
Hmeljarske informacije 

Hmeljarske informacije, 38 (2021) 10, s. 1/3 

Podatki o publikaciji   
Izdaja: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,  

Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec 

 

Urednik: Gregor Leskošek 
E-pošta uredništva: gregor.leskosek@ihps.si 
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, 

dr. Sebastjan Radišek, dr. Boštjan Naglič 
Naklada: 200 izvodov  

ISSN 1408-4775  Letnik 38, št. 12  20. avgust 2021 

VARSTVO HMELJA (G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek) 

1 Hmeljeva peronospora  

Iz grafov ulova spor (Slika 1) je razvidno, da so le te na vseh lokacijah prisotne na lokacijah Žalec in 
Tabor je kritična meja presežena. Svetujemo vam, da opravite škropljenje hmeljišč  predvsem poznih 
sort v kolikor vam karence še to dopušajo. Za zaključno škropljenje vam priporočamo uporabo 
pripravka Revus (karenca 14 dni) v odmerku 1,6 l/ha (dovoljen 2 krat letno). Pri škropljenju hmeljišč 
morate upoštevati odmike od voda, ki znašajo pri  ki znašajo pri  Revusu 15 m za vode 1 reda in  5 m  
za vode 2 reda. 
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Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah 

2 Hmeljeva pepelovka  

Hmeljeve pepelovke v letošnjem letu nismo zaznali v večjem obsegu venda kljub temu  svetujemo, da 
pri škropljenju proti hmeljevi peronospori preventivno dodate enega od pripravkov namenjenih 
zatiranju le te. V tem času bi dali prednost  pripravku Vivando, ki ima stranski učinek tudi na hmeljne 
pegavosti.  Uporabite  ga v odmerku 0, 66 l/ha  vendar vas naj opozorimo, da je  njegova uporaba 
dovoljena samo 2 krat letno.  

3 Koruzna vešča 

Obveščamo vas, da je let koruzne vešče 2. generacije v avgustu oziroma v zadnjih 14 dneh še vedno 
zelo intenziven in številčnejši kot v enakem obdobju preteklega leta (slika 2). Po natančnem pregledu 
v tem tednu še vedno najdevamo jajčna legla iz katerih se bodo kmalu razvile gosenice koruzne vešče 
in se zavrtale bodisi v stebla, panoge kot tudi storžke hmelja.  

 

Slika 2: Let metuljev koruzne vešče na svetlobni vabi v Žalcu (zeleni stolpci) in Rojah pri Žalcu (rdeči stolpci) v 
letu 2021 v primerjavi na lokaciji Roje pri Žalcu v letu 2020 (modra krivulja) 
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Vsem hmeljarjem, ki ste letos imeli večje število poškodb na hmelju od 1. generacije koruzne vešče 
svetujemo, da glede na predhodno uporabljena sredstev za zmanjševanje populacije gosenic koruzne 
vešče v tem ali v naslednjem tednu ponovno uporabite enega izmed pripravkov 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. Pripravka Agree WG in Lepinox plus imata dobro delovanje, če je pH pod 
6,5. 

Za oba pripravka (Lepinox plus in Agree WG) velja, da nimata karence oziroma čakalne dobe. Število 
uporab letno na istem hmeljišču je za oba pripravka 3-krat letno. 

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

SPREMLJANJE PARAMETROV TEHNOLOŠKE ZRELOSTI V LETU 2021 (B. Čeh, M. Oset Luskar) 

Navajamo rezultate vzorčenja 19. avgusta pri sorti Savinjski golding. Storžki te sorte na vzorčeni 
lokacijah v Savinjski dolini vizualno in organoleptično izkazujejo znake tehnološke zrelosti. Imajo 
značilno barvo storžka, prav tako lupulina, vonj, vretenca v večini ostanejo cela, storžki so prožni, tudi 
že drobljivi. Dolžina storžkov je ostala na 27 mm in je že nekaj časa konstanta, vlaga v storžkih se je 
ustalila na 78,3 oziroma se še znižuje (77,41 %), masa 100 suhih storžkov se je ustalila pri 10,4 g, 
izmerjena vsebnost alfa-kislin je ostala na ravni prejšnjega vzorčenja in je med 2,3 % in 2,8 % v zračno 
suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Tako je na večini lokacij v Savinjski dolini Savinjski golding prešel 
v tehnološko zrelost. Izjema so hmeljišča, ki jih je v zgodnji vegetaciji poškodovala toča. Storžki v teh 
hmeljiščih so od zadnjega vzorčenja pridobili maso in je sedaj 8,1 g, vsebnost alfa-kislin pa je 
nespremenjena pri vrednosti 2,8 % (storžki z 11 % vlago). Glede na zelo različne vplive na rast in razvoj 
rastlin hmelja (tla, vremenske neprilike) se za začetek obiranja odločajte individualno. Parametri 
tehnološke zrelosti pri Savinjskem goldingu na vzorčenih lokacijah na območju Koroške, se še niso 
dokončno ustalili, storžki so zaprti, aromatični, rezultati pa so naslednji: vlaga v storžkih konstantno 
pada in je glede na lokacijo med 78,0 % do 79,9 %, masa 100 suhih storžkov je 8,8 do 9,5 g, vsebnost 
alfa-kislin med 3,6 % do 4,8 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). 

Pri sorti Styrian gold, so storžki prožni (se odbijejo od površine), veliko je še drobnih, kar je razvidno iz 
dolžine storžkov, ki je od prejšnjega vzorčenja nespremenjena pri 22 mm. Tudi parametra masa 100 
suhih storžkov - 7,5 g in vsebnost alfa-kislin - 2,1 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago) se 
nista spremenila, vlaga v storžkih pa se je znižala na 78,3 %.  Rezultati vzorčenja nakazujejo, da sorta 
na tej lokaciji v naslednjih dneh prehaja v tehnološko zrelost.  

Storžki sorte Aurora, so še v velikem deležu drobni, sicer zaprti, pridobivajo na velikosti - dolžina je 24 
mm, prav tako na masi - 100 suhih storžkov je od 8,8 do 9,7 g, vlaga v storžkih se počasi konstantno 
znižuje in je od 77,11 do 78,2 %, masa ter vsebnost alfa-kislin je narasla od prejšnjega vzorčenja in je 
od 6,9 % do 8,4% v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Parametri vzorčenja na lokaciji na 
Koroškem so naslednji: vlaga je 79,0 %, masa je 6,9 g, vsebnost alfa-kislin je 8,2% (storžki z 11 % vlago). 
Storžki so še drobni, veliko je še medlih.  

Storžki sorte Bobek, so še drobni, medli, sicer zaprti. Dolžina je 21 mm, vlaga v storžkih je 76,6 %, masa 
100 suhih storžkov je 9,4 g, vsebnost alfa-kislin je še nizka  - 3,0 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 
% vlago). 


