
NAMAKANJE HMELJA (8.7.2016) 

Zaradi visokih temperatur je izhlapevanje vode iz tal intenzivno. Glede na naše meritve se je 

stanje vode v tleh v zgornjem sloju tal (0-15 cm) približalo kritični točki. Glede na vremensko 

napoved zato priporočamo začetek namakanja novo posajenih oz. prvoletnih nasadov hmelja, 

ki so zaradi plitvih korenin bolj občutljivi na pomanjkanje vode. Še posebej je to pomembno 

za nasade, ki so posajeni na lahkih tleh.  
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V zadnjem tednu, od 13. 7. do 20. 7. 2016 so bile padavine zelo lokalno razporejene. Tako smo na agrometeoroloških postajah v Savinjski dolini 

izmerili od 15 mm do 45 mm padavin (Žalec 15 mm, Braslovče 40 mm, Ojstriška vas 17,2 mm, Latkova vas 45 mm, Celje - Medlog 21 mm).  

 

Na območjih, kjer je bilo malo dežja se glede na naše meritve stanje vode v zgornjem in spodnjem sloju tal (0-20 cm in 20-40 cm) nahaja blizu 

kritične točke za namakanje z rolomati. Zaradi tega na teh območjih priporočamo začetek namakanja vseh nasadov hmelja. Napoved vremena 

sicer kaže, da bo v prihajajočem vikendu padlo nekaj dežja, a po ocenah ARSO količina dežja ne bo velika.  

 

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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V obdobju od 20. 7. do 26. 7. 2016, kljub napovedim, padavin skoraj ni bilo.  

 

Priporočamo nadaljevanje namakanja vseh nasadov hmelja z rolomati. Napoved vremena sicer kaže, da bo v četrtek (28.7.2016) padlo nekaj 

dežja, a po ocenah ARSO količina dežja ne bo velika. Napoved tako velja do prvega obilnega dežja. 

 

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). 

 


