
NAMAKANJE HMELJA (15.4.2015) 

Zaradi toplih in občasno vetrovnih dni v prejšnjem in tem tednu je bilo izhlapevanje vode iz 

tal bolj intenzivno. Glede na naše meritve se je stanje vode v tleh v zgornjem sloju tal (0-

15 cm) približalo kritični točki. V globjih slojih tal je stanje vode še zadovoljivo.  Glede na 

vremensko napoved zato priporočamo začetek namakanja novo posajenih oz. prvoletnih 

nasadov hmelja, ki so zaradi plitvih korenin bolj občutljivi na pomanjkanje vode v zgornjih 

slojih tal. Še posebej je to pomembno za nasade, ki so posajeni na lahkih tleh.  



NAMAKANJE HMELJA (5.5.2015) 

Zaradi nadpovprečno toplih in vetrovnih dni je izhlapevanje vode iz tal intenzivno. Glede na 

naše meritve se stanje vode v zgornjem sloju tal (0-15 cm) približuje kritični točki. V globjih 

slojih tal (20 in 40 cm) je stanje vode še zadovoljivo. Glede na vremensko napoved zato 

priporočamo začetek namakanja novo posajenih oz. prvoletnih nasadov hmelja, ki so zaradi 

plitvih korenin bolj občutljivi na pomanjkanje vode v zgornjih slojih tal. Še posebej je to 

pomembno za nasade, ki so posajeni na lahkih tleh. Napoved namakanja velja do prvega 

obilnega dežja. 

 

 

V Žalcu, 5.5.2015 



B. Naglič: NAMAKANJE HMELJA 

 

Zaradi vročih dni je izhlapevanje vode iz tal zelo intenzivno. Glede na naše meritve se stanje 

vode v zgornjem sloju tal (0-20 cm) nahaja na kritični točki, zato priporočamo začetek 

namakanja prvoletnih nasadov hmelja, ki imajo plitvejši koreninski sistem. Tudi v globjih slojih 

tal (40 cm) se zaloga vode hitro zmanjšuje, zato bo potrebno pričeti tudi z namakanjem starejših 

nasadov hmelja. V lažjih tleh se bo tako stanje vode v tleh približalo kritični točki čez vikend 

(6. 6. – 7. 6. 2015), v težjih tleh pa v začetku naslednjega tedna (okvirno 9. 6. 2015).  

 

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 okoli 6 mm vode dnevno, ki mora biti dodana vsak 

dan oz. največ vsak tretji dan. 

 

Napoved namakanja velja do prvega obilnega dežja. 

 

Sprotne informacije o stanju vode v tleh bodo ažurirane na našem spletnem mestu 

(www.ihps.si). 

 

 

V Žalcu, 5. 6. 2015 

 

 













 



B. Naglič: NAMAKANJE HMELJA 

 

Zaradi vročih dni je izhlapevanje vode iz tal zelo intenzivno. Glede na naše meritve se stanje 

vode v zgornjem sloju tal (0-20 cm) nahaja na kritični točki, zato priporočamo začetek 

namakanja prvoletnih nasadov hmelja, ki imajo plitvejši koreninski sistem. Tudi v globjih slojih 

tal (40 cm) se zaloga vode hitro zmanjšuje, zato bo potrebno pričeti tudi z namakanjem starejših 

nasadov hmelja. V lažjih tleh se bo tako stanje vode v tleh približalo kritični točki čez vikend 

(6. 6. – 7. 6. 2015), v težjih tleh pa v začetku naslednjega tedna (okvirno 9. 6. 2015).  

 

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 okoli 6 mm vode dnevno, ki mora biti dodana vsak 

dan oz. največ vsak tretji dan. 

 

Napoved namakanja velja do prvega obilnega dežja. 

 

Sprotne informacije o stanju vode v tleh bodo ažurirane na našem spletnem mestu 

(www.ihps.si). 

 

 

V Žalcu, 5. 6. 2015 

 

 













 



NAMAKANJE HMELJA 
 

Zaradi zelo visokih temperatur je izhlapevanje vode iz tal zelo intenzivno. Napoved kaže, da 

bodo takšne temperature vztrajale predvidoma do srede (8. 7. 2015). V naslednjih dneh 

priporočamo začetek namakanja vseh nasadov hmelja, in sicer, na lažjih tleh se bo vsebnost 

vode v tleh približala kritični točki v nedeljo (5. 7.), na težjih tleh pa v torek (7. 7.). Prav tako 

nadaljujte s kapljičnem namakanjem.  

Pri kapljičnem namakanju naj vam bo v pomoč informacija, da v tej rastni fazi in v tem vremenu 

hmelj porablja okoli med 5 in 6  mm vode dnevno, ki mora biti dodana vsak dan oz. največ vsak 

tretji dan. 

 

Napoved namakanja velja do prvega obilnega dežja. 

 

Sprotne informacije o stanju vode v tleh bodo ažurirane na našem spletnem mestu 

(www.ihps.si). 

 

 

V Žalcu, 3. 7. 2015 

 

 













 



B. Naglič: NAMAKANJE HMELJA 
 

Zaradi visokih temperatur je izhlapevanje vode iz tal in rastlin zelo intenzivno. Napoved 

vremena kaže, da bodo visoke temperature vztrajale predvidoma do konca tega tedna (do 

19.7.2015). Glede na to, ali ste upoštevali prejšnjo izdano napoved namakanja ali od takrat 

(3.7.2015) še niste namakali, je stanje vode v tleh zelo različno. Navkljub zadnjim padavinam 

v prejšnjem tednu (8-9.7.2015), priporočamo, da tisti, ki hmeljišč niste namakali, glede na 

predhodno napoved, pričnete z namakanjem vseh nasadov hmelja. Vsem tistim, ki ste zadnjo 

napoved namakanja upoštevali, priporočamo, da pričnite z namakanjem hmeljišč na lahkih tleh 

v sredo, 15.7.2015, na težjih tleh pa v petek, 17.7.2015.  

Prav tako nadaljujte s kapljičnem namakanjem in namakanjem prvoletnih nasadov hmelja (za 

prvoletne nasade priporočamo, da jih namakate vsak tretji dan). 

 

Pri namakanju naj vam bo v pomoč informacija, da v tej rastni fazi in v tem vremenu hmelj 

porablja okoli 6 mm vode dnevno (oz. drugače povedano: vsake 6 mm padavin odloži 

namakanje za 1 dan). 

 

Napoved namakanja velja do prvega obilnega dežja. 

 

Sprotne informacije o stanju vode v tleh bodo ažurirane na našem spletnem mestu 

(www.ihps.si). 

 

 













 



B. Naglič: NAMAKANJE HMELJA 
 

Zaradi visokih temperatur je izhlapevanje vode iz tal in rastlin zelo intenzivno. Napoved 

vremena kaže, da bodo visoke temperature vztrajale predvidoma še nekaj časa. Glede na to, ali 

ste upoštevali prejšnjo izdano napoved namakanja ali od takrat (3.7.2015) še niste namakali, je 

stanje vode v tleh zelo različno. Navkljub zadnjim padavinam v prejšnjem tednu (8-9.7.2015), 

priporočamo, da tisti, ki hmeljišč niste namakali, glede na predhodno napoved, pričnete z 

namakanjem vseh nasadov hmelja. Vsem tistim, ki ste zadnjo napoved namakanja upoštevali, 

priporočamo, da pričnite z namakanjem hmeljišč na lahkih tleh. Na težjih tleh priporočamo 

začetek namakanja v petek ali soboto, 17.7. – 18.7.2015.  

Prav tako nadaljujte s kapljičnem namakanjem in namakanjem prvoletnih nasadov hmelja (za 

prvoletne nasade priporočamo, da jih namakate vsak tretji dan). 

 

Pri namakanju naj vam bo v pomoč informacija, da v tej rastni fazi in v tem vremenu hmelj 

porablja okoli 6 mm vode dnevno (oz. drugače povedano: vsake 6 mm padavin odloži 

namakanje za 1 dan). 

 

Napoved namakanja velja do prvega obilnega dežja. 

 

Sprotne informacije o stanju vode v tleh bodo ažurirane na našem spletnem mestu 

(www.ihps.si). 

 

 













 



NAMAKANJE HMELJA 
 

Zaradi visokih temperatur je izhlapevanje vode iz tal in rastlin zelo intenzivno. Napoved 

vremena kaže, da bodo visoke temperature vztrajale predvidoma do konca tega tedna (do 

14.8.2015). Navkljub zadnjim padavinam v prejšnjem tednu priporočamo, da pričnete z 

namakanjem hmelja na lažjih tleh. Zaloga vode v tleh se hitro zmanjšuje, zato bo najkasneje v 

sredo, 12.8.2015, potrebno pričeti tudi z namakanjem starejših nasadov hmelja.  

 

Prav tako nadaljujte s kapljičnem namakanjem in namakanjem prvoletnih nasadov hmelja (za 

prvoletne nasade priporočamo, da jih namakate vsak tretji dan). 

 

Pri namakanju naj vam bo v pomoč informacija, da v tej rastni fazi in v tem vremenu hmelj 

porablja okoli 6 mm vode dnevno (oz. drugače povedano: vsake 6 mm padavin odloži 

namakanje za 1 dan). 

 

Napoved namakanja velja do prvega obilnega dežja. 

 

Sprotne informacije o stanju vode v tleh bodo ažurirane na našem spletnem mestu 

(www.ihps.si). 

 

V Žalcu, 10.8.2015 

 













 


