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1 UVOD 

V skladu z veljavno zakonodajo je vpis sorte hmelja na slovensko sortno listo pogoj, da se 

lahko sadilni material v Sloveniji prideluje in trži, razen v primeru izjemnih dovoljenj. V 

postopku vpisa sorte hmelja se pridobijo osnovni podatki o lastnostih določene sorte hmelja 

in o njeni uporabni vrednosti, kar pa nadgrajujemo s podatki iz strokovne naloge Introdukcija 

novih in tujih sort hmelja.  

Hmelj je kmetijska rastlina, kjer je pridelava regijsko omejena, zato je v programu večji 

poudarek na preizkušanju odzivnosti novih in tujih sort hmelja na tehnologijo pridelovanja 

(čas rezi, napeljava poganjkov, gostota sajenja, ekološko pridelovanje, gnojenje, pojav 

bolezni in škodljivcev, …). Sorti prilagojena tehnologija pridelave je pri hmelju zelo 

pomembna, saj je trajnica in se morebitne napake v tehnologiji odražajo v zmanjšanju 

količine in kakovosti pridelka tudi v naslednjih letih. 

Zakonske podlage: 

 Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) 

 Uredba o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 20/2009) 

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list 
RS, št. 60/2010, 88/2011, 50/2015) 

1.1 Namen in cilj 

Naloga je osredotočena na določitev optimalne tehnologije pridelave domačih novih in tujih 

sort hmelja v naših pridelovalnih razmerah, ki najbolj ugodno vpliva na njihovo rast in razvoj 

in se odrazi v kakovostnem, visokem in stabilnem pridelku. Cilj je ponuditi slovenskim 

hmeljarjem potrebne informacije o novih slovenskih sortah in morebitnih tujih sortah za 

pridelovanje v naših razmerah.  

 

Cilji v letu 2021 so bili: 

 sajenje novega nasada hmelja sorte Styrian Dragon za izvedbo poskusa,  

 ugotavljanje morebitnega pojava fiziopatij pri novih sortah in iskanje njihovega 
vzroka,  

 pridobivanje/zbiranje informacij o odzivu rastlin novih sort hmelja po sajenju na 
karantenske premene,  

 vzpostavitev ukorenišča z novimi sortami za dodatna testiranja s poudarkom na 
škodljivih organizmih, 

 določevanje ustreznih rastnih razmer v naših pridelovalnih območjih za zanimive tuje 
sorte in   

 priprava sadilnega materiala za sajenje poskusa na lokacijo IHPS v letu 2022. 

Kazalniki naloge so: 

 ogledi površin z novimi in tujimi sortami hmelja in zabeležena opazovanja, 

 število postavljenih poskusov,  

 število kemičnih analiz,  

 ovrednotene analize, 

 ovrednoten pridelek in njegova kakovost, 

 število in vrsta objav. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1069
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1327
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0946
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1790
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2628
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2 VZGOJA SADIK, POSTAVITEV IN SAJENJE POSKUSOV, 
OSKRBA NASADOV, POSAJENIH S POSKUSI 

Sadilni material nove sorte Styrian Dragon za sajenje poskusa v letu 2021 smo začeli 

pripravljati v letu 2020 (1.300 sadik – predvideno za zasnovo nasada v obsegu 0,4 ha). V 

rastlinjaku smo izvedli pregled sadilnega materiala po dormanci, ki je s tem pripravljen za 

sajenje na njivi. Slika 1 prikazuje koreninski sistem sadike sorte Styrian Dragon, ki je po 

dormanci že začela z rastjo (bele nove koreninice). Začeli smo pripravljati tudi sadilni 

material novih sort 90A263, 109B27 in 31B26 za namen nadaljnjega spremljanja in izvajanja 

poskusov. Predvidena je bila priprava sadilnega materiala za vsako sorto v količino do 1300 

sadik (slika 2). Z nego in vzgojo smo nadaljevali celo sezono (sliki 3 in 4).  

Spomladi smo na predvideni lokaciji sajenja opravili osnovno obdelavo tal pred sajenjem. 

 

Slika 1: Izločena sadika sorte Styrian Dragon 

 

Slika 2: Potaknjenci sorte 109B27 na gojilni mizi z avtomatskim pršenjem 
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Slika 3: Sadike sorte 31B26 v rastlinjaku v oktobru 2021 

 

Slika 4: Sadike sorte 31B26 v rastlinjaku v decembru 2021 
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4 EVALVACIJA POSKUSOV – OPAZOVANJE POSKUSOV 
MED VEGETACIJO, ANALIZA IN VREDNOTENJE 
PRIDELKA IN REZULTATOV ANALIZ 

4.1 Sajenje novega nasada hmelja sorte Styrian Dragon na lokacijo 
IHPS za izvedbo poskusa 

V letu 2020 smo pripravili sadilni material za novo sorto Styrian Dragon. V letu 2021 smo 

konec aprila sadike posadili v hmeljišče na lokaciji IHPS na 0,4 ha (slike 5 do 7). S 

poskusom terminov rezi bomo v naslednjih letih določili najbolj primeren termin rezi za to 

sorto in obenem možnost vpliva termina rezi na bolj zgodnji nastop tehnološke zrelosti te 

sorte. Sorta Styrian Dragon ima namreč od novih slovenskih sort najbolj zgoden nastop 

tehnološke zrelosti, za katerega pa bi z vidika večinske sortne sestave želeli preveriti, ali bi 

ga lahko z zgodnejšim terminom rezi še dodatno terminsko prestavili oziroma pospešili, tako 

da bi bila sorta primerna za obiranje med 15. in 20. avgustom.  

 

Slika 5: Priprava površine za izvedbo sajenja – izvedba jarkanje 

 

Slika 6: Sadike – nameščene na mesto sajenja 
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Slika 7: Del nasada na SN2, posajenega s sorto Styrian Dragon 

Tekom rastne sezone smo nasad oskrbovali. 8. avgusta ga je zelo poškodovalo neurje z 
močno točo. Za omilitev posledice poškodb na rastlinah smo nasad tretirali s pripravkom 
Protifert LMW – pripravek na osnovi aminokislin. Jeseni smo izvedli še jesensko odoravanje. 

4.2 Pridobivanje/zbiranje informacij o odzivu rastlin novih sort hmelja 
po sajenju na karantenske premene 

Nalogo pridobivanje/zbiranje informacij o odzivu rastlin novih sort hmelja po sajenju na 

karantenske premene zaradi pojava verticilijske uvelosti hmelja (Verticillium nonalfalfaeI) ali 

hude viroidne zakrnelosti hmelja (viroid razpokanosti skorje agrumov, angl. citrus bark 

cracking viroid (CBCVd)) smo nadaljevali iz leta 2020. 

 

Posebnosti, vezanih na bolezenska zamenja navedenih bolezni, v tem letu nismo opazili. 

Zaradi nizkih temperatur v mesecu maju so rastline obeh opazovanih sort – Hallertauer 

Magnum ter Styrian Eagle – počasneje priraščale, kar je bilo sicer značilno za letošnje leto 

tudi za druge sorte hmelja v pridelavi. Pregledali smo tudi nasad, posajen s sorto S. Dragon 

na območju Braslovč. Nasad je okužen z letalno obliko verticilijske uvelosti hmelja, pri čemer 

večina okužb nastaja na sorti Celeia. V letu 2021 smo potrdili okužbo tudi na sorti S. Dragon, 

vendar le pri dveh rastlinah, ki so bile prizadete le v blažji obliki. 

4.3 Dodatna testiranja novih sort v poljskih razmerah na nizki opori s 
poudarkom na škodljivih organizmih 

Tekom postopka žlahtnjena in uradnega preizkušanja za vpis sorte na sortno listo se dobi 

vrsta informacij o odzivu posameznih križancev na določene škodljive organizme, vendar so 

to okvirni podatki za poljsko odpornost. Tako je cilj dodatnih testiranj predvsem pojav 

foliarnih bolezni: hmeljeve peronospore, hmeljeve pepelovke, cerkosporne pegavosti hmelja, 

sive pegavosti hmelja, sive plesni in fiziopatij ter ostalih posebnosti v zvezi s škodljivci. 

Predviden obseg je bil spremljanje 6 novih sort. 

V prvem tromesečju smo pripravljali sadilni material in shemo poskusa, narejena je bila tudi 

osnovna obdelava tal na lokaciji. Spomladi smo na poskusno lokacijo, interno imenovano 

SN6, posadili sadilni material sort Styrian gold, Styrian Eureka, Styrian Wolf, 90A263, 

109B27 in 31B26 (slika 8). 
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Slika 8: Del nasada t.i. nizke opore; v ospredju posajena nova sorta 31B26 

 

 
Slika 9: Prvoletni nasad na nizki opori (avgust 2021) 

V tretjih treh mesecih 2021 smo izvajali opazovanja (slika 9).  

Prvoletni nasad je bil avgusta močno poškodovan zaradi toče, zato opazovanj na bolezni in 

škodljivce v tem času nismo izvedli. Opravili smo sanacijo rastlin s foliarnim gnojilom, da 

pospešimo regeneracijo in da podaljšamo obdobje rasti novih poganjkov.  

Vzeli smo vzorec tal na lokaciji poskusa in ga dali v analizo. Rezultati so prikazani v poročilu 

o preskusu (slika 10). Izdelali smo navodila, kako strokovno primerno gnojiti (slika 10). 
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Slika 10: Poročilo o preskusu kemijske analize tal in nasvet za gnojenje 
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6 OPIS TEHNOLOŠKIH PARAMETROV ZA NOVE 
SLOVENSKE IN TUJE SORTE HMELJA 

6.1 Zaznavanje morebitnih fiziopatij in ugotavljanje njihovega vzroka 

Pri hmelju lahko različne sorte različno odreagirajo na zunanje dejavnike (vreme, lastnosti 

tal, agrotehnični ukrepi, med njimi način rezi, gnojenje, uporaba fitofarmacevtskih sredstev, 

…). Opazovanja rasti in razvoja novih sort (Styrian gold, Styrian Eureka, Styrian Wolf, 

Styrian Eagle, Styrian Cardinal, Styrian Kolibri, Styrian Dragon in Styrian Fox) smo izvajali 

skozi celotno rastno sezono.  

Fiziopatije smo v letošnji sezoni zaznali samo v enem nasadu sorte Styrian Dragon, in sicer 

so se v vrhovih rastlin pojavili nerazviti deformirani ženski cvetovi, ki se niso razvili v storžek. 

Nasad je lociran na območju težkih tal, ob robu gozda in predvidevamo, da je skupek 

stresnih situacij v sezoni botrovalo temu pojavu. Namreč opravili smo oglede še drugih 

nasadov te sorte, kjer pa pojava te fiziopatije nismo zaznali. N atej lokaciji smo v času 

tehnološke zrelosti pridobili vzorce storžkov iz 6 nasadov. Vzorce smo analizirali na 

kvantitativno in kvalitativno vsebnost eteričnih olj z namenom, da preverimo, ali morebiti 

različna rastišča oziroma pogoji vplivajo  na kemično sestavo eteričnih olj in se vpliv lahko 

pokaže na tem parametru ne samo z izraženo fiziopatijo. Posušene vzorce smo senzorično 

ocenili in med njimi zaznali razlike v intenziteti in sestavi arome. Dobili smo podatke iz 

laboratorija in jih obdelali. Predstavljeni so v preglednici 1. 

Preglednica 1: Rezultati analize eteričnega olja sorte Styrian Dragon: količina (ml/100 g SS) in vsebnost 
najpomembnejših komponent (v rel. %) 

Vzorec 

Razmerje 
H/C 

(humulen/
kariofilen) 

Humule
n-108 

Mirce
n-30 

Kariofilen - 
104 

Farnesen 
-110 

Linalool 
-51 

Eterično 
olje (ml/ 

100 g 
SS) 

DRG Roje  2,12 18,21 53,31 8,59 0,16 0,81 1,36 

DRG Latkova vas  2,02 17,57 53,71 8,71 0,13 0,80 1,59 

DRG Grajska vas 2,19 18,20 53,75 8,31 0,19 0,72 1,46 

DRG Grušovlje  2,14 19,70 51,20 9,20 0,14 0,77 1,65 

DRG Dolenja vas 1,96 15,44 58,31 7,89 0,07 0,81 2,46 

DRG Parižlje  2,15 20,04 48,79 9,31 0,24 0,64 1,24 

6.2 Določevanje ustreznih rastnih razmer v naših pridelovalnih 
območjih za zanimive tuje sorte 

V letu 2021 v nasadih tujih sort Hallertauer Magnum, Cascade, Fuggle in Chinook nismo 

zaznali posebnosti. Smo pa bili tekom sezone seznanjeni z informacijo, da je v slovenskih 

hmeljiščih posajena tudi tuja sorta Akoya. Tako smo v spremljanje nasadov vključili tudi 

nasad prvoletnih rastlin s to sorto. Dosežen pridelek je prikazan v preglednici 2. Za sorto 

Akoya smo izvedli le analitiko na vsebnost alfa kislin, kajti zaradi prvoletnih rastlin pridelka 

nismo izvedli analize količine pridelka. Vsebnost alfa-kislin pri sorti Akoya je bila 7 % v suhi 

snovi. Opis sorte sicer navaja 9‒10% vsebnosti alfa-kislin; v naslednjem letu bomo preverili, 

ali sorta v naših razmerah dosega opisane lastnosti.  Intenziteta arome suhih storžkov je 

dosegla oceno 3, kar predstavlja srednjo intenziteto na interni lestvici IHPS, zaznali smo 

sadno hmeljsko aromo. 
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Preglednica 2: Pridelek in vsebnost alfa-kislin (v suhi snovi) spremljanih tujih sort hmelja v letu 2021 

Sorta 
Pridelek 
(kg/ha) 

Vsebnost alfa-kislin; metoda 
KVH-TE (%v SS) 

Cascade 1540 10,6 

Hallertauer Magnum 1900 12,9 

Chinook 1140 5,7 

Fuggle  1100 3,0 

Glede na podatek organizacije, pooblaščene za kontrolo in certificiranje, je bil povprečen 

pridelek dveh najbolj zastopanih sort v slovenskih hmeljiščih, Aurora in Celeia, v letu 2021 

1536 kg/ha pri sorti Aurora in 1822 kg/ha pri sorti Celeia. V sezoni 2021 so bili sicer pridelki 

vseh sort nižji zaradi slabih vremenskih razmer v tem letu s pogostimi večjimi ujmami 

(večkratna toča tekom vegetacije ali neurja z vetrom, ki so v zaznavnem obsegu prizadela 

vsa pridelovalna območja s hmeljem). Iz preglednice 2 je razvidno, da je tuja sorta Cascade 

v naših hmeljiščih v letu 2021 dosegla primerljiv pridelek glede na sortama Aurora in Celeia, 

sorta Chinook je bila pod tem povprečjem. Za sorto Fuggle, ki je zgodnja sorta in jo 

primerjamo z našo zgodnjo sorto Savinjski golding, je v letu 2021 dosegla povprečen 

pridelek 1016 kg/ha in lahko rečemo, da v naših razmerah daje primerljiv pridelek primerljivi 

sorti.  

Z namenom določitve stopnje okuženosti storžkov smo na končnem traku obiralnega stroja 

odvzeli povprečne vzorce storžkov v obsegu 10 L (približno 4000 storžkov), od katerih smo 

naključno izbrali 400 storžkov. Te smo v laboratoriju natančno pregledali in ocenili prisotnost 

bolezni in škodljivcev in so prikazani v preglednice 3. Pri tem lahko izpostavimo večjo 

prisotnost alternarijske pegavosti hmelja na storžkih, ki so bili podvrženi toči. Pojav hmeljeve 

peronospore je bil najvišji na sorti Cascade, vendar še v mejah sprejemljivega, medtem ko 

smo hmeljevo pepelovko potrdili le na občutljivi sorti H. Magnum. Pojav te bolezni je bil 

nizek. Ostalih bolezni na storžkih nismo ugotovili. 

Preglednica 3: Rezultati laboratorijske ocene pojava bolezni na storžkih vzorčenih v času obiranja v letu 
2021 (Program introdukcija) 

Vzorec / 
lokacija 

Genotip / 
rez 

H. 
peronospora* 

H. 
pepelovka* 

S. 
plesen 

(%) 

Ostale 
bolezni 

Rjavenje 
(%)** 

Opombe 

(%) Tow. (%) Tow. 

Savinjska 
dolina Chinook 3.0 1.0 0 0 0 

Alternaria 
sp (2%) 

5 
Rjavenje - 
posledica 

toče 

Savinjska 
dolina Cascade 7.0 2.5 0 0 0 

Alternaria 
sp. 

5 
Rjavenje - 
posledica 

toče 

Polskava Akoya 3.0 1.0 0 0 0 0 10  

Savinjska 
dolina 

Hallertaue
r Magnum 

2.0 0.6 1.5 0.4 0 
Alternaria 

sp 
0  

*(%)-odstotek okuženih storžkov, Tow.-stopnja okužbe po Townsend-Heuberger 

**(%) – odstotek porjavelosti storžkov zaradi mehanskih poškodb, osemenjenosti in ostalih dejavnikov 
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7 PRIPRAVA IN IZDAJA INFORMACIJ TER NAVODIL ZA 
PRIDELOVALCE, SODELOVANJE IN ORGANIZACIJA 
POSVETOV 

V letu 2020 smo naredili v okviru naloge posodobitev publikacije Opisna sortna lista za 

hmelj, v kateri so dopolnjeni podatki za sorte, vpisane na slovensko sortno isto po letu 2009, 

in sicer Styrian Gold (2012), Styrian Eureka (2013), Styrian Eagle (2015), Styrian Wolf 

(2016), Styrian Cardinal (2016), Styrian Fox (2018), Styrian Dragon (2018) in Styrian Kolibri 

(2019). Posodobili smo tudi podatke, ki jih je vsebovala prva izdaja. Opisna sortna lista 

vsebuje osnovne podatke o sorti, pridobljene na osnovi vrednotenj in opazovanj, in sicer 

najpomembnejše tehnološke podatke ter določene odpornosti proti gospodarsko 

pomembnim boleznim. Spomladi 2021 smo izdelano Opisno sortno listo za hmelj 2021 

uskladili z MKGP, upoštevali njihove napotke glede izdajatelja ter dopolnitve in popravke v 

tekstu, dali knjižico v tisk in jo natisnjeno (slika 11) razdelili strokovnjakom na tem področju, 

hmeljarjem in poslali v relevantne knjižnice ter jo objavili na spletu: Opisna sortna lista za 

hmelj 2021 

 

Slika 11: Opisna sortna lista za hmelj 

  

http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/08/IHPS_opisna-sorta_high.pdf
http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/08/IHPS_opisna-sorta_high.pdf
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8 SODELOVANJE S STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI DOMA 
IN V TUJINI 

Aktivno smo sodelovali s kolegi iz tujine in iz domačih institucij ter si izmenjevali mnenja.  
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9 NAČIN OBJAVE REZULTATOV 

V januarju smo sodelovali na simpoziju Novi izzivi v agronomiji, ki je potekala spletno, imela 

pa je več kot 100 udeležencev – agronomov in drugih strokovnjakov s področja kmetijstva in 

tudi kmetovalci. Prispevek je bil natisnjen tudi v knjižici povzetkov, ki je izšla v nakladi 160 

izvodov in je obenem trajno dostopna na spletni strani Slovenskega agronomskega društva:  

 ČEH, Barbara, OSET LUSKAR, Monika, ČERENAK, Andreja. Vpliv gostote sajenja in 
števila napeljanih poganjkov na pridelek pri novejši sorti hmelja Styrian Eureka = The 
impact of plant density and number of trained shoots on yield in hop cv. Styrian 
Eureka. V: Novi izzivi v agronomiji 2021 : program simpozija in povzetki predavanj : 
spletni simpozij, [28. in 29. januar] 2021. [Ljubljana]: Slovensko agronomsko društvo 
= Slovenian Society of Agronomy, 2021. Str. 10-11. [COBISS.SI-ID 55510275] 

 

Slika 12: S predstavitve na spletnem simpoziju Novi izzivi v agronomiji 

Pripravili smo predavanje in predstavitev o gnojenju novih sort hmelja, kar smo predstavili na 

1. rednem tehnološkem sestanku hmeljarjev, ki je potekal v Braslovčah 3. junija 2021 (slika 

13). 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/55510275?lang=sl
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Slika 13: S prvega tehnološkega sestanka s hmeljarji v letu 2021 

Odgovore na razmišljanja in vprašanja hmeljarjev glede odziva novih sort hmelja na stresne 

razmere poleti 2021 smo podajali na rednih tehnoloških sestankih hmeljarjev, po telefonu in 

v času drugih kontaktov s hmeljarji.  Objavili navodila za ravnanje v stresnih situacijah, kjer 

smo razložili, da so enaka kot za stare sorte in smo jih objavili na spletni strani IHPS pod 

aktualno 2x tekom poletja 2021 in 1x v Hmeljarskih informacijah. 

Kazalniki: 

 Opisna sortna lista za hmelj 2021 - dodelana, natisnjena, razposlana in objavljena na 
spletu, 

 oskrbovane in posajene sadike hmelja na poskusno lokacijo, namenjeno za izvajanje 
poskusa rezi v prihodnjih letih, ter izvedena dela oskrbe rastlin do konca sezone,  

 oskrbovane sadike 6 novih sort hmelja in spomladi posajene v razmere nizke opore 
na lokaciji IHPS ter nasad oskrbovan do konca rastne sezone, 

 izvedena in zabeležena predvidena opazovanja, 

 predstavljen 1 prispevek na znanstveni konferenci in objavljen v knjižici izvlečkov, 

 predstavljen 1 prispevek na tehnološkem sestanku s hmeljarji, 

 objava v Hmeljarskih informacijah, 

 2 objavi na spletni strani IHPS, 

 analize vzorcev storžkov iz 6 nasadov. 

Analize:  

 5 x analiza vsebnost alfa-kislin 

 5 x analiza vlage v storžkih  

 6 x kvantitativna in kvalitativna analiza eteričnega olja   

 osnovna AL analiza (tal) 

 analiza humusa 


