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VREMENSKE RAZMERE TER RAST IN RAZVOJ HMELJA (M. Rak Cizej) 

Glede na dolgoletno povprečje so bili vsi trije zimski meseci nadpovprečno topli, na drugi strani pa 
nadpovprečno suhi, saj bilo 2,5-krat manj padavin kot znaša dolgoletno povprečje. Po rezi hmelja, 
konec marca in v aprilu, pa smo bili priča velikim nihanjem temperature med dnevom in nočjo. V 
aprilu smo imeli izredno hladna jutra, prav tako je bila povprečna temperatura zraka pod 
dolgoletnim povprečjem. Vse to je vplivalo na rast in razvoj hmelja. V aprilu smo imeli nekaj deževnih 
dni. V zadnjem tednu je na območju Savinjske doline padlo med 20 in 30 l dežja, vendar smo še 
vedno v primanjkljaju glede količine padavin za to obdobje. Večina poznih sort hmelja, rezanih v 1. 
dekadi aprila, so v fazi 1 do 2 razgrnjenih parov listov (BBCH 11-12). Aurore na lahkih-peščenih tleh 
so v fazi BBCH 13-15 (razviti 3 do 5 parov listov), v povprečju dosegajo višino 30-40 cm in so nekatera 
že primerna za navijanje.  

PRIMARNA OKUŽBA HMELJEVE PERONOSPORE (M. Rak Cizej) 

V večini hmeljišč, na vseh sortah hmelja, tudi na manj občutljivih, opažamo presežen delež 3 % 
kuštravih poganjkov v nasadih. Glede na počasnejšo rast in razvoj hmelja ter ugodnimi vremenskimi 
razmerami za razvoj peronospore, vas opozarjamo, da hmelj ustrezno zavarujete. V kolikor 
nameravate uporabiti fungicid Profiler, ga nemudoma uporabite (do konca aprila) in sicer v fazi 
razvoja hmelja po BBCH 13-15. Prav tako je pri poznih sortah hmelja, ki so v fazi razvoja BBCH 11-12, 
še mogoča uporaba fungicida Fonganil gold V kolikor v hmeljiščih za zatiranje primarne okužbe 
hmeljeve peronospore ne boste uporabili omenjenih pripravkov, vam takoj po navijanju hmelja 
priporočamo uporabo Aliette flash v 0,25 % konc., katerega ponovno uporabite po 7 do 10 dneh. V 
tem času zadošča poraba vode 300 l/ha.  

Podrobna navodila glede pripravkov in njihovih odmerkov za zatiranje primarne okužbe hmeljeve 
peronospore najdete v prejšnji-4. št. Hmeljarskih informacij. 

HMELJEV BOLHAČ (M. Rak Cizej) 

Prve, posamične hrošče hmeljevega bolhača smo letos zasledili 11. aprila. Njihov pojav je v teh dneh, 
ko temperatura zraka čez dan doseže preko 15 oC, številčni. Na listih posamičnih poganjkov je že 
mogoče opaziti njihove poškodbe. Ker je rast hmelja v tem času malo upočasnjena, je potrebno 
posebno pozornost nameniti, še posebej v prvoletnih nasadih, kjer hmelj nima veliko listne mase. 
Največ lahko naredite, da hmelju omogočite hitrejšo rast in razvoj z uporabo npr. foliarnih gnojil. 
Med drugim naj izpostavimo gnojilo Algo-Plasmin, ki je naravni proizvod iz vitaliziranih rdečih alg in 
morskih sedimentov, ki vsebuje kalcij in magnezij. Pospešuje rast, razvoj korenin in presnovne 
procese rastlin. Uporaba je dovoljena tudi v ekološki pridelavi. V poskusu smo ugotovili, da poleg 
pospeševanja rasti zavira prehranjevanje hmeljevega bolhača na listih hmelja. Algo-Plasmin 
uporabite v 0,3 - 0,4 % koncentraciji (30 – 40 g/10 L vode) in sicer ga je priporočljivo uporabiti v 
razmikih 7-10 dni ali prej, če nanos na rastlinah spere močan dež (več kot 10 l/m2). V tem času vam 
za zatiranje hmeljevega bolhača še ne priporočamo uporabe a.s. lambda-cihalotrin (Karate 5 SC ali 
Karis 10 SC). Kot alternativna metoda obvladovanja hmeljevega bolhača je primeren tudi pripravek 
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CutiSan, ki vsebuje fino mleti kaolin, ki hmeljevemu bolhaču preprečuje prehranjevanje. CutiSan v 
tem času uporabite v odmerku 15 kg/ha, pri prvoletnih nasadih je odmerek lahko nalo nižji, ker ni 
veliko listne mase. Bolj pomembno je, da škropljenje ponovite v 7 dnevnih razmikih, oziroma po 
močnejšem dežju. Lahko pa uporabite tudi pripravek Invelop, ki vsebuje talk (smukec), ki po nanosu 
na rastlinah tvori fizično oviro, ki ščiti rastline pred prehranjevanjem hmeljevega bolhača. Uporablja 
se preventivno še posebej v tem času, ko je kritično za poškodbe od hmeljevega bolhača, saj poleg 
fizične prepreke, tudi izsuši (dehidrira) škodljive žuželke. Invelop prav tako uporabite v odmerku 15 
kg/ha. Količina vode v tem času je 300 l/ha. CutiSan in Invelop sta dovoljena v ekološki pridelavi. 

SEZNAM FFS REGISTRIRANIH V HMELJU IN FIŽOLU V LETU 2022 

V preglednici 1 in 2 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 za fižol. Pri njihovi uporabi pa morate dosledno upoštevati odmerke, kajti v nekaterih primerih 
se razlikujejo od odmerkov dovoljenih v hmelju! 

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v letu 2022, katere je mogoče uporabiti ob sočasnem 
gojenju hmelja in fižola 

Rastlina Bolezen/škodljivec 
Pripravek 

(aktivna snov) 
Odmerek 

Karenca 
(rastlina) 

Maks. št. 
uporab v 

rastni dobi 

HMELJ/ 
FIŽOL 

hmeljeva peronospora-
sekundarna okužba / 

grahova plesen 

Cuprablau Z 35 WP 
(Cu – oksiklorid) 

1,5 kg/ha 
14 dni (hmelj) 

3 dni (fižol) 
2-krat 

HMELJ/ 
FIŽOL 

hmeljeva peronospora-
sekundarna okužba / 

 
bela gniloba, 

fižolov ožig-vdrta 
fižolova pegavost, 

fižolova rja 

Mirador 250 SC 
(azoksistrobin) 

1,0 l/ha 

28 dni (hmelj) 
7 dni (fižol) 

2-krat 
Ortiva 

(azoksistrobin) 
1,0 l/ha 

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 
21 dni (hmelj) 

7 dni (fižol) 
2-krat 

 

Če boste v istem hmeljišču sočasno gojili hmelj in fižol smete uporabiti herbicid Stomp Aqua (2,9 l/ha), 
ker ga večina uporabljate v pasovih, uporabite samo 1/3 odmerka (0,96 l/ha). Stomp Aqua je potrebno 
uporabiti PRED VZNIKOM FIŽOLA. 

Preglednica 2: Uporaba herbicida Stomp aqua v hmeljiščih, kjer se sočasno goji prvoletni hmelj in fižol 

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 je potrebno odmerke/ha preračunati na dejansko poškropljeno površino! 
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RAVNANJE S HMELJEVINO – KOMPOSTIRAMO SAMI NA KMETIJI ALI PA JO ODDAMO 
POOBLAŠČENIM ZA RAVNANJE Z ODPADKI (B. Čeh) 

Hmeljar mora zagotoviti obdelavo hmeljevine. Imamo tri možnosti. Ali jo: 
1. obdela sam, 
2. odda zbiralcu ali 
3. odda izvajalcu obdelave. 

Če se odločimo za prvo možnost, torej da sami kompostiramo svojo hmeljevino na svojem 
kmetijskem gospodarstvu, moramo pri izbiri lokacije kompostnega kupa upoštevati zahteve 
zakonodaje (zakonodajo s področja varovanja površinskih in podzemnih voda ter narave) in se 
ravnati po skrbnosti dobrega gospodarja. 

 

 

Slika 1: Sistem kompostiranja hmeljevine na kmetijskem gospodarstvu 

V vsakem primeru je treba zagotoviti utrjeno površino in preprečiti kakršnokoli izcejanje v 
površinsko vodo ali pronicanje v tla oziroma preko tal v podzemno vodo. To pomeni, da se ali 
potepta vrhnja plast tal, se napelje plast gline ali potepta glinasta tla (kjer so tla takšna), ali se 
odstrani vrhnja plast in se na npr. biološko razgradljivo strukturno podlago nasipa ipd. Kompostiranje 
ni dovoljeno na lahkih peščenih tleh, gramozu z velikim potencialom perkolacije, na kraškem terenu. 
Postopek ne sme potekati v hmeljišču (zaradi morebitnega prenosa rastlinskih bolezni in škodljivcev). 
Površino za kompostiranje pripravimo na tak način, da jo lahko po odvozu komposta enostavno 
preorjemo.  

S kompostiranjem začnemo čimprej po obiranju hmelja zato, da se v biomasi lahko vzpostavijo 
ustrezni pogoji za kompostiranje – dvig temperature, kar kasneje v oktobru ali celo novembru ni več 
mogoče. Izdelali smo jasna in natančna navodila, ki jih lahko najdete na YT kanalu BioTHOP, bodo pa 
zapisana tudi v Smernicah za ravnanje s hmeljevino in njeno predelavo v kompost na kmetijskem 
gospodarstvu, ki se ukvarja s hmeljarstvom, ki bodo izšle predvidoma v mesecu maju. 
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Slika 2: Smernice, navodila z ravnanjem s hmeljevino 

Če hmeljevine samo ne kompostiramo, imamo še torej dve možnosti. Hmeljevino lahko  oddamo 
pooblaščenemu izvajalcu obdelave, ki kot dejavnost opravlja predelavo odpadkov s postopkom 
kompostiranja – v kompostarni pri nadzorovanih pogojih. Tam jo zmešajo z drugimi organskimi 
odpadki, termično in tehnično obdelajo ter presejejo polipropilenske ostanke oz. ostanke biološko 
nerazgradljive vrvice, tako da nastane kvaliteten in varen kompost. Zbiralec pa je pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja zbiranje odpadkov v skladu s to uredbo. 
V obeh primerih vsako pošiljko hmeljevine spremlja potrjen evidenčni list. Evidenčni list je listina, s 
katero imetnik odpadkov in oseba, ki odpadke prevzame, potrdita oddajo in prevzem pošiljke 
odpadkov. 

SPOMLADANSKA OCENA TRGA S HMELJEM V LETU 2022 (M. Pavlovič) 

Tudi letos je prvi sestanek Ekonomske komisije Svetovne hmeljarske organizacije (IHGC) potekal na 
daljavo. Predstavniki 23 hmeljarskih organizacij in podjetij iz 11 držav so 26. aprila 2022 predstavili 
pridelovalne in tržne razmere na svojih območjih. Hmeljski trgovci iz Nemčije in ZDA pa so še 
dodatno pokomentirali razmere na hmeljskem trgu.  

Kljub presežni ponudbi hmelja, so se površine s hmeljem po vsem svetu v letu 2021 spet povečevale. 
S širitvijo za okoli 1.000 hektarjev so površine dosegle 63.486 ha (+1,6 % v primerjavi s prejšnjim 
letom). Največ so k povečanju površin prispevali hmeljarji v ZDA, ki so v 10-letnem obdobju svoje 
površine hmeljišč celo več kot podvojili. Z 12.054 ha v letu 2011 na 25.611 ha v letu 2021.  

V letu 2021 beležimo v svetu okoli 130.000 ton pridelanega hmelja in rekordnih 14.000 ton grenčic 
(alfa-kislin) oz. še za 8.000 ton več hmelja in za 1.300 ton več grenčic, kot v letu 2020. Po drugi strani 
pa komaj nekaj odstotno okrevanje proizvodnje piva trenutno še ni zadostno za s strani hmeljarjev 
pričakovano raven povpraševanja po hmelju. Spremenjene geopolitične razmere v Vzhodni Evropi 
spomladi 2022 še dodatno vplivajo na omejitve v pivovarski proizvodnji – kjer samo v Rusiji, Ukrajini 
in Belorusiji zvarijo dobrih 100 milijonov hl piva (5 % svetovne proizvodnje). Izvoz hmelja v Rusijo 
(tudi iz Slovenije) sicer ni administrativno omejen, je pa zato logistično poslovanje precej oteženo. 
Nadaljnji zapleti pri poslovanju pa lahko tržne razmere pri prodaji hmelja v te države samo še 
dodatno zaostrijo. 
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Konec aprila so možne le ocene posameznih tržnih statistik, saj uradnih podatkov o hmelju za tekoče 
leto pridelave še ni ne v državah EU, ne v ZDA. V debati so - poleg potrebne rasti proizvodnje piva - 
trgovci s hmeljem izpostavili tudi nujno krčitev svetovnih površin s hmeljem (za okoli 3.000 ha), s 
čimer bi se lahko približali tržnemu ravnotežju. V razpravi so prisotni predstavniki hmeljarjev iz vseh 
držav izpostavili tudi izrazite podražitve materiala, storitev in energije za potrebe kmetijstva. Skoki 
cen rudninskih gnojil, sredstev za varstvo rastlin, naftnih derivatov in različnih storitev so že v 
spomladanskem času nakazali močan pritisk na inflacijska gibanja in ekonomiko pridelave.  

Neugodne posledice spremenjenih gospodarskih razmer bodo vsekakor močno vplivale tudi na 
izvozno konkurenčnost hmeljarstva v Sloveniji. Na tem mestu velja ponovno izpostaviti nujnost 
nadaljevanja raziskovalno-strokovne, svetovalne in promocijske organiziranosti v hmeljarstvu. V 
neugodnih tržnih razmerah pa še o potrebni dodatni strokovni podpori IHPS in KGZS na področju 
ekonomike pridelave, ki bi poleg modelnega spremljanja povprečnih stroškov pridelave hmelja 
vključevala tudi dodatne stroškovne analize posameznih hmeljarskih kmetij z namenom 
racionalizacije kmetijske pridelave. Dobro izhodišče predstavlja zasnova panožnega krožka za 
hmeljarstvo v okviru EIP projekta Farm manager, kjer je letos že sodelovalo 12 hmeljarskih kmetij.  


