jo sloh najdemo. Zato vam 
svetujemo, da svoja hmeljišča natančno pregledate in ugotovite dejansko stanje populacije pršice. 
Če boste za zatiranje hmeljeve listne uši uporabili pripravek Movento CS 100 v odmerku 1,5 l/ha, ima 
delovanje tudi na pršico in ni potrebno dodajati poleg še akaricida. V ostalih hmeljiščih, kjer ne boste 
uporabili Moventa za zatiranje hmeljeve listne uši in imate prisotno pršico, vam svetujemo uporabo 
enega izmed dovoljenih akaricidov: Vertimec Pro, Nissorun 10 WP, Kanemite SC. V tem času bi dali 
prednost pripravku na osnovi a.s. abamektin (Vertimec PRO- 1,25 l/ha) ali Nissorun-u 10 WP (1,5 
kg/ha). Pripravek Kanemite SC bi uporabili pri kasnejši aplikaciji, namreč njegova uporaba je dovoljena 
samo 1-krat letno. 
 

Dovoljenje za uporabo v hmelju ima tudi a.s. milbemektin, ki jo vsebujeta pripravka 
Milbeknock in Koromite. Opozorimo vas naj, da a.s. milbemektin še vedno nima znanih 
izvoznih toleranc za Ameriko, zato je njuna uporaba omejena. Pred uporabo akaricida 
Milbeknock ali Koromite se morate obvezno posvetovati s svojim kupcem hmelja!  

 
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 tudi 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. 
 
Koruzna vešča 
 
Let metuljev koruzne vešče 1. generacije se je letos pričel v sredini maja (20. maj). Letošnja populacija 
koruzne vešče na svetlobni vabi, tako v Žalcu kot na Rojah pri Žalcu, je v primerjavi z lanskim letom 
precej višja, saj so ulovili v nekaterih nočeh že tudi preko 20 metuljev (graf 2). 
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Graf 2: Let metuljev koruzne vešče 1. generacije na svetlobni vabi v Žalcu (rdeči stolpci) in Rojah pri 
Žalcu (zeleni stolpci) v letu 2019 v primerjavi z letom na Rojah v letu 2018 (modre pikice) 
 
V prejšnjem tednu smo našli že prve zavrtane gosenice koruzne vešče na višini od 1,5 do 2 metrov in 
sicer na različnih lokacijah. Tako vas opozarjamo, da pregledate hmeljišča in če najdete kakšno izvrtino 
ter še posebej v hmeljiščih, kjer ste imeli s koruzno veščo težavo že v preteklih letih, uporabite 
insekticid. V tem času dajemo prednost pripravkoma Agree WG (1 kg/ha), ki vsebuje a.s. Bacillus 
thuringhiensis var. aizawai ali Lepinox plus (1 kg/ha), ki vsebuje a.s Bacillus thuringhiensis var. kurstaki.  
Uporabo omenjenih pripravkov priporočamo še posebej v nasadih, ki ležijo na območju, kjer ste 
običajno imeli težave z veščo (bližina nepospravljenih ostankov koruze, koruznikov, idr,.), še posebej v 
hmeljiščih na širšem Žalskem območju in območje Roj pri Žalcu. 
 

OPOZORILO: 
Biološki pripravki na osnovi a.s. Bacillus thuringiensis so občutljivi na pH vode, trdote vode 
(na splošno kvaliteto vode), zato je priporočljivo uporabiti poleg pripravek npr. PH minus, ki 
je tekoče mineralno gnojilo na osnovi fosforja in dušika za uravnavanje kislosti škropilne 
brozge, da preprečujemo hitro hidrolizo alkalno občutljivih sredstev, med katere sodita 
Agree in Lepinox plus.  
Uporaba PH minus-a: 

- za znižanje pH vrednosti vode: pripravek PH minus damo v vodo vedno pred ostalimi 
sredstvi, da najprej uravnamo pH vode. Odmerek pripravka je odvisen od trdote 
vode. Priporočljivo je začeti z manjšim odmerkom pripravka (44 ml/100 L vode). Ob 
uporabi pH minusa se voda obarva rahlo vijolično. Če pri pripravi brozge opazimo 
pojav rahlega neskladja, dodamo še okoli 10 ml sredstva na 100 L vode, oz. 
nadaljujemo, dokler brozga ne doseže zadovoljive suspenzibilnosti. Pri odmerku 74-
104 ml pripravka na 100 L vode lahko znižamo pH vrednost iz 8 na 6,5. Vrednost pH 
lahko kontroliramo s pH lističi ali pH metrom. 
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Huda viroidna zakrnelost hmelja  
 

Smo v obdobju ko na rastlinah že lahko opazimo prva bolezenska znamenja, ki jih na hmelju povzroča 
Citrus bark cracking viroid (CBCVd). Okužene rastline zaostajajo v rasti ter razvijajo zbito rast glavnih in 
stranjskih poganjkov. Značilno bolezensko znamenje predstavlja tudi vihanje listnih robov navzdol, 
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 nepopolno razviti. 
Podobna bolezenska znamenja lahko povzročajo sistemske okužbe hmeljeve peronospore (terminalni 
kuštravci), pomanjkanje mikroelemetov in zanos herbicidov iz sosednjih polj, zato je pomembno, da 
potrditev okužbe s CBCVd opravimo z laboratorijsko analizo.    
CBCVd 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. Ker so 
zaradi 1 letne inkubacijske dobe sosednje ne-simptomatične rastline pogosto že okužene, se po uradni 
potrditvi CBCVd kot žarišče razglasi del nasada, ki zajema okužene vrste in 2 sosednji vrsti na vsako 
stran okuženih vrst. Takšno žarišče je potrebno vidno označiti na obeh straneh hmeljišča in v njem do 
obiranja redno odstranjevati nadzemne dele okuženih rastlin, da zmanjšamo bolezenski potencial. V 
času odstranjevanja nadzemnega dela rastlin se na sveže prerezan bazalni del trt nanese totalni 
herbicid, da povzročimo propad okužene korenike. V ta namen je registriran herbicidni pripravek 
Touchdown System4 (15% konc.) podjetja Syngenta. V primeru nasadov kmetij, ki imate status 
okuženosti iz preteklih let lahko izvajate uničenja okuženih rastlin pred prihodom fitosanitarnih 
preglednikov, vendar na mesta obolelih rastlin postavite količek, da lahko opravimo evidenco žarišč ter 
potrditvene analize iz korenike. Okužene nadzemne dele lahko najhitreje uničite z zakopom (globina 
min. 1m), ki ne sme biti na vodovarstvenem območju I. reda. Možen je tudi sežig ali pa odvoz na 
urejene deponije, ki se ukvarjajo s kompostiranjem organskih odpadkov. Na okuženem delu nasada je 
potrebno izvajati minimalno obdelavo in redno razkuževati vso opremo, ki se je uporabila na tem delu 
nasada. Po obiranju je potrebno okužen del nasada izkrčiti.  V skladu z Načrtom izrednih ukrepov 
izkoreninjenja CBCVd, ki ga koordinira UVHVVR so že bili izvedeni prvi ukrepi v obliki pomladanskega 
uničenja vseh znanih žarišč najdenih v letu 2018, nadaljnji ukrepi pa bodo temeljili na pregledih 
preostalih hmeljišč, predvsem na kmetijah s statusom okuženosti ter pregledih nasadov ostalih kmetij 
v neposredni bližini žarišč. IHPS kot pooblaščeni izvajalec UVHVVR prične v naslednjem tednu z 
izvajanjem območnih pregledov nasadov o čemer vas bomo redno obveščali. Prav tako je pomembno, 
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), da lahko z laboratorijsko analizo potrdimo ali 
ovržemo prisotnost CBCVd. Ob delu v nasadih ne pozabite na razkuževanje delovne opreme, predvsem 
na okuženih delih nasadov. Pri izbiri razkužila priporočamo uporabo razkužila Virocid v 2% konc. Do 
slikovnega materiala bolezenskih znamenj in dodatnih informacij lahko dostopate na spletni strani 
IHPS v obliki priročnika »Huda viroidna zakrnelost hmelja«. 
 
Verticilijska uvelost hmelja 
 
V hmeljiščih že opažamo prva venenja in odmiranja obolelih rastlin, ki so najintenzivnejša predvsem v 
okuženih nasadih zelo občutljive sorte Celeia. Med najbolj prepoznavna bolezenska znamenja spadajo 
rumenjenje in odmiranje listov pri čemer se listni robovi obrnejo navzgor, prizadeti listi pa ob dotiku 
odpadejo. Razvoj 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. V juniju 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 2019 ciljno  



 
26 

 

 
usmerjen pregledom okuženih območij, nasadom, ki so ponovno posajeni na karantenske premene in 
nasadom, kjer 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 verticilijske uvelosti hmelja 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. 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.   
 
Uničevanje odvečnih poganjkov 
 

V maju 2019 je pridobil dovoljenje za nujne primere neselektivni kontaktni herbicid Beloukha, ki 
vsebuje pelargonsko kislino. Na hmelju je namenjen za uničevanje odvečnih, spodnjih poganjkov 
hmelja. Beloukha ima 120 dnevno dovoljenje; tako se ga sme uporabljati od 1. 6. do 30. 9. 2019, sicer 
pa ne prej preden hmelj ne doseže končne višine. Opozoriti je potrebno, da hmelj, ki ga pridelujete 
za japonski trg ni dovoljena uporaba sredstva Beloukha.  
 
Po priporočilu zastopnika FFS se škropilna brozga za odstranjevanje zalistnikov in odvečnih poganjkov 
na hmelju, v količini 300 L brozge/ha, pripravi na sledeč način, in sicer: 
 

- voda 200 L/ha + UAN N 30 100 L/ha + Beloukha 5,3 L/ha + močilo  

 
Pri pripravi škropilne brozge ni pomembna le količina vode, enostavnega dušičnega gnojila, herbicida 
in močila ampak tudi vrstni red dodajanja le-teh pri pripravi brozge. Vrstni red je enak kot je navedeno 
zgoraj, in sicer: v rezervoar škropilne naprave natočimo najprej vodo (1), dodamo UAN N 30 % (2), 
sledi Beloukha (3) in na koncu dodamo še močilo (3). Škropljenje naj bo opravljeno v suhem vremenu, 
višina škropljenja naj ne presega 1 m. Nasadov mlajših od 3 let, se tako kot pri UAN-u, ne priporoča 
tretirat. Po škropljenju škropilnico/pršilnik dobro operite.  
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G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA 

Konec junija so bila bistvena odstopanja padavin kakor tudi temperature od dolgoletnega povprečja. V 
zadnja dekada junija tako beležimo na lokaciji Latkova vas skupno 106 mm padavin kar je za 63 mm 
več od dolgoletnega povprečja, povprečna dnevna temperatura je znašala 22,7 °C in je bila za 3,1 °C 
višja od dolgoletnega povprečja. Prav tako beležimo odstopanja tudi v prvi dekadi julija povprečna 
dnevna temperatura je znašala 21,1 °C in je bila za 1,3 °C višja od dolgoletnega povprečja (Slika 1). 
Podrobnejše podatke o vremenu (urna gibanja temperatur in padavin) najdete za različne lokacije v 
Savinjski dolini kakor tudi širše za celo Slovenijo na spletnem naslovu: 
http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1 

V tem času še vedno beležimo zaostanek v rasti in razvoju hmelja pri vseh treh sortah, ki jih 
sistematično spremljamo (Savinjski golding, Aurora in Celeia).  Savinjski golding je prešel v razvojno 
fazo polnega cvetenja BBCH 65 (Polno cvetenje, odprtih je 50% cvetov), Aurore  so v povprečju v 
razvojni fazi BBCH 62 do 63 kar pomeni, da je odprtih  20 do 30 % cvetov,  Celeie pa so v razvojni fazi 
BBCH 55 (Cvetni nastavki se večajo). do BBCH 61  (Začetek cvetenja). 

 

 

Slika 1:  Primerjava povprečnih dekadnih mesečnih temperatur in višine padavin v času od aprila do 10. julija za 

lokacijo agro meteorološke postaje Latkova vas  s 30. letnim povprečjem  

 

http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1
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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 
 

Hmeljeva peronospora  

Iz grafov ulova spor (slika 2) je razvidno, da so na vseh lokacijah spore daleč pod kritično mejo, vendar 
hmelj prehaja v občutljivo razvojno fazo cvetenja. Cvetenje je razvojna faza hmelja, ki je 
najobčutljivejša za okužbe s hmeljevo peronosporo, zato je pomembno, da s škropljenjem ne odlašate 
Kritična meja je v času cvetenja je 10 ulovljenih spor v štirih dneh za občutljive sorte pa 5. Svetujemo 
vam, da opravite prvo škropljenje v cvet. 

 

 
 

 
 

Slika 2: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

 

V kolikor v nasadih nimate težav s hmeljevo peronosporo bi v tem času dali prednost pripravku Folpan 
80 WDG v odmerku 4,68 kg/ha.  V kolikor v  nasadih na listih že opazite pege ter v nasadih občutljivih  
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sort, svetujemo uporabo enega od pripravkov kot so Ortiva ali Zaftra AZT 250 SC oba v odmerku 1,6 l 
/ha. Na voljo je tudi pripravek Revus v odmerku 1,6 l/ha, ki pa ga lahko uporabite samo 2 krat letno. 
Pri škropljenju hmeljišč morate upoštevati odmike od voda, ki zanašajo pri Folpanu 80 WDG  30 m (1 in 
2 red), Revusu 15 m (1 in 2 red), pri pripravkih Ortiva in Zaftra AZT 250 SC  20 m (1 in 2 red).  S 
škropljenem hmeljišč ne smete odlašati prav tako je potrebno škropljenje ponovit v kolikor vam večja 
količina padavin (40 mm) izpere fungicidni nanos.   

 

Hmeljeva pepelovka  
 
Pri škropljenju proti hmeljevi peronospori vam svetujemo, da v vseh nasadih preventivno uporabite 
tudi enega od pripravkov namenjenih zatiranju hmeljeve pepelovke. Na voljo imate pripravke na 
osnovi žvepla, ki jih uporabite v odmerku 6 kg/ha, na voljo sta tudi pripravka Vivando, ki ga uporabite v 
odmerku  0, 66 l/ha vendar je njegova uporaba omejena 2 krat letno ali pa Vitisan, ki ga uporabite v 
odmerku 12 kg/ha.  
 

Hmeljeva pršica 
 
Hmeljevo pršico najdemo predvsem v hmeljiščih, kjer do sedaj niste uporabili nobenih akaricidov ali 
Movento CS 100. Svetujemo vam, da natančno preglejte svoja hmeljišča in če najdete pršico, 
uporabite enega izmed dovoljenih akaricidov: Vertimec Pro (1,25 l/ha), Nissorun 10 WP (1,5 kg/ha), 
Kanemite SC (3,0 l/ha).  
 
Akaricid Kanemite SC, ki vsebuje aktivno snovjo acekvinocil, 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). 
 

Dovoljenje za uporabo v hmelju ima tudi a.s. milbemektin, ki jo vsebujeta pripravka 
Milbeknock in Koromite. Opozorimo vas naj, da a.s. milbemektin še vedno nima znanih 
izvoznih toleranc za Ameriko, zato je njuna uporaba omejena. Pred uporabo akaricida 
Milbeknock ali Koromite se morate obvezno posvetovati s svojim kupcem hmelja!  

 
 

Koruzna vešča 
 
V začetku julija se je pričel let metuljev 2. generacije, ki na lokaciji Roje dosega že preko 20 
metuljev/noč (graf 1). Letos se prva in druga generacija prepleta, zato tudi v prihodnje obstaja 
nevarnost poškodb od gosenic koruzne vešče. Priporočamo vam uporabo pripravkoma Agree WG (1 
kg/ha), ki vsebuje a.s. Bacillus thuringhiensis var. aizawai ali Lepinox plus (1 kg/ha), ki vsebuje a.s 
Bacillus thuringhiensis var. Kurstaki. Število uporab obeh pripravkov je omejeno in sicer vsakega lahko 
uporabimo 3-krat v eni rastni sezoni. Pripravki na podlagi a.s. Bacillus thuringhiensis potrebujejo za 
dobro delovanje pH 6,5. Natančna navodila za zniževanje pH smo vam posredovali v prejšnji št. 
informacij. 
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Graf 1: Let metuljev koruzne vešče na svetlobni vabi v Žalcu (rdeči stolpci) in Rojah pri Žalcu (zeleni stolpci) v letu 2019 v 
primerjavi z letom na Rojah v letu 2018 (modre pikice) 

 

 

Mali oglasi 
 

Prodam pršilnik  Myers 2000 l  z elektro komandami, zelo malo rabljen ter z veljavnim pregledom. 
Informacije na GSM 070 144 656. 
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G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA 

V tem času je Savinjski golding  prešel v razvojno fazo formiranja storžkov BBCH 72 (Začetek razvoja 
storžkov, 20% storžkov), Aurore  so v povprečju v razvojni fazi BBCH 69 kar pomeni, da se zaključuje 
faza cvetenja ,  Celeie pa so v razvojni fazi BBCH 65 (Polno cvetenje, odprtih je 50% cvetov) do BBCH 67  
(odprtih je 70 % cvetov). 

 

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

Hmeljeva peronospora  

Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da je kritična meja  na treh lokacijah presežena, na lokaciji 
IHPS in Tabor pa ne. Kljub temu  velja opozorilo, da je potrebno opraviti drugo škropljenje v cvet. Kot 
smo zgoraj zapisali je večina sort  v razvojni fazi polnega cvetenja do razvojne faze konca cvetenja, ker 
pa je to občutljiva razvojna faza za okužbe s hmeljevo peronosporo s škropljenjem ne smete odlašati.  
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Slika 2: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

V kolikor v nasadih nimate težav s hmeljevo peronosporo bi v tem času dali prednost bakrovima 
pripravkoma, ki ju uporabite v polnem  v odmerku  (Cuprablau Z 35 WP 5,5 kg/ha, Badge WG 7,14 
kg/ha).  Prav tako lahko uporabite tudi pripravek Folpan 80 WDG v odmerku 4, 68 kg /ha.  V kolikor v  
nasadih na listih že opazite pege ter v nasadih občutljivih sort, svetujemo uporabo enega od 
pripravkov kot so Ortiva ali Zaftra AZT 250 SC oba v odmerku 1,6 l /ha, vendar vas naj opozorimo, da 
imata omenjena pripravka karenco 28 dni. Na voljo je tudi pripravek Revus v odmerku 1,6 l/ha, ki pa 
ga lahko uporabite samo 2 krat letno. Karenca pri Folpanu 80 WDG je 21 dni pri vseh ostalih pripravkih 
pa 14 dni. Med omenjenimi pripravki obvezno kolobarite, ter pri škropljenju hmeljišč  upoštevajte 
odmike od voda, ki zanašajo pri Cuprablau Z 35 WP 30 m, Badge 40 m, Folpanu 80 WDG  30 m, Revus 
15 m, Ortiva in Zaftra AZT 250 SC  20 m za 1 in 2 red voda.  S škropljenem hmeljišč ne smete odlašati 
prav tako je potrebno škropljenje ponovit v kolikor vam večja količina padavin (40 mm) izpere 
fungicidni nanos.   
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Hmeljeva pepelovka  
 
Še naprej velja navodilo, da pri škropljenju proti hmeljevi peronospori  svetujemo, da v vseh nasadih 
preventivno uporabite tudi enega od pripravkov namenjenih zatiranju hmeljeve pepelovke. Na voljo 
imate pripravke na osnovi žvepla, ki jih uporabite v odmerku 6 kg/ha, na voljo sta tudi pripravka 
Vivando, ki ga uporabite v odmerku  0, 66 l/ha vendar je njegova uporaba omejena 2 krat letno ali pa 
Vitisan, ki ga uporabite v odmerku 12 kg/ha.  
 
Hmeljeva pršica 
 
Sedaj je skrajni čas, da skrbno pregledate svoja hmeljišča in ugotovite stanje glede hmeljeve pršice. Če 
pri zadnji aplikaciji niste uporabili akaricida, je velika verjetnost da je pršica v hmeljiščih prisotna na 
vseh višinah hmelja. Kar smo imeli možnost pregledati hmeljišča, je sicer njena populacija majhna, 
vendar pa jo zlahka najdemo na listih hmelja na vseh višinah; mestoma je prisotna že na sekundarnih 
listih. Ker so vremenske razmere zelo ugodne za hiter razvoj hmeljeve pršice, je uporaba akaricidov v 
hmeljiščih, kjer najdete pršico, neizogibna. 
Uporabite lahko enega izmed akaricidov navedene v spodnji preglednici. Večina akaricidov lahko 
uporabite le 1-krat letno, razen za Vertimec PRO, ki ga lahko uporabite 2-krat letno. 
Pri njihovi uporabi upoštevajte tudi varnostne razdalje od površinskih voda kot je navedeno v 
preglednici. Kanemite ima kontaktno in želodčno delovanje; odlično delovanje ima predvsem na 
ličinke in nimfe kot tudi na odrasle pršice, slabše delovanje pa ima na jajčeca. Medtem ko ima 
Nissorun podobno delovanje kot Kanemite, le da boljše deluje na jajčeca. Vertimec PRO ima dobro 
delovanje na vse stadije pršice, razen na jajčeca.  
 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Razvrstit
ev po 
IRAC 

(koda) 

Odmerek 
Karenc

a 
(dni) 

Maksimal
no število 
škropljenj 

v  
rastni dobi 

Varnostni pas 
tlorisne širine 
od meje brega 
voda 1. in 2. 

reda (m) 

Šobe 
klasičn

e 

Šobe 
Agrot
op TD 

Nissorun 10 
WP 

heksitiazok
s 

10A 1,5 kg/ha 28 1-krat 30 15 

Vertimec PRO abamektin 6 1,25 l/ha 28 2-krat 30  

Kanemite SC acekvinocil 20B 3,15 l/ha 21 1-krat 30  

 
 

Dovoljenje za uporabo v hmelju ima tudi a.s. milbemektin, ki jo vsebujeta pripravka 
Milbeknock in Koromite. Opozorimo vas naj, da a.s. milbemektin še vedno nima znanih 
izvoznih toleranc za Ameriko, zato je njuna uporaba omejena. Pred uporabo akaricida 

Milbeknock ali Koromite se morate obvezno posvetovati s svojim kupcem hmelja! 
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Koruzna vešča 
 
Let metuljev koruzne vešče druge generacije je v polnem zamahu. V zadnjih, toplih nočeh smo ulovili 
na posamično noč tudi preko 60 metuljev (Roje pri Žalcu); na lokaciji Žalec je populacija nižja. Ker je 
bila letos prva generacija koruzne vešče številčna, poškodbe od gosenic prve generacije so v mnogih 
hmeljiščih povzročile velike škode. Tako lahko druga generacija koruzne vešče še dodatno oslabi, že 
tako slab habitus nekaterih sort hmelja. Dejstvo je, da bo drugi rod koruzne vešče prisoten vse do 
sredine septembra, največjo škodo pa bodo gosenice pričele povzročati v naslednjih dneh. Zato vam 
priporočamo uporabo pripravka Agree WG (1 kg/ha), ki vsebuje a.s. Bacillus thuringhiensis var. 
aizawai ali Lepinox plus (1 kg/ha), ki vsebuje a.s Bacillus thuringhiensis var. Kurstaki. Število uporab 
obeh pripravkov je omejeno in sicer vsakega lahko uporabite 3-krat letno. Pripravki na podlagi a.s. 
Bacillus thuringhiensis potrebujejo za dobro delovanje pH 6,5. Natančna navodila za zniževanje pH 
smo vam posredovali v HI št.6. Uporabo kontaktnih insekticidov na osnovi a.s. lambda-cihalotrin 
(Karate Zeon 5 CS in Karis 10 CS) vam v tem trenutku odsvetujemo, saj je njuno delovanje glede na 
visoke temp. zraka in veliko sončno obsevanje zelo zmanjšano. Njuna uporaba bo prišla v poštev 
kasneje, ko bomo sočasno zatirali tudi poletno generacijo hmeljevega bolhača. 
 
 
 

 
Graf 2: Let metuljev koruzne vešče na svetlobni vabi v Žalcu (rdeči stolpci) in Rojah pri Žalcu (zeleni stolpci) v letu 2019 v 
primerjavi z dinamiko leta na Rojah v letu 2018 (modre pike) 

 
 
HMELJEV BOLHAČ – POLETNA GENERACIJA 
Pred 10 dnevi, okrog 10. julija, smo našli prve hrošče hmeljevega bolhača poletne generacije. Trenutno 
je bolhač prisoten v spodnjem delu rastlin hmelja do višine cca. 2 metrov in sicer se trenutno 
prehranjuje na mladih listi, ki jih imajo bolhači zelo radi. Njegova populacija bo še naraščala in bo 
predvidoma dosegla svoj vrh v avgustu. Sicer pa trenutno ukrepanje zoper posamičnim hroščem 
hmeljevega bolhača z insekticidom še ni smiselna. 
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B. Naglič: NAMAKANJE HMELJA  
 
Glede na naše meritve se stanje vode v zgornjem in spodnjem sloju tal (20 cm in 40 cm) nahaja blizu 
kritične točke za namakanje z rolomati. Zaradi tega priporočamo začetek namakanja vseh nasadov 
hmelja. Vodna bilanca se ob padavinah, ki jih pričakujemo v petek in čez vikend (26. do 28. 7. 2019) ne 
bo bistveno popravila.  
 
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 in 
v tem vremenu hmelj porablja med 5 in 6 mm vode dnevno oz. drugače povedano: vsake 5 do 6 mm 
padavin odloži namakanje za 1 dan.  
 
Sprotne informacije o stanju vode v tleh bodo ažurirane na našem spletnem mestu (www.ihps.si). 
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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 
 
Hmeljeva peronospora  

Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da je bila kritična meja v zadnjem obdobju na vseh lokacijah 
presežena.  
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Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

Svetujemo vam, da opravite škropljenje hmeljišč proti hmeljevi peronospori. V primeru, da v nasadih 
nimate težav vam za zaključna škropljenja, priporočamo uporabo pripravka Folpan 80 WDG v kolikor 
vam karenca (21 dni) to še dopušča. Drugače uporabite enega od bakrovih pripravkov, ki ju uporabite 
v polnem  v odmerku  (Cuprablau Z 35 WP 5,5 kg/ha, Badge WG 7,14 kg/ha ) ali pa pripravek Revus v 
odmerku 1,6 l/ha, ki pa ga lahko uporabite samo 2 krat letno.  V nasadih kjer na listih že opazite pege 
ter v nasadih občutljivih sort, svetujemo uporabo pripravka iz skupine Alliete v odmerku 6,25 kg/ha. 
Pomembno je, da pri zaključnih škropljenjih dosledno upoštevate karence ki znašajo za vse zgoraj 
omenjene pripravke 14 dni. Med omenjenimi pripravki obvezno kolobarite, ter pri škropljenju hmeljišč  
upoštevajte odmike od voda, ki zanašajo pri Cuprablau Z 35 WP 30 m, Badge 40 m, Folpanu 80 WDG  
30 m, Revus 15 m, za 1 in 2 red voda.  S škropljenem hmeljišč ne smete odlašati prav tako je potrebno 
škropljenje ponovit v kolikor vam večja količina padavin (40 mm) izpere fungicidni nanos.   

 
Hmeljeva pepelovka  
 
Prav tako je potrebno v tem času hmeljišča varovati tudi proti hmeljevi pepelovki. Svetujemo, da v 
vseh nasadih preventivno uporabite  enega od pripravkov namenjenih zatiranju le te. Na voljo imate 
pripravke na osnovi žvepla, ki jih uporabite v odmerku 6 - 7,5 kg/ha, ali pa pripravka Vivando, ki ga 
uporabite v odmerku  0, 66 l/ha vendar je njegova uporaba omejena 2 krat letno in Vitisan, ki ga 
uporabite v odmerku 12 kg/ha. Posebej pozorni bodite na pojav hmeljeve pepelovke v nasadih 
občutljivih sort, kot so Magnum, Dana, Celeia ter Bobek v kolikor jo v nasadih opazite, morate poleg 
enega od zgoraj omenjenih sredstev obvezno uporabiti tudi pripravek Systhane 20 EW. 
 
Hmeljeva pršica 
 
Hmeljevo pršico ste v večini primerov uspešno zatrli, njena populacija sicer letos v večini hmeljišč ni 
bila velika, pa vendar je ne smemo zanemari. Čas do obiranja poznih sort hmelja je namreč še daleč 
zato pri rednih pregledih hmelja bodite pozorni tudi na njeno prisotnost. V tem času je potrebno  
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spremljati pršico ne samo na primarnih listih na različnih višinah hmelja, temveč tudi na sekundarni in 
terciarnih listih (v bližini storžkov). V tem času je prag škodljivosti izredno nizek, in sicer je že presežen, 
če v povprečju najdete manj kot 0,5 pršice/list. Natančna navodila za zatiranje so bila podana v prejšnji 
št. HI. Bodite pozorni tudi na karenco, namreč akaricidi imajo karenco 21 oziroma 28 dni! 
 
Koruzna vešča, hmeljev bolhač 
 
Druga generacija koruzne vešče je letos zelo številčna in sicer jo je v primerjavi z lani v povprečju za 10 
% več. Ulov na svetlobni vabi je zelo številčen kot že nekaj let zapovrstjo na lokaciji Roje pri Žalcu. 
Intenziteta leta metuljev koruzne vešče je bila konec julija in v avgustu na Rojah tudi preko 90 
metuljev/noč (v povprečju pa 40 metuljev/noč). Na svetlobni vabi v Žalcu je potencial koruzne vešče za 
več kot 2,5-krat manjši. Maksimalni ulov koruzne vešče v Žalcu je bil 30 metuljev/noč. 
 

 
Graf1: Let metuljev koruzne vešče druge generacije na svetlobni vabi v Žalcu (rdeči stolpci) in Rojah pri Žalcu (zeleni stolpci) 
v letu 2019 v primerjavi z dinamiko leta na Rojah v letu 2018 (modre pike) 

 
Letos je glede na velik potencial koruzne vešče in ugodne vremenske razmere za razvoj ličink (visoka 
relativna zračna vlaga), velika nevarnost za nastale poškodbe/škode, ki jih povzročajo ličinke z 
vrtanjem v stebla in storžke hmelja. Koruzna vešča druge generacije neprekinjeno leti že skoraj ene 
mesec, let bo trajal vse do sredine septembra, in tako je ves čas nevarnost za poškodbe. Gosenico je 
potrebno zatreti preden se le-ta zavrta. Ker sami najbolj poznate svoje nasade, in če imate težave, je 
za koruzno veščo še vedno čas za njeno zatiranje. Na razpolago imate pripravka Agree WG (1 kg/ha), ki 
vsebuje a.s. Bacillus thuringhiensis var. aizawai ali Lepinox plus (1 kg/ha), ki vsebuje a.s Bacillus 
thuringhiensis var. kurstaki. Število uporab obeh pripravkov je omejeno in sicer vsakega lahko 
uporabite 3-krat letno. Pripravki na podlagi a.s. Bacillus thuringhiensis potrebujejo za dobro delovanje 
pH 6,5. Natančna navodila za zniževanje pH najdete v HI št.6. Pripravki na osnovi Bacillus 
thuringhiensis nimajo karence. 
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Uporabo kontaktnih insekticidov na osnovi a.s. lambda-cihalotrin (Karate Zeon 5 CS in Karis 10 CS) 
uporabite v primeru, če imate v nasadu sočasno tudi hmeljevega bolhača, namreč a.s. lambda-
cihalotrin deluje poleg na gosenice koruzne vešče tudi na hrošče hmeljevega bolhača. Delovanje 
kontaktnih insekticidov je pri visokih temperaturah zraka omejeno na le nekaj dni.  
 
Hmeljev bolhač poletne generacije je sicer v nekaterih nasadih hmelja številčno prisoten, predvsem na 
sorti Savinjski golding in Celeia. Poškodbe povzročajo bolhači predvsem z izjedanjem vretenc storžkov 
hmelja, zanemarljive pa so trenutno poškodbe na listih. Če imate veliko bolhača v nasadih in če vam 
čas do obiranja hmelja še dopušča, je smiselno uporabiti kontaktni insekticid Karate Zeon 5 CS (0,25 
l/ha), ki ima karenco 21 dni, ali Karis 10 CS (0,125 l/ha), ki ima 14 dnevno karenco.  
 

B. Čeh, M. Oset Luskar: TEHNOLOŠKA ZRELOST  

V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 
2019 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina 
storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več lokacijah pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih 
določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, pri sortah:  Savinjski golding, Aurora, Celeia. Za sorte Bobek, 
Styrian gold, Styrian Wolf in Styrian Cardinal pa na eni lokaciji. Vzorčenja bomo izvajali v časovnem 
intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih 
bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na 
prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.  

Za letošnje leto je glede na vremenske razmere v mesecu maju in juniju zamik v fenofazah razvoja. v 
tem obdobju je pri sortah Savinjski golding in Styrian gold razvoj storžkov že skoraj zaključen medtem, 

ko je pri Aurori pričakovano razvoj še traja in je stanje povsem običajno za to obdobje. V nasadih, ki jih 
je prizadela toča pa je stanje povsem različno in je odvisno od termina in fenofaze v kateri je bil nasad 
poškodovan ter seveda od sorte, zato za te nasade velja priporočilo, da jih podrobneje spremljate.  

S prvim vzorčenjem smo pri sorti Savinjski golding zato letos začeli  že 5. avgusta, za prvi vtis navajamo 
pa rezultate vzorčenja 9. avgusta, in sicer na 4 lokacijah. Storžki sorte Savinjski golding so bili sicer še 
nekompaktni, dolžina storžkov je bila 24 mm, a je vlaga v storžkih na izbranih lokacijah padla že na 
79,8 % do 81,6 %. Masa 100 suhih storžkov je še nizka 6,7 g, kar pa rezultira izmerjeno višjo vsebnost 
alfa kislin: 3,4 % do 5,3 % na zračno suh hmelj. Za primerjavo navajamo rezultate lanskega vzorčenja v 
tem obdobju (ležeče zapisano), ko so se parametri tehnološke zrelosti že ustalili in je sorta Savinjski 
golding že prehajala v tehnološko zrelost.  

Vlaga je na vseh 5 lokacijah, tudi na Koroškem, padla pod 80 % in je od 78,4 % do 79,8 %. Vsebnost 
alfa-kislin se je ustalila in je na vzorčenih lokacijah od 2,6 do 4,6 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 
% vlago). Masa 100 suhih storžkov se je na nekaterih lokacijah že ustalila, na drugih pa se je v zadnjih 
treh dneh še malenkost povečala in je od 12,5 do 14,1 g; večletno povprečje za to sorto je 14 g. 

Spremljanje dozorevanja hmelja – rezultati vzorčenja 12. avgusta  
Tretje vzorčenje pri sorti Savinjski golding smo izvedli 12. avgusta na 4 izbranih lokacijah v Savinjski 
dolini; rezultati 2 vzorčenj s Koroške bodo znani 14.8. 2019 in objavljeni na spletu.  
Vlaga v storžkih je padla in je od 78,4 % do 79,6 % glede na lokacijo. Storžki so na lokaciji Žalec dolgi 
24,8 mm; od 9. avgusta niso pridobili na velikosti.  Vsebnost alfa-kislin je bila od 3,9 % do 4,6 % v 
zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Masa 100 suhih storžkov pa je še nizka in sicer od 7,9 do 
8,3 g.  
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Glede na vremensko napoved pričakujemo, da bo trend zorenja storžkov hitro napredoval. Ker se 
glede na rezultate vzorčenja storžkov nakazuje, da bo letošnja tehnološka zrelost pri sorti Savinjski 
golding na nekaterih lokacijah nastopila že v začetku naslednjega tedna, priporočamo, da se glede 
začetka obiranja na vaši kmetiji odločate individualno – orientirate se glede na naše spremljanje 
tehnoloških parametrov ali pred odločitvijo prinesete vzorec storžkov iz vašega hmeljišča v analizo na 
IHPS vsaj na vsebnost vlage. Pri tej sorti je to še zlasti pomembno, saj traja tehnološka zrelost le okrog 
en teden. Upoštevajte tudi izteke karenc. Pričakujemo, da bodo rezultati naslednjega vzorčenja 16. 8. 
2019 nakazali začetek tehnološke zrelosti pri tej sorti. 
 
 
Rezultati vzorčenja pri sorti Styrian gold na lokaciji Žalec so naslednji: vlaga v storžkih je bila 77,9 %. Za 
sorto Styrian gold je sicer značilno, da vlaga v storžkih zelo hitro pada. Masa 100 suhih storžkov je 6,6 
g. Prav tako je narastla vsebnost alfa-kislin je bila 4,1 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). V 
povprečju so storžki še medli, večina še ni dosegla končne velikosti.      
 
Naslednje vzorčenje bo 16. avgusta. Rezultati bodo objavljeni 19.avgusta.  
 
 

Vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin  
 
Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.  
Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s 
pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju 
zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v 
analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne. 
 
Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec 
storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno 
gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko 
nabirajo. 
 
Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 
13. ure.  
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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 
 
Hmeljeva peronospora  

Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da je bila kritična meja v zadnjem obdobju na vseh lokacijah z 
izjemo Radelj presežena, obilne padavine pa so izprale fungicidi nanos. 
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Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

Svetujemo vam, da povsod tam kjer vam karence še to dopuščajo (pozne sorte npr. Celeia)  ponovno 
opravite škropljenje proti hmeljevi peronospori. Škropljenje opravite z enim od bakrovih pripravkov 
(Cuprablau Z 35 WP 5,5 kg/ha, Badge WG 7,14 kg/ha ) ali pa s pripravkom Revus v odmerku 1,6 l/ha. 
Pri uporabi obeh pripravkov morate biti pozorni, saj jih lahko uporabite samo 2 krat letno ter 
upoštevajte karenco, ki znaša  14 dni. 

Opozorimo naj vas tudi na varstvo prvo letnih nasadov in ukorenišč, kjer morate tudi v času obiranja 
dosledno izvajati varstvo hmelja. 

 
Hmeljeva pepelovka  
 
Prav tako kot pri peronospori velja enako opozorilo tudi za hmeljevo  pepelovko. Povsod tam kjer vam 
karence dopuščajo (8 dni) predvsem pa v nasadih občutljivih sort kot so Magnum, Dana, Celeia ter 
Bobek, opravite preventivno škropljenje z uporabo enega od žveplovih pripravkov v polnem odmerku 
(6 - 7,5 kg/ha). V kolikor v nasadih pepelovko že opazite, morate poleg enega od zgoraj omenjenih 
sredstev obvezno uporabiti tudi pripravek Systhane 20 EW (karenca 14 dni). 
Na voljo sta tudi pripravka pripravka Vivando, ki ga uporabite v odmerku  0, 66 l/ha karenca 3 dni, 

vendar je njegova uporaba omejena 2 krat letno in Vitisan, ki ga uporabite v odmerku 12 kg/ha 

karenca 1 dan. Poudariti velja, da imata omenjana pripravka tudi stransko delovanje na hmeljevo 

cerkosporno pegavost, tako, da njihovo uporabo svetujemo hmeljarjem kateri ste se lansko leto prvič 

srečali s to boleznijo. Drugače pa je za hmeljevo cerkosporno pegavost registriran pripravek Zato 50 

WG v odmerku 0,625 kg na/ha, karenca pa znaša 14 dni. 

 

Koruzna vešča 
 
Let metuljev koruzne vešče druge generacije je še vedno številčen, sicer je malo manjši kot v prvi 
dekadi meseca avgusta, kar je verjetno posledica pogostih padavin. V teh času, glede na dinamiko leta 
metuljev v začetku avgusta,  pričakujemo večje število izleglih gosenic. Glede na dejstvo, da boste 
pozne sorte hmelja (npr. Celeio) obirali po 10. septembru, je vsekakor še upravičena uporaba sredstev 
za zatiranje gosenic koruzne vešče. Namreč zadnje, obilne padavine so v večini izprale insekticidno 
oblogo (Lepinox plus ali Agree WG oziroma Karate Zeon 5 CS ali Karis 10 CS). Pri ponovni uporabi 
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sredstev bodite pozorni na maksimalno število uporab posameznega sredstva na isti površini letno in 
karenco. 
 

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Koncentrac
ija/ 

odmerek 

Karenca 
(dni) 

Maksimalno 
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 

0,007-0,01 
% (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 

potrebn
a 

3-krat 15(5)  

Agree WG* 
Bacillus 

Thuringhiensi
s var. Aizawai 

1,0 kg 
ni 

potrebn
a 

3-krat 15(5)  

*Pripravka Lepinox plus in Agree WG učinkujeta le na gosenice koruzne vešče in drugih metuljev, 
nimata pa učinkovitosti na ostale grizoče škodljivce kot je npr. hmeljev bolhačah. 
 

B. Čeh, M. Oset Luskar: TEHNOLOŠKA ZRELOST  

 

Sorta Savinjski golding je prešla v tehnološko zrelost 19. avgusta.  
 
V začetku tega tedna (26. avgust) pa sta v tehnološko zrelost na vzorčenih lokacijah prešli tudi sorti 
Styrian gold in Aurora. Masa 100 suhih storžkov obeh sort se je v zadnjih dneh še nekoliko povečala; 
pri sorti S. Gold na 10,6 g in pri sorti Aurora na 9,4 do 12,2 g (glede na vzorčeno lokacijo). Vsebnost  
 
 
alfa-kislin je pri sorti Aurora od 8,2 do 10,7 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago)  glede na 
vzorčeno lokacijo.  
Storžki sorte S. Fox so zeleni, debeli, nekaj drobljivih, kar diši in šumi, nekaj še medlih in drobnih.  
Vsebujejo 79,1 % vlage ter 4,6 %  alfa-kislin v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Storžki sorte 
S. Dragon so zeleni, debeli, malo drobljivih, diši, šumi, zelo malo medlih. Vsebujejo 78,0 % vlage ter 6,2 
%  alfa-kislin v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago).  
 
Storžki sorte Bobek na vzorčeni lokaciji vsebujejo 78,7 % vlage, vsebnost alfa kislin je 5,3 v zračno 
suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Storžki so zeleni, zaprti, nekaj je še medlih in drobnih, ostali že 
pridobivajo prijeten vonj in že nekoliko šumijo. Na vzorčeni lokaciji storžki trenutno še niso dozoreli, 
na terenu pa sta na nekaterih lokacijah sorti že prijetno dišeči in s tem že primerni za obiranje. 
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Storžki sorte Celeia na vzorčenih lokacijah vsebujejo še 81,3 % vlage, vsebnost alfa-kislin je 2,5 do 2,7 
% v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Storžki so zeleni, zaprti, še drobni in medli in še rastejo 
oziroma pridobivajo na masi.  
 
Storžki sorte S. Wolf na vzorčeni lokaciji vsebujejo 79,7 % vlage, vsebnost alfa kislin je 12,2 v zračno 
suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Storžki so zeleni, zaprti, kar debeli, malo še kar medlih, nekaj še 
drobnih, ostali že nekoliko šumijo, so kompaktni in že nekoliko dišijo. Storžki sorte S. Cardinal so 
zeleni, zaprti, še veliko medlih in drobnih. Vsebujejo 77,5 % vlage ter 9,2 do 9,5 %  alfa-kislin v zračno 
suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Storžki sorte S. Colibri zeleni, zaprti, še kar veliko medlih in 
drobnih, malo jih je že šumečih. Vsebujejo 78,9 % vlage ter 2,2 %  alfa-kislin v zračno suhih storžkih 
(storžki z 11 % vlago).  Storžki sorte S. Eagle so kompaktni, zeleni, zaprti, nekaj jih je že kar debelih, 
nekaj še medlih in drobnih, nekaj šumi in odbija. Vsebujejo 77,5 % vlage. Storžki sorte S. Eureka so 
debeli, zaprti, zeleni in še kar medli. Vsebujejo 82,3 % vlage ter 10,3 %  alfa-kislin v zračno suhih 
storžkih (storžki z 11 % vlago).   
Glede začetka obiranja posamezne sorte na vaši kmetiji se odločajte individualno – orientirate se glede 
na spremljanje tehnoloških parametrov, pred odločitvijo pa prinesete vzorec storžkov iz vašega 
hmeljišča v analizo na IHPS vsaj na vsebnost vlage oziroma tudi na vsebnost alfa-kislin. Upoštevajte 
tudi izteke karenc.  
 
Rezultati naslednjega vzorčenja v četrtek, 29. 8. 2019, bodo objavljeni v petek, 30. 8. 2019, po 15 uri.  
 

Vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin  
 
Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.  
Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s 
pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju 
zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v 
analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne. 
 
Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec 
storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno 
gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko 
nabirajo. 
 
Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo - upravna stavba IHPS, prvo nadstropje - vsak dan do 
13. ure.  

 
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 02. 09. 2019. Vlagomeri 
se bodo umerjali 03. 09. 2019. 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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M. Oset Luskar: OBVESTILO - NAROČILA ZA CERTIFICIRANE SADIKE HMELJA – CSA                                                                                         

 

Obveščamo vas, da smo zaključili s sprejemanjem naročil za sadilni material hmelja - certificirane sadike A za 

razmnoževanje v letu 2020 za sajenje spomladi 2021. Pozivamo vas, da zaradi predvidenega večjega 

povpraševanja oddate najavo naročil za sajenje jeseni 2021 oziroma spomladi 2022. Naročilo je mogoče za 

sorte: AURORA, CELEIA, SAVINJSKI GOLDING, BOBEK, STYRIAN GOLD, STYRIAN EUREKA, DANA, CERERA, 

STYRIAN WOLF, STYRIAN CARDINAL, STYRIAN EAGLE, STYRIAN KOLIBRI, STYRIAN DRAGON in STYRIAN FOX.  

 

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 dejstvo, 

da se je zaradi širjenja hude viroidne zakrnelosti hmelja povečala potreba po sadilnem materialu – certifikata A, 

ter nedorečeno sortno politiko, smo po naših predvidevanjih za sezono razmnoževanja 2020 povečali število 

matičnih rastlin za posamezne sorte.  

 

Na osnovi več pozivov, posredovanih v mesecu maju 2019 (Hmeljarske informacije), juniju 2019 ter oktobru 

2019 (dopis vsem hmeljarjem), da zainteresirani oddate naročila za sadilni material ugotavljamo, da so dejanske 

pridobljene povratne informacije od vas hmeljarjev različne od predvidevanj – izražajo predvsem manjšo 

količino potreb po sadilnem materialu – za leto 2020. Tako vas ponovno obveščamo, da sistem naročanja 

sadilnega materiala hmelja na IHPS ostaja nespremenjen: izpolnitev obrazca z vsemi potrebnimi podatki, na 

osnovi katerega IHPS za potrditev naročila posreduje avansni račun v višini 50%. Naročila se zbirajo do 

zapolnitve kapacitet. 

 

Glede na zahteve predstavnikov hmeljarjev, da je potrebno avans za potrditev naročila za sadilni material 

certifikata A zmanjšati na 10 % ter vezano na to naj IHPS pridobi kredit za financiranje dejavnosti vzgoje 

sadilnega materiala, IHPS sporoča, da trenutne pravne podlage tako na Zakladnici kot Regionalnem skladu za 

razvoj Ribnica zadevnega kreditiranja ne omogočajo. 

 

M. Pavlovič: SVETOVNE POVRŠINE HMELJIŠČ V 2019 VEČJE ŠE ZA 1375 HA 
 

Jesenski sestanek Svetovne hmeljarske organizacije (www.ihgc.org) v Nürnbergu je že tradicionalno vezan na 

dan pred odprtjem največjega svetovnega sejma industrije pijač in spremljajočih gospodarskih dejavnosti 

BrauBeviale. 11.11.2019 je bila priložnost za letošnji sklepni pregled tržnih razmer s hmeljem.  

 

Za 2018 navajajo statistike v poročilu Ekonomske komisije 60.184 ha hmeljišč in globalni pridelek 118.705 ton 

hmelja (11.637 ton grenčic). Širjenje hmeljišč v svetu pa se nadaljuje tudi v 2019 - že 6. leto (!) zapored in to za 

1.100 novih hektarjev. Ponudba aromatičnega hmelja je tako pri določenih sortah že presegla povpraševanje.  

 

http://www.ihgc.org/
https://www.braubeviale.de/en
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Pri določenih grenčičnih sortah pa je bilo v razpravi še zmeraj zaznati izrazite signale povpraševanja. Površine 

vseh hmeljišč so se v 2019 globalno povečale (podobno kot v 2018) za 1.375 ha (skupaj 61.559 ha). Najizraziteje 

v treh najpomembnejših državah. V ZDA na 24.163 ha, v Nemčiji na 20.417 ha in v Češki na 5.003 ha). Statistike 

s hmeljem za Slovenijo – skupaj z razlogi za izjemno zmanjšanje površin hmeljišč (1.596 ha) in pridelka hmelja 

(2.572 ton) - je na sestanku informativno predstavil delegat Združenja hmeljarjev Slovenije Jernej Ribič. Površine 

hmeljišč v Sloveniji, ki se v 2019 zmanjšujejo - so tako v svetovnem merilu po obsegu na 6.mestu. Kot 

pomembnejši pridelovalci in izvozniki na globalnem trgu sledijo še angleški (958 ha), novozelandski (743 ha), 

avstralski (700 ha), španski (535 ha), francoski (505 ha) in ruski (254 ha) hmeljarji. Posodobljene statistike o 

površinah in pridelavi hmelja, kot tudi o sortni strukturi in pogodbeni prodaji, so po državah spletno 

predstavljene v izvirnih gradivih sestanka IHGC. 

 

Po pavzi se je predsednik IHGC Leslie Roy ponovno zahvalil Združenju hmeljarjev Slovenije za izvrstno poletno 

organizacijo 57.kongresa Svetovne hmeljarske organizacije. Na spletni strani tokratnega sestanka v Nemčiji 

(http://www.hmelj-giz.si/ihgc/activ/nov19.htm) pa so na voljo v angleščini tudi preostali dokumenti s seje 

predsedstva, ki je sledila po obravnavi tržnih razmer. Zapisi obravnavajo aktualne aktivnosti predsedstva in 3 

strokovnih komisij IHGC. (i) Posodobljen seznam vseh tržnih sort hmelja v pridelavi, (ii) predstavitev lobističnega 

dogodka z naslovom Global Hop Summit, 18.11.2019 v Bruslju, z namenom ohranitve optimalnega nabora 

aktivnih snovi za varstvo hmelja v EU, (iii) poročilo o članskem podpisovanju izjav spoštovanja vsebin 

dokumenta IHGC pravil skladnosti, (iv) smernice za poročanje o vsebnostih grenčic (alfa-kislin) v hmelju ter (v) 

načrtovane aktivnosti organizacije. Naslednji formalni sestanek Svetovne organizacije hmeljarjev in  trgovcev s 

hmeljem (IHGC)  bo v okviru hmeljarske poti v Argentini od 24.2. do 3.3.2020.  

 

 
 

http://www.hmelj-giz.si/ihgc/activ/nov19.htm
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/activ/nov19.htm
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2020%20FEB%20IHGC%20Hop%20tour%20in%20Argentina%20EN.pdf

