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I. UVOD 

 

Prve okužbe hude viroidne zakrnelosti hmelja (CBCVd) smo na IHPS odkrili leta 2011 v 

hmeljišču R36 na Rojah. Okužba v obsegu 204 obolelih rastlin je bila omejena na nasad sorte 

Aurora. Obolele rastline so se pred obiranjem odstranile, po obiranju pa se je nasad v obsegu 

55-71 vrsta (orientacija V-Z; 1,01ha) izkrčil, na IHPS pa so se uvedli posebni preprečevalni 

ukrepi in izobraževanja za zaposlene o prepoznavanju simptomov. Na IHPS je bil izdan tudi 

obvezen ukrep razkuževanja opreme in orodja pri gibanju po posestvu oz. pred in po koncu 

del v posameznem hmeljišču. 

 

Ponovne okužbe te bolezni smo zaznali leta 2013 v istem hmeljišču, vendar na delu, ki je 

posajen s sorto Celeia. Obseg okužbe je zajel 38 rastlin, ki so bile lokalno uničene. V letu 2014 

je bolezen v hmeljišču napredovala na 15 rastlin, ki so bile podobno kot leta 2013 lokalno 

izkrčene, v letu 2015 pa beležimo napredovanje na 51 okuženih rastlin. Hkrati smo v letu 2015 

prvič zaznali okužbo izven območja Roj in sicer v hmeljišču SN11 (sorta Aurora, interno SN9), 

ki se nahaja na območju primarnega sedeža IHPS. V naslednjih 4 letih se je bolezen v obliki 

posameznih okuženih rastlin razširila še na 3 nasade in pričela tako ogrožati izvajanje nalog 

IHPS.  

 

II. NAMEN PROGRAMA 

 

IHPS je državni javni zavod in izvajalec več javnih služb MKGP katerih programi se izvajajo v 

hmeljiščih poskusnega posestva. Prav tako IHPS v kontroliranih in zaprtih prostorih ohranja 

genetski material hmelja in prideluje najvišjo kategorijo sadilnega materiala hmelja v Sloveniji 

(certificirane sadike A). Že več let se kljub ukrepom na poskusnih nasadih IHPS pojavljajo 

posamezne okužbe CBCVd, kar ogroža tekoče izvajanje programov javnih služb. Dosedanji 

ukrepi popolne eradikacije patogena so bili neuspešni. Epidemiologija bolezni z enoletno 

inkubacijsko dobo zelo otežuje ukrepanje. Glede na navedeno je namen IHPS program 

izkrčitve viroida z načinom uničenja vseh posajenih poskusnih površin hmelja jeseni 

2019/pomladi 2020, ki znašajo 20,69 ha (2,7 ha izkrčeno spomladi 2019 na osnovi odločbe 

UVHVVR in v jeseni po obiranju še 17,98 ha) ter z izvedbo dvoletne premene nato postopna 

ponovna obnova vseh površin.      
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III. PROGRAM AKTIVNOSTI  IZKORENINJENJA CBCVd NA 

IHPS 

 

Program sanacije površin IHPS smo pričeli že spomladi 2019 z izkrčitvijo predpisanih 

varovalnih pasov (5 vrst) okoli najdenih okuženih rastlin v letu 2018 (Odločba FSI. Št. UO 

6191-47/2019-5). Po opravljenih vseh vrednotenjih poskusnih površin in posameznih rastlin v 

sezoni 2019 bo IHPS imel na začetku leta 2020 popolnoma izkrčene vse pridelovalne površine. 

V letu 2020 bomo v obdobju od marca do sredine maja budno spremljali vse izkrčene površine 

ter s točkovno uporabo herbicidov uničevali ponovno odgnale poganjke ter jih izoravali. Konec 

maja 2020 bomo del površin zasejali z rastlinami namenjenimi zelenemu podoru, ki jih bomo 

v začetku avgusta zmulčili, s čimer bomo v tla vnesli organsko maso ter jih obogatili. Na 

eventualno ponovno odgnalih rastlinah na izkrčenih površinah bomo v jeseni ponovno 

uporabili totalni herbicid. Skratka, skozi dve rastni sezoni bomo pozorni in bomo spremljali 

ponovno odgnale hmeljne rastline ter jih točkovno uničevali z uporabo herbicida ter jih izoravali. 

Spomladi  2021 bomo na površini SN2, kjer se je jeseni leta 2019 že iztekla predhodna triletna 

premena, torej po petletni premeni, zasadili rastline iz programa žlahtnjenja. V tem letu (2021) 

bomo spomladi na vseh preostalih prostih površinah zasejali eno od tržnih kultur s kratko 

vegetacijo tako, da bomo jeseni 2021, ko se izteče karantenska premena, ponovno na vseh 

površinah uporabili totalni herbicid in površine pripravili za sajenje. Spomladi 2022 bomo, vse 

površine na lokaciji IHPS ponovno zasadili s hmeljem. Na lokaciji Roje do nadaljnjega ne bomo 

sadili hmelja. Sajenje na lokaciji Roje se izvede le ob predhodni pripravi ocene tveganja za 

okužbo z viroidnimi zakrnelostmi hmelja, ki jo potrdi Strokovna skupina za analize tveganja s 

področja zdravja rastlin. 

Naloge Javna služba za hmeljarstvo, Javna služba Genska banka hmelja ter v okviru 

Programa strokovnih nalog s področja registracije sort rastlin in semenarstva (Hranjenje 

standardnih sort hmelja in ohranjanje RIN kolekcije; sorte vključene v določanje razločljivosti, 

nespremenjenosti in izenačenosti sort v postopku registracije) bodo potekale v naslednjih letih 

v običajnem finančnem okviru programov, vsebinsko bodo prilagojene opisani sanaciji 

hmeljišč na IHPS. Hkrati v nadaljevanju dokumenta navajamo predloge za dodatno 

financiranje z namenom podpore reševanja in razvijanja ukrepov preprečevanja širitve CBCVd 

v Sloveniji. 

V okviru strokovne naloge Žlahtnjenje hmelja, javne službe Genska banka hmelja, Hranjenje 

standardnih sort hmelja in ohranjanje kolekcije za določanje RIN je osnovni cilj ukrepov 

ohranitev vseh zanimivih križancev, divjih hmeljev ter sort hmelja. Glede na to smo dosedanje 

rezultate opravljenih analiz in popisov ovrednotili in določili zanimive rastline. V jesenskem 

času 2019 bomo iz njih nabrali sadike (dormantne podzemne dele rastline), ki bodo prezimile 

v hladilnici Pivovarne na IHPS. Spomladi 2020 bodo v objektu za izolacijo na IHPS iz teh sadik 

vzgojene rastline (cca. 0,5 – 1 m višine rastline). Rastline bodo oskrbovane v zaprtem prostoru, 

ki bo preprečeval dostop nepooblaščenim osebam, ter bodo vzgojene tako, da bo preprečen 

njihov medsebojni stik in tako tudi eventualna možnost prenašanja morebitne okužbe s 

CBCVd. Za vzgojo in oskrbo hkrati z evidenco opravljenih ukrepov bomo skrbeli pooblaščeni 

sodelavci IHPS. Po opravljenih analizah in dobljenih rezultatih določanja prisotnosti 

CBCVd bomo vse genske vire (križanci, sorte, divji hmelj), kjer bodo rezultati analiz potrdili, 

da so prosti CBCVd, prenesli v zavarovano območje IHPS. V nadaljevanju bomo iz teh 
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zdravstveno neoporečnih sadik različnih genskih virov v vegetaciji 2020 razmnožili različno št. 

rastlin - 5, 10, 15, 30 ali 450 sadik hmelja, kar je odvisno od namena njihove nadaljnje uporabe.  

Strokovna naloga Tehnologija pridelave in predelave hmelja je v letu 2019 potekala še 

neokrnjeno, v tem letu se je izteklo tudi več triletnih tehnoloških poizkusov. Nadalje pa se bo 

potrebno kot pri ostalih nalogah javne službe razmeram prilagoditi. Največji vpliv bo v prvem 

sklopu »Tehnološki poskusi«, ki zajema izvedbo več različnih tehnoloških enoletnih kakor tudi 

večletnih poskusov in bo v naslednjih dveh letih v ta namen potrebno na zunanjih lokacijah 

(pri hmeljarjih) poiskati poskusne površine katere bo oskrboval izključno hmeljar s svojo 

opremo in stroji . V ta sklop sodi tudi celotna opazovalno napovedovalna službe varstva hmelja 

- spremljanje bolezni in škodljivcev, kakor tudi fenologije hmelja ter ostalih podobnih nalog na 

različnih sortah. V tem delu bodo nastali seveda dodatni stroški, saj bo ponudnikom hmeljišč 

potrebno poravnati nadomestilo.   

Na področju Introdukcije novih in tujih sort hmelja bomo naloge prilagodili razmeram. Nalogo 

bomo s prilagoditvijo izvajali neokrnjeno kljub sanaciji; v letu 2019 smo zaključili tri poljske 

poskuse na površinah IHPS. V letu 2020 bomo dali poudarek posodobitvi Opisne sortne liste 

in pripravi sadilnega materiala za postavitev poskusa v letu 2021. V letu 2021 bomo na eno 

sanirano površino posadili nov poskus in pripravili sadilni material za postavitev poskusov v 

letu 2022.   
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IV. PRILAGODITEV OBSTOJEČIH JAVNIH SLUŽB IN 

STROKOVNIH NALOG ZARADI IZKORENINJENJA CBCVD; 

PO LETIH  
 

V okviru javnih služb in strokovnih nalog, na katere program izkrčitve hmeljišč vpliva, bodo vse 

aktivnosti prilagojene reševanju oz. zmanjševanju posledic. Prilagoditve posameznih letnih 

programov strokovnih nalog (Žlahtnjenje hmelja, Tehnologija pridelave in predelave hmelja, 

Genska banka hmelja, Hranjenje standardnih sort hmelja, Postopek vpisa sort – kolekcija sort 

za določanje RIN) bodo navedene ločeno v letnih programih navedenih nalog in predstavljene 

skrbnikom financerjev. 

 

A) LETO 2019 

 

Na poskusnem posestvu so bili spomladi izorani varovalni pasovi okoli okuženih rastlin 

potrjenih leta 2018 na osnovi odločbe št. UO 6191-47/2019-5, skupno 2,7 ha. Obdelava 

preostalih nasadov hmelja je potekala v okviru programa dela. Jeseni po obiranju so bile 

izorane vse preostale površine hmelja razen nasadov SN 6, SN 5, Plevno, Plevno 1 in SN 11, 

kjer se je nabiral žlahtniteljski material. 

 

1.  JAVNA SLUŽBA ZA HMELJARSTVO  

 

1.1 Tehnologija pridelave in predelave hmelja  

Delo je bilo v letu 2019 izvedeno neokrnjeno, izteklo se je več triletnih poskusov. 

 

 

1.2 Žlahtnjenje hmelja 

Delo v okviru strokovne naloge je potekalo v skladu z letnim programom dela (podano 

natančneje v poročilih strokovne naloge), upoštevajoč že predhodno prilagojene letne 

programe:  

- Potekalo je ohranjanje in razmnoževanje vseh s CBCVd neokuženih križancev 

hmelja (vegetativno v rastlinjaku ali v tkivni kulturi). 

- V času vegetacijske sezone 2019 in po opravljenih kemijskih analizah so bile 

označene rastline za nabiranje podzemnih razmnoževalnih organov rastlin za namen 

ohranitve križancev in testiranja vsakega posameznega križanca na morebitno 

prisotnost CBCVd: 

o V okviru Žlahtnjenja hmelja je bilo odbranih za nadaljnjo ohranitev 882 

križancev hmelja, izmed katerih je 133 že testiranih na CBCVd in so brez 

prisotnosti CBCVd (so v zavarovanem prostoru IHPS); posledično je potrebno 

skupno testirati še 749 križancev. 

- Dormantne sadike 749 različnih križancev bodo preko zime 2019 / 2020 skladiščene 

v hladilnici IHPS.  
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- V letu 2019 ni bilo običajnega spomladanskega sajenja sejančkov na njivo, vzgojenih 

v preteklem letu 2018, vseh cca. 3000 sejančkov smo presadili v večje lonce za 

sajenje v 2020. 

 

 

1.3 Introdukcija novih in tujih sort hmelja  

 

V letu 2019 smo izvedli vrednotenje treh poskusov s sortami Styrian Eureka, Styrian gold in 

Styrian Cardinal, ki so bili postavljeni na površinah IHPS; preizkušanje le-teh se je z letom 

2019 zaključilo. Dodatnih aktivnosti vezanih na izkrčitev CBCVd ni bilo. 

 

 

2.  JAVNA SLUŽBA GENSKA BANKA HMELJA 

Delo je potekalo v skladu z letnim programom dela (podano natančneje v delnih poročilih), 

upoštevajoč spodnje dopolnitve programov:  

- V času vegetacijske sezone 2019 so bile označene rastline za nabiranje podzemnih 

razmnoževalnih organov rastlin za namen ohranitve RGV (rastlinski genski vir) in 

testiranja vsakega posameznega RGV na morebitno prisotnost CBCVd: 

o v okviru Genske banke hmelja je potrebno ohraniti 215 RGV hmelja (izmed 

teh jih je 38 že testiranih na CBCVd in neokuženih ter oskrbovanih v 

varovanem prostoru); posledično je potrebno skupno testirati še 177 RGV. 

o pri teh 177 RGV bodo jeseni, pred izoravanjem nasadov, nabrane podzemne 

korenike. 

- Dormantne sadike 177 različnih genskih virov bodo preko zime 2019 / 2020 

skladiščene v hladilnici IHPS.  

- Prav tako se je naredil zamik sajenja divjih hmeljev, predviden v okviru programa 

Genske banke hmelja; ti RGV bodo posajeni 2021. 

 

3. PROGRAM STROKOVNIH NALOG S PODROČJA REGISTRACIJE SORT RASTLIN IN 

SEMENARSTVA: uradno preizkušanje sort hmelja v postopku vpisa sort v sortno 

listo (VPU/RIN), hranjenje uradnih standardnih vzorcev zavarovanih sort hmelja in 

sort hmelja vpisanih na slovensko sortno listo 

 

- V sezoni 2019 je bilo izvedeno vrednotenje 5 sort v preizkušanju (tretje letni nasad) 

na lokaciji IHPS. 

- Za ohranitev celotne RIN kolekcije in za Hranjenje standardnih sort hmelja je 

predvidenih 54 sort. Izmed teh je 33 sort netestiranih na CBCVd in jih je potrebno še 

analizirati. Stroški dela in materialni stroški vezani na ohranitev vseh 54 sort bodo kriti 

v okviru strokovne naloge, dodatnih finančnih sredstev ne predvidevamo.  
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B) LETO 2020 

 

Na poskusnem posestvu IHPS se bo takoj, ko bodo vremenske razmere dopuščale izvedlo 

preostalo izoravanje nasadov SN 6, SN 5, Plevno, Plevno 1 in SN 11. Spomladi bo izvedena 

kontrola in točkovno uničevanje ponovno odgnanih hmeljnih rastlin na vseh izkrčenih 

površinah; izvedeno bo zasajanje dela izoranih površin s kulturami namenjenimi zelenemu 

podoru.  

Zaradi izoravanja nasada je smiselna nova postavitev hmeljske žičnice SN-11  (vsa leta bila 

vključena v javno službo v hmeljarstvu), saj je dosedanja dotrajana. Ker je dela bistveno lažje 

opraviti, ko njiva še ni posajena s hmeljnimi rastlinami, planiramo postavitev nove žičnice 

skupaj z namakalnim sistemom (dela bi opravili v lastni režiji – sredstva iz razpisov, 

prerazporeditev dela).  

 

V letu 2020 se bo na zunanji lokaciji (Medlog) hmelj obdeloval z ločenimi stroji in opremo, ki 

bo tam tudi stacionirana. Za delavce IHPS pa bodo izdelani protokoli. 

Prav tako bodo vse nasade na zunanjih lokacijah, na katerih se bo izvajala javna služba 

(spremljanje fenologije hmelja ter izvajanje tehnoloških poskusov), obdelovali hmeljarji s svojo 

opremo in orodji.  

 

1. JAVNA SLUŽBA V HMELJARSTVU 

 

 

1.1 Tehnologija pridelave in predelave hmelja 

- Izbrali bomo zunanje lokacije hmeljišč treh sort (Savinjski golding, Aurora in Celeia) za 

spremljanje javne opazovalno napovedovalne službe ter fenološkega razvoja omenjenih 

sort. 

- Na IHPS bomo izvedli tehnološke poskuse:  

 Monitoring odpornosti / rezistence bolezni in škodljivcev na aktivne snovi FFS v 

hmeljarstvu 

 Določitev pivovarskih pogojev za uporabo novih dišavnih sort hmelja 

- Izbrali bomo zunanje lokacije hmeljišč za izvedbo tehnoloških poskusov:  

 Preizkušanje vodil iz naravnih materialov materialov 

 Vpliv uporabe bakrovih pripravkov na indeks staranja hmelja 

 Načini kompostiranja korenik hmelja po krčenju nasadov 

    

 

1.2 Žlahtnjenje hmelja 

 

V okviru Žlahtnjenja hmelja bomo posadili in oskrbovali dvojno število prvoletnih križancev kot 

običajno (vzgojenih v letu 2018 (presajenih v 2019) ter vzgojenih v letu 2019), posajenih na 

zunanjo lokacijo (izven IHPS, hmeljišče brez tveganja okužbe s CBCVd; GERK 2523103). 

Odbira križancev v avgustu in septembru ne bo izvedena, saj bodo vsi križanci prvoletni in 

neprimerni za odbiro. 

- V spomladanskem času bo potekala saditev v lonce ter nadaljnja oskrba vseh 882 

križancev, ohranjenih preko zime 2019/2020 v hladilnici IHPS.  
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- Spomladi bodo izvedeni testi prisotnosti CBCVd pri vseh 749 križancih, ki še niso bili 

testirani na CBCVd. Analize določanja CBCVd bodo krite v finančnem okviru obstoječega 

programa strokovnih nalog. 

- Možno bo že jesensko sajenje križancev na sproščene površine IHPS po opravljeni 

karantenski premeni.  

 

1.3 Introdukcija novih in tujih sort hmelja  

- Program naloge bo temeljil na posodobitvi Opisne sortne liste, ki ni bila posodobljena od 

izida 2009, od takrat pa je bilo na sortno listo vpisanih 8 novih sort hmelja. 

- Za namen sajenja poskusa s sorto Styrian Dragon v letu 2021 bo v sezoni 2020 v sklopu 

certifikacijske sheme pripravljen sadilni material. 

 

 

2. JAVNA SLUŽBA GENSKA BANKA HMELJA 

 

- V spomladanskem času bo potekala saditev v lonce ter nadaljnja oskrba vseh 215 RGV, 

ohranjenih preko zime 2019/2020 v hladilnici IHPS ali zavarovanem prostoru.  

- Spomladi bodo izvedeni testi prisotnosti CBCVd pri vseh 177 RGV, ki še niso bili testirania 

na CBCVd. Analize določanja CBCVd bodo krite v finančnem okviru obstoječe naloge. 

- Celoletna oskrba na 215 RGV v varovanem območju IHPS. 

- Možno že jesensko sajenje posameznih RGV na sproščene površine IHPS po opravljeni 

karantenski premeni.  

 

3. PROGRAM STROKOVNIH NALOG S PODROČJA REGISTRACIJE SORT RASTLIN IN 

SEMENARSTVA: uradno preizkušanje sort hmelja v postopku vpisa sort v sortno 

listo (VPU/RIN), hranjenje uradnih standardnih vzorcev zavarovanih sort hmelja in 

sort hmelja vpisanih na slovensko sortno listo 

 

- V spomladanskem času bo potekala saditev v lonce ter nadaljnja oskrba vseh 54 sort, 

ohranjenih preko zime 2019/2020 v hladilnici IHPS;  

- Spomladi bodo izvedeni testi prisotnosti CBCVd pri vseh 33 sortah, ki še niso bile testirane 

na CBCVd. Analize določanja CBCVd bodo krite v finančnem okviru obstoječih programov 

strokovnih nalog. 

- V času vegetacije bo 49 sort razmnoženih za nadaljnjo sajenje v RIN kolekcijo (na 15 

sadilnih mest); sledila bo celoletna oskrba rastlin na IHPS.  

- Možno že jesensko sajenje sort na sproščene površine IHPS po opravljeni karantenski 

premeni.  

 

 

C) LETO 2021 
 

 

Spomladi 2021 bo na poskusnem posestvu IHPS izvedeno sajenje žlahtniteljskega programa 

ter kolekcij (RIN, Genska banka) na površini SN-2 (3,1 ha), na kateri se že jeseni leta 2019 

izteče tri letna karantenska premena. Na preostalih površinah se bodo izvajali redni kontrolni 
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pregledi ter morebitno točkovno uničevanje ponovno odgnanih hmeljnih rastlin, površine bodo 

zasajene z eno od tržnih kultur s čim krajšo rastno dobo.  

Planirana je postavitev nove žičnice na SN-4 skupaj z namakalnim sistemom (dela bi opravili 

v lastni režiji). 

Jeseni se izteče dvoletna karantenska premena; sledi priprava zemljišč za sajenje hmelja. 

V letu 2021 se bo na zunanji lokaciji (Medlog) hmelj obdeloval z ločenimi stroji in opremo, ki 

bo tam tudi stacionirana. Za delavce IHPS pa bodo izdelani protokoli. 

Prav tako bodo vse nasade na zunanjih lokacijah, na katerih se bo izvajala javna služba 

(spremljanje fenologije hmelja ter izvajanje tehnoloških poskusov), obdelovali hmeljarji s svojo 

opremo in orodji.  

1. JAVNA SLUŽBA ZA HMELJARSTVO 

 

 

1.1Tehnologija pridelave in predelave hmelja 

 

- Na izbrani zunanji lokaciji hmeljišč treh sort (Savinjski golding, Aurora in Celeia) 

spremljanje javne opazovalno napovedovalne službe, ter fenološkega razvoja omenjenih 

sort. 

- Na IHPS bomo izvedli tehnološka poskusa:  

 

 Izdelava prototipa za avtomatizacijo posodobitve tehnološkega ukrepa napeljave 

vodil 

 Vzpostavitev testnega nasada z nizko oporo za presejalno preizkušanje novih 

FFS in ostalih pripravkov za varstvo rastlin v hmeljarstvu 

 Vpliv staranja hmelja na kvaliteto piva 

 Monitoring odpornosti / rezistence bolezni in škodljivcev na aktivne snovi FFS v 

hmeljarstvu 

 

- Na izbranih zunanjih lokacijah hmeljišč izvedba tehnoloških poskusov:  

 Preizkušanje vrvic iz biorazgradljivih materialov 

 Preizkušanje novih aktivnih snovi oz. biostimulatorjev pri varstvu hmelja (hmeljeva 

peronospora, hmeljeva pepelovka, hmeljeva cerkosporna pegavost, hmeljeva 

pršica, hmeljeva listna uš) 

 Načini kompostiranja korenik hmelja po krčenju nasadov  

 

 

1.2 Žlahtnjenje hmelja 

 

- Spomladi sajenje 3.000 križancev, vzgojenih iz semena v predhodnem letu (2020), na 

površine po izvedeni karantenski premeni na IHPS. 

- Spomladi sajenje vseh križancev, testiranih in negativnih na CBCVd v 2019/2020 na 

površine IHPS. 

- Oskrba nasada križancev na zunanji lokaciji, izven IHPS (1,5 ha). 

- Poletna in jesenska odbira križancev na zunanji lokaciji, izven IHPS – jeseni 2021 

izoravanje teh križancev.  
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1.3 Introdukcija novih in tujih sort hmelja  

 

- Poskus s sorto S. Dragon se bo sadil na površino IHPS v letu 2021 na cca 0,3 ha in bo 

trajal na isti površini do 2024. 

- Priprava sadik za sajenje tehnoloških poskusov pri novih sortah. 

 

 

2. JAVNA SLUŽBA GENSKA BANKA HMELJA 

 

- Spomladi sajenje vseh 215 RGV (na 1-3 sadilnih mest), testiranih in negativnih na CBCVd 

v 2019/2020 na površine IHPS. 

- Poletna in jesenska odbira RGV na zunanji lokaciji, izven IHPS – jeseni 2021 izoravanje 

križancev na zunanji lokaciji.  

 

 

3. PROGRAM STROKOVNIH NALOG S PODROČJA REGISTRACIJE SORT RASTLIN IN 

SEMENARSTVA: uradno preizkušanje sort hmelja v postopku vpisa sort v sortno 

listo (VPU/RIN), hranjenje uradnih standardnih vzorcev zavarovanih sort hmelja in 

sort hmelja vpisanih na slovensko sortno listo 

 

- Spomladi sajenje vseh sort, testiranih in negativnih na CBCVd v 2019/2020 na površine 

IHPS (hranjenje standardnih sort hmelja, RIN kolekcija), po 15 sadilnih mest za vsako sorto. 

- Oskrba nasada skozi celo leto. 

 

 

D) LETO 2022 
 

 

Spomladi bomo na IHPS posadili vse preostale nasade hmelja (12,8 ha); v kolikor spomladi 

delo ne bi uspeli opraviti bomo delo nadaljevali jeseni. Oskrbovali bomo predvidoma 12,8 ha 

prvoletnih rastlin. 

 

Vse nasade na zunanjih lokacijah, na katerih se bo izvajala javna služba (spremljanje 

fenologije hmelja ter izvajanje tehnoloških poskusov), bodo obdelovali hmeljarji s svojo 

opremo in orodji.  

 

 

1. JAVNA SLUŽBA ZA HMELJARSTVO 

 

 

1.1 Tehnologija pridelave in predelave hmelja 

 

- Na izbranih zunanjih lokacijah hmeljišč treh sort (Savinjski golding, Aurora in Celeia) 

spremljanje javne opazovalno napovedovalne službe ter fenološkega razvoja omenjenih 

sort. 
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- Sajenje nasadov s standardnimi sortami (Savinjski golding, Aurora, Celeia) za 

spremljanje javno opazovalne napovedovalne službe, ter fenološkega razvoja sort na 

lokaciji IHPS v prihodnjih letih.  

- Na IHPS bomo izvedli  tehnološke poskuse:  

 Preizkušanje prototipa za avtomatizacijo posodobitve tehnološkega ukrepa 

napeljave vodil 

 Preskušanje učinkovitosti bio-fungicidov in krepilcev odpornosti rastlin pri varstvu 

hmelja (hmeljeva peronospora, hmeljeva pepelovka, hmeljeva cerkosporna 

pegavost, hmeljeva pršica, hmeljeva listna uš)  

 Vpliv staranja hmelja na kvaliteto piva 

 Monitoring odpornosti / rezistence bolezni in škodljivcev na aktivne snovi FFS v 

hmeljarstvu 

 

- Na izbranih zunanjih lokacijah hmeljišč izvedba tehnoloških poskusov:  

 Preizkušanje vrvic iz biorazgradljivih materialov 

 

 

 

 

1.2 Žlahtnjenje hmelja 

 

- Program bo potekal v skladu z običajnim programom dela. 

- V letu 2022 bodo vsi križanci posajeni nazaj na lokaciji IHPS. 

 

 

1.3 Introdukcija novih in tujih sort hmelja  

 

- Potekal bo poskus s sorto S. Dragon in sajenje 2 novih poskusov.  

 

2. JAVNA SLUŽBA GENSKA BANKA HMELJA 

 

- Program bo potekal v skladu z običajnim programom dela. 

 

3. PROGRAM STROKOVNIH NALOG S PODROČJA REGISTRACIJE SORT RASTLIN IN 

SEMENARSTVA: uradno preizkušanje sort hmelja v postopku vpisa sort v sortno 

listo (VPU/RIN), hranjenje uradnih standardnih vzorcev zavarovanih sort hmelja in 

sort hmelja vpisanih na slovensko sortno listo 

 

- Program bo potekal v skladu z običajnim programom dela. 

 

  



 

  

12 Program za izkoreninjenje hude viroidne zakrnelosti hmelja na IHPS 

V. FINANČNA SREDSTVA, POTREBNA ZA IZVEDBO 

DODATNIH PROGRAMOV IN NOVIH AKTIVNOSTI NA 

NIVOJU STROKOVNIH NALOG IN JAVNIH SLUŽB  
 

Poleg prilagoditve že obstoječih programov strokovnih nalog (točka IV) predlagamo tudi 

vzpostavitev dodatnih vsebin strokovnih nalog z namenom podpore reševanja in razvijanja 

ukrepov preprečevanja širitve CBCVd v Sloveniji. 

V nadaljevanju navajamo zgolj tiste aktivnosti, ki presegajo finančne okvirje potekajočih 

strokovnih nalog oz. javnih služb, vendar pa jih je za zagotavljanje uspešnosti neokuženosti 

hmeljišč na IHPS s CBCVd v prihodnjih letih, nujno izvesti.        

Za lažje razumevanje so stroški investicij v vseh preglednicah označeni s poševnim tiskom. 

 

1. JAVNA SLUŽBA ZA HMELJARSTVO 

 

1.1 Priprava hmeljišča za sajenje križancev hmelja v letih 2020 – 2021 (Žlahtnjenje 

hmelja) 

 

Zaradi izkrčitve vseh hmeljišč jeseni 2019 na IHPS, bodo križanci, vzgojeni iz semena v 

vegetaciji 2018 in 2019, posajeni spomladi 2020 na zunanjo lokacijo, GERK 2523103. Glede 

na navedeno bomo tako v letih 2020 in 2021 oskrbovali križance na omenjenem GERKu ter 

tako omogočili potek žlahtnjenja hmelja s čim manjšimi časovnimi zamudami, ki vplivajo na 

dolgoročne cilje vzgoje novih sort hmelja (Preglednica 1). Kritje oskrbe nasada zunanje 

lokacije bo pokrito iz obstoječih finančnih sredstev v okviru strokovne naloge Žlahtnjenje 

hmelja, medtem ko so za pripravo hmeljišča potrebna dodatna sredstva. 

Preglednica 1: Stroški, povezani z oskrbo križancev na lokaciji izven IHPS (GERK 2523103). 

Aktivnost  
 

Oznaka 
stroška 

Leto izvedbe Stroški (eur) 

Ustrezna priprava hmeljišča na zunanji lokaciji  a 2020 6.500 

Skupaj   6.500 

 

1.2 Testiranje občutljivosti sort hmelja na CBCVd (Žlahtnjenje hmelja) 

 

Na področju žlahtnjenja novih sort hmelja predlagamo vzpostavitev naloge, katere namen je  

testiranje občutljivosti novih sort in genotipov hmelja na CBCVd. Naloga bi potekala na 

prostorsko izolirani karantenski raziskovalni postaji v Migojnicah, ki omogoča tovrstne 

aktivnosti. Cilj naloge je, da z umetnim okuževanjem ovrednotimo odziv novih slovenskih sort 

in sort v preizkušanju na CBCVd in s tem podamo pridelovalcem informacijo o občutljivosti in 

dovzetnosti posamezne sorte na okužbe s CBCVd. Poleg omenjenega je namen naloge 

testiranje genotipov hmelja, ki jih uporabljamo pri križanjih oz. vzgoji novih sort. Z določitvijo 

tolerantnih/odpornih sort bomo lahko preko testiranj spremljali tudi dedovanje te lastnosti pri 

potomcih, kar je izrednega pomena pri načrtovanju programov križanj. Aktivnosti testiranja 

vključujejo vsakoletno pripravo in vzdrževanje rastlin, proces umetnega okuževanja, 

diagnostično preverjanje okužbe, ocenjevanje bolezenskih znamenj ter končno uvrstitev sort 

ali genotipov v ustrezen razred občutljivosti. Na letni ravni predlagamo testiranje 16 genotipov 
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hmelja, vsak genotip pa se testira v obsegu 10 rastlin. Predvidoma bo testiranje vsakega 

posameznega genotipa trajalo najmanj 2 leti. Testiranja občutljivosti sort hmelja na CBCVd se 

bodo na Raziskovalni postaji IHPS izvedla le v kolikor bo lokacija pridobila  novo dovoljenje 

UVHVVR, kot karantenski objekt za delo s karantenskimi škodljivimi organizmi. 

Preglednica 2: Stroški, povezani s testiranjem občutljivosti sort in križancev hmelja. 

Aktivnost  

(ocenjeno na obseg 
testiranja 16 genotipov 
hmelja) 

Oznaka 
stroška 

Leto 
izvedbe 

Sodelavec Št. ur Efektiva 
ura/ 

Analiza 
(eur) 

Stroški (eur) 

Priprava in vzdrževanje 
rastlin 
(april – september) 

b 

2020 - 
naprej 

Sabina Gobec 
 

80 15,63 1.250,00 

Umetno okuževanje 2020 - 
naprej 

Silvija Žgajner 80 14,41 1.153,00 

Ocenjevanje bolezenskih 
znamenj 

2020 - 
naprej 

Sebastjan 
Radišek 
 

60 35,02 2.101,00 

Uničevanje rastlin po 
zaključku testiranj 

2020 - 
naprej 

Sabina Gobec 
 

40 15,63 625,20 

Koordinacija in priprava 
poročila 

2020 - 
naprej 

Sebastjan 
Radišek 

20 35,02 700,40 

Diagnostično preverjanje 
okužbe (RT-PCR 
analize, testiranje vsaj 5 
rastlin od 10 inokuliranih) 

c 2020 - 

naprej 

Materialni 

strošek 

80 Cena 
analize 
42,5 
EUR 

3.400,00 

SKUPAJ delo      5.830,00 

SKUPAJ material      3.400,00 

SKUPAJ vse      9.230,00 

 

 

2. Spremljanje rasti in razvoja hmelja na nadomestnih lokacijah (Tehnologija pridelave 

in predelave hmelja) 

 

Za potrebe opazovalno napovedovalne službe varstva hmelja kakor tudi za ostale tehnološke 

ukrepe je potrebno spremljati rast in razvoj hmelja ter izvajati redne preglede rastlin med 

vegetacijo. Rast in razvoj hmelja spremljamo pri treh sortah – pri zgodnji sorti Savinjski golding, 

Aurori kot srednje pozni in Celei kot pozni sorti. Ker bo potrebno za izvedbo naloge poiskati 

nadomestne lokacije so v spodnji preglednici 3 prikazani dodatni stroški, ki zajemajo 

kilometrino, dodatno delo ter nadomestilo pridelovalcu. 

 

Preglednica 3: Stroški, povezani s spremljanjem rasti in razvoja hmelja na nadomestnih 

lokacijah. 

Aktivnost  
 

Oznaka 
stroška 

Leto 
izvedbe 

Sodelavec Št .ur
/km 

Efektiva 
ura/kilome

trina 

Stroški 
(eur) 

Nadomestna lokacija za 
spremljanje rasti in 
razvoja hmelja 

č 2020-
2021 

Flajs 
Aleksander 

450 
km 

0,22 
99,00 

d  20 ur  16,92 338,40 

Nadomestna lokacija za 
OPN - hmeljarstvo 

e 2020-
2021 

Gregor 
Leskošek 

450  0,22 
99,00 

f  30  22,69 680,70 

 
SKUPAJ 

   
  

 
1217,10 
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3. Prilagoditev prognoze namakanja na nove razmere (Tehnologija pridelave in 

predelave hmelja) 

 

Za namen napovedi namakanja (prognoze namakanja) hmelja z razpršilci bodo zaradi izgube 

lokacije IHPS, kjer smo spremljali vlažnost tal v treh različnih tipih tal, potrebne računske 

prilagoditve ter spremembe lokacij spremljanja vlažnosti tal (v letih 2020, 2021 in 2022). 

 

Preglednica 4: Stroški, povezani s prilagoditvijo prognoze namakanja. 

 
Aktivnost  
 

Oznaka 
stroška 

Leto 
izvedbe 

Sodelavec Št. ur Efektivna 
ura/ 
analiza 

Stroški 
(eur) 

Nadomestne lokacije 
za napovedovanje 
namakanja in računske 
prilagoditve 

g 2020, 
2021 

Boštjan Naglič 100 23,37 2.337,00 

h 1000 0,22 
EUR/km 

220,00 

 
SKUPAJ 

     2.557,00 

 

 

4. Tehnološki poskusi v podporo ukrepom reševanja CBCVd na okuženih kmetijah 

(Tehnologija pridelave in predelave hmelja) 

 

(1) Preizkušanje krepilcev odpornosti rastlin za preprečevanje okužb s CBCVd 

Obolenja rastlin z viroidi so neozdravljiva, je pa v literaturi znano, da določene snovi lahko 

vplivajo na preprečevanje nastanka njihovih okužb. Med te spadajo krepilci odpornosti rastlin, 

ki delujejo na principu indukcije obrambnih mehanizmov in tako naredijo rastline manj 

dovzetne za okužbe s različnimi patogeni. Na tržišču se pojavlja kar nekaj pripravkov za katere 

je znano, da vsebujejo aktivne snovi, ki inducirajo odpornost. Te bi veljalo preskusiti, da 

ugotovimo ali lahko z njimi vplivamo na preprečevanje okužb s CBCVd. Preizkušanja 

posameznega pripravka bi izvedli v obliki simulacije v smeri škropljenja rastlin pred izvedbo 

del v nasadih, ki lahko povzročijo CBCVd okužbe. Testiranja bi izvedli v obliki lončnih poskusov 

v nadzorovanih razmerah rastne komore. Pri tem bomo 1 teden pred manipulacijo rastlin 

izvedli škropljenja v različnih koncentracijah, nato pa izvedli manipulacijo rastlin z okuženim 

orodjem. V rastni sezoni bomo postopek ponovili trikrat. Okuženost rastlin bomo preverili po 3 

mesecih inkubacije z RT-PCR analizo. Vsak krepilec odpornosti rastlin se testira v obsegu 10 

rastlin ob primerjavi z netretirano kontrolo. Letno predvidevamo testiranje 4 krepilcev 

odpornosti rastlin.   
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Preglednica 5: Stroški preizkušanja 4 krepilcev odpornosti rastlin  

 
Aktivnost  
(ocenjeno na obseg 
testiranja 16 genotipov 
hmelja) 

Oznaka 
stroška 

Leto 
izvedbe 

Sodelavec Št. ur Efektivna 
ura/ 

Analiza 
(eur) 

Stroški 
(eur) 

Priprava rastlin in 
škropljenja 

i 

2020 - 
naprej 

Sabina Gobec 50 15,63 
781,50 

Okuževanja rastlin 2020 - 
naprej 

Silvija Žgajner 80 14,41 
1152,80 

Vzdrževanja rastlin  
(3 mesece) 

2020 - 
naprej 

Sabina Gobec 50 15,63 
781,50 

Uničevanje rastlin po 
zaključku testiranj 

2020 - 
naprej 

Sabina Gobec 20 15,63 
312,60 

Koordinacija in priprava 
poročila 

2020 - 

naprej 

Sebastjan 

Radišek 

20 35,02 

700,40 

Testiranje rastlin  
(42,5 eur/test) 

j 2020 - 
naprej 

Materialni 
strošek 

50 Cena 
analize 42,5 

EUR 

2.125,00 

SKUPAJ delo      3.728,80 

SKUPAJ material      2.125,00 

SKUPAJ vse      5.853,80 

 

5.  Priprava  vloge in objekta za izolacijo genskih virov hmelja 

 

Vse genske vire hmelja, za katere smo presodili, da imajo vrednost za nadaljnje raziskovalno 

delo IHPS in obstoj slovenskega hmeljarstva in pri katerih je potrebno preveriti njihovo 

morebitno okuženost s CBCVd (v skupnem številu 968 genotipov, vključenih v Žlahtnjenje 

hmelja, Gensko banko hmelja, RIN kolekcijo in Hrambo standardnih sort hmelja) bomo vzgojili 

v objektu za izolacijo. Za delo s temi rastlinami bomo v skladu z navodili UVHVVR pripravili 

vlogo in objekt, za pridobitev ustreznega dovoljenja, v skladu z Uredbo o izvajanju uredb (EU) 

o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi (UL RS, št. 78/2019). Dodatno bo potrebno 

pripraviti vlogo za sprostitev iz karantenskih objektov, z vsemi pripadajočimi prilogami, dokazili, 

evidencami. 

 

Preglednica 6: Stroški priprave dokumentacije za pridobitev izvajanja del v objektu za izolacijo 

in za sprostitev genskih virov iz objekta  

 
Aktivnost  
 

Oznaka 
stroška 

Leto 
izvedbe 

Sodelavec Št. ur Efektivna 
ura/ 

 

Stroški 
(eur) 

Priprava dokumentacije, 
vodenje evidenc 

k 

2020  Andreja 
Čerenak 

70 35,45 
2.481,5 

Sodelovanje pri pripravi 
dokumentacije in objekta 
za izolacijo 

2020  Sebastjan 
Radišek 

40 35,02 

1.400,80 

Sodelovanje pri pripravi 
dokumentacije in objekta 
za izolacijo 

2020  Monika Oset 
Luskar 

40 23,96 

958,40 

Priprava objekta za 
izolacijo 

2020  Tatjana Selič 20 11,73 
234,60 

Skupaj      
5.075,30 
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VI. IHPS KOT DOBAVITELJ IZVORNIH MATIČNIH RASTLIN, 

OSNOVNIH MATIČNIH RASTLIN IN SADILNEGA 

MATERIALA KATEGORIJE CERTIFICIRANE SADIKE A 

 
IHPS je kot žlahtnitelj in vzdrževalec sort v skladu z zakonodajo dobavitelj izvornih matičnih 

rastlin, osnovnih matičnih rastlin in sadilnega materiala kategorije certificirane sadike A v 

skladu z določili Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (UL RS, št. 

45/2013 in 24/2015). Delo na tem področju poteka v skladu s Smernicami o higienskih ukrepih 

preprečevanja viroidnih okužb v hmeljiščih in za zavarovan prostor za pridelavo 

razmnoževalnega materiala in sadik hmelja ter internimi dokumenti - poslovnik kakovosti 

(Standardni operativni postopek: vzgoja in oskrba osnovnega genetskega materiala in sadik 

hmelja). 

Na IHPS vzdržujemo primerno količino osnovnega genetskega materiala z namenom 

možnosti odzivanja na potrebe hmeljarske panoge, tako smo že za leto 2019 in tudi za 2020 

na osnovi predvidevanj za tržno zanimive sorte povečali bazo osnovnih matičnih rastlin tako. 

S tem lahko zagotovimo trenutno znane potrebe po zanimanju za sadike hmelja kategorije 

‘certificirane sadike A’.  

Glede na predvidevanja po večjih potrebah po sadilnem materialu najvišje kategorije je IHPS 

že jeseni 2018 pričel s pripravami na investicijo v širjenje zavarovanega območja za vzgojo 

sadilnega materiala hmelja (ZAP). Investicija predvideva postavitev dodatnih pokritih prostorov 

za pridelavo sadik hmelja, kar bo omogočilo kapaciteto 220.000 sadik. Utrjevanje sadik bo 

tako potekalo v zaprtih prostorih (plastenjakih).  

V ta namen je IHPS pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje za predvideno investicijo in se 

tudi prijavil na razpis ARSKTRP - Podukrep M04.1-PP140021, PP140022 - Investicija 

povečanje kapacitet za pridelovanje sadik hmelja. Realizacija investicije je predvidena v prvi 

polovici leta 2020. 

V primeru izpada matičnih hmeljišč ali sprememb zakonodaje na področju trženja sadilnega 

materiala hmelja ter ob predpostavki, da je v Sloveniji 1700 ha hmeljišč ter ob upoštevanju 

5 % obnove hmeljišč, bo letna potreba po sadilnem materialu v obsegu 272.000 sadik. Ob 

scenariju 8 % obnove hmeljišč (upoštevane dodatne obnove sajenja kot posledice sajenja 

viroida in verticilija) pa bi bil obseg cca 435.000 sadik, kar bi IHPS izvedel s svojimi in najetimi 

kapacitetami, ki bi bile prav tako kontrolirane iz IHPS.  
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VII. UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽB S CBCVD PO 

SANACIJI HMELJIŠČ NA IHPS  

 

Po krčenju vseh površin hmelja na Poskusnem posestvu IHPS bo potrebno na IHPS 

vzdrževati režim dela, ki bo preprečeval preživetje CBCVd na izkrčenih površinah in hkrati 

onemogočal vnos CBCVd iz ostalih posestev.  

 

 

1. Preprečevanje preživetja CBCVd na izkrčenih premenah IHPS 

 

Prvo kritično točko predstavljajo ostanki okuženih rastlin, na katerih se lahko CBCVd 

ohranja. Iz omenjenega je potrebno temeljito izorati vse korenike in uporabiti totalni 

herbicid, ki bo povzročil propad korenin tudi v nižjih plasteh tal, ki jih mehansko 

odstranjevanje ne zajame. Premene je potrebno v naslednjih dveh letih ustrezno 

vzdrževati z rednim uničevanjem ponovno odgnanih rastlin hmelja ter z gojenjem rastlin, 

ki  omogočajo uporabo ostalih herbicidov npr. žita. Pomembna je tudi obdelava tal 

predvsem v smislu izvedbe globokega oranja, ki omogoča premik rastlinskih ostankov na 

površino in s tem pospešitev njihovo razgradnjo. Na premenah je priporočljivo tudi redno 

uničevanje plevelne vegetacije, saj s tem nižamo semensko banko plevelov v tleh in hkrati 

preventivno zmanjšamo tveganje za ohranjanje CBCVd z morebitnimi še neodkritimi 

gostiteljskimi rastlinami. Pred saditvijo nasadov se bo izvedel  komisijski pregled premen, 

ki bo potrdil ali ovrgel ustreznost posamezne površine. 

 

 
2. Preprečevanje vnosa CBCVd na IHPS  

 

Kritične točke vnosa CBCVd na IHPS lahko predstavljajo predvsem:  

 

(1) nasadi ostalih pridelovalcev, ki se nahajajo v neposredni bližini nasadov IHPS,  

(2) izmenjava delovne opreme in sezonske delovne sile z ostalimi kmetijami,  

(3) zunanji izvajalci različnih del v nasadih poskusnega posestva in  

(4) nenadzorovano gibanje nezaposlenih ali drugih obiskovalcev po posestvu IHPS.  

 

 
 
V skladu z navedenim bodo na IHPS vzpostavljeni naslednji ukrepi: 
 

a. V prvi fazi prilagoditev načrta obnove nasadov na način, da ne bo prihajalo do 

neposrednega stika z nasadi ostalih kmetij. To pomeni vzpostavitev prostorske 

izolacije z zatravitvijo mejne poljine, ki mu sledi sajenje odporne sorte Styrian 

Wolf.  

b. Preventivni režim razkuževanja in čiščenja opreme med posameznimi enotami 

nasada. To je še posebej pomembno pri vseh pomladanskih opravilih in 

obiranju pridelka. V ta namen se bo izvedla označitev enot na vrhu žičnic, ki 

operaterjem omogočajo lažji pregled med enotami. (Preglednica 7). 
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c. Vzpostavitev stacionarne razkuževalne točke pred vstopom na območje 

poskusnega posestva, ki bo preprečevala vnos CBCVd iz ostalih lokacij. 

Stacionarna razkuževalna točka bi bila locirana na novi dovozni cesti na 

posestvo IHPS, bila bi zaprtega tipa in bi omogočala tudi razkuževanje koles in 

podvozja traktorjev ter prikolic  (Preglednica 7). 

d. IHPS ne bo izvajal aktivnosti povezane z izmenjavo delovne opreme in 

sezonske delovne sile z ostalimi kmetijami. 

e. Ograditev centralnega posestva IHPS z namenom preprečitve 

nenadzorovanega gibanja nezaposlenih po posestvu IHPS (Preglednica 6). 

f. Ureditev lokacije za kompostiranje hmeljevine in ostankov hmelja (Preglednica 

8). 

g. Zaradi lažjega čiščenja in preprečevanja ponovnih okužb bi uredili in asfaltirali 

glavno dovozno pot k obiralni hali  

h. Dodatno bi investirali v nakup najbolj izpostavljenih strojev pri obdelavi hmeljišč 

(ogrodnik in rahljalnik), ki bi ju uporabljali izključno na površinah zasajenimi z 

žlahtniteljskim materialom  

 

Med ukrepe dodatne zaščite na zavarovanem območju za vzgojo sadilnega materiala hmelja 

sodi povečanje prostorske izolacije le-tega in izvedba investicije, obrazložene v točki VI. 

 
Preglednica 7: Stroški vezani na preprečevanje okužb s CBCVd po sanaciji IHPS na 

poskusnem posestvu. 

Aktivnost  
 

Oznaka 
stroška 

Leto izvedbe Opis stroškovnih  
kategorij 

Stroški (eur) 

Postavitev ograje okoli 
posestva na lokaciji IHPS 

l 

2020 2.370 m x 31,74 
eur/m 75.500,00 

Prestavitev delavnice in 
garaž k obiralnemu stroju 

2020  
120.000,00 

Priprava projekta za 
izvedbo (PZI) 

2020 Ponudba izbranega 
projektanta 17.000,00 

SKUPAJ    
212.500,00 

 

Preglednica 8: Stroški vezani na preprečevanje okužb s CBCVd po sanaciji IHPS na 

poskusnem posestvu. 

Aktivnost  
 

Oznaka 
stroška 

Leto izvedbe Opis stroškovnih  
kategorij 

Stroški (eur) 

Postavitev stacionarne 
razkuževalne točke ob 
vhodu na IHPS 

m 

2021  

35.000,00 

Ureditev dvorišča pri 
obiralnem stroju za 
izvajanje razkuževanja 

2021  

52.000,00 

Stroški ureditve lokacije za 
ureditev kompostiranja 
hmeljevine 

2021  

50.000,00 

Označitev pridelovalnih 
enot in ureditev mobilne 
razkuževalne postaje  

2021  

10.000,00 

Ureditev glavne dovozne 
poti k obiralni hali 

2021 400 m 
48.000,00 

Nakup hmeljarskega 
ogrodnika in rahljalnika  

2021  
24.000,00 

SKUPAJ    
219.000,00 



 

  

19 Program za izkoreninjenje hude viroidne zakrnelosti hmelja na IHPS 

 

 

 

3. Finančna posledica ukrepov za preprečevanje okužb s CBCVd po sanaciji 

hmeljišč 

 

V 2 ločenih preglednicah (Prilogi 1 in 2) je v nadaljevanju prikaz: 

(1) površin hmeljišč IHPS (GERK, vrsta rabe, podatki o sadikah in tehnologiji ter izračuni 

odškodnine zaradi krčitve hmeljišč) in 

(2) površin IHPS s premeno.  

  

V kalkulaciji zneskov za odškodnino zaradi posledic viroida upoštevamo v 2019 posodobljen 

modelni izračun za hmeljarstvo. Upoštevane so vrednosti rastlin hmelja (i) z amortizacijo in (ii) 

izpadom dohodka za 2 leti. Posebni stroški poslovanja IHPS niso vključeni. Na označenih 26 

parcelah (Priloga 1 - označeno rumeno) je znesek za odškodnino zaradi viroida, ki se izplača 

na osnovi odločbe UVHVVR 385.874,63 EUR.  

Odvoz hmeljevine iz 20,7 ha x 15 t/ha = 310,5 t x 160 eur/t = 49.680 EUR, če upoštevamo de 

minimis 25.000 EUR, bi potrebovali dodatno še 24.680 EUR. 

Ponovno sajenje hmelja in oskrba nasadov znaša skupno 12,8 ha x 14.456,40 eur/ha pri 

gostoti sajenja 3200 sadik/ha. Za predvideno obnovo 12,8 ha je finančni obseg sajenja in 

oskrbe nasadov 185.041,92 EUR. Predvideno sofinanciranje s strani javnih razpisov 4.1 je v 

35 % deležu vrednosti obnove nasadov. 

 

Preglednica 9: Stroški odvoza hmeljevine na osnovi krčenja hmeljskih površin in obnova 
novih  nasadov. 
 

Aktivnost  

Oznaka 
stroška 

Leto izvedbe 
Opis stroškovnih  

kategorij 
 

Stroški (eur) 

Krčenje nasadov_ Ocena 
tveganja oktober 2019 - 
Odškodnina UVHVVR  

s 

2019 16,55 ha  

385.874,63 

Odvoz hmeljevine in 
koreninskih delov  

š 
2020 

 20,7 ha x 15 t/ha = 
310,5 t x 160 eur/t 49.680,00 

Krčenje nasad GERK 
5917784 - 2,55 ha 

t 
2020   

71.892,82 

Ponovno sajenje hmelja in 
oskrba nasadov  

u 
2022 

12,8 ha * 
14.456,40 eur/ha  185.041,92 

SKUPAJ 
 

    
692.489,37 

 

Prikazani učinki posledic izkoreninjanja viroida so narejeni na trenutno znana dejstva po oceni 

sodelavcev IHPS.  
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Preglednica 10: Stroški izkoreninjenja hude viroidne zakrnelosti hmelja po vrstah stroškov    

Vrsta stroškov 

  Stroški skupaj 

2019 2020 2021 2022 2019-2022 

oznaka 
stroška 

(EUR) oznaka stroška (EUR) 
oznaka 
stroška 

(EUR) 
oznaka 
stroška 

(EUR) (EUR) 

Stroški dela      a+b+d+f+g+i+k 24.490,20 b+d+f+g+i 12.914,90 b+i 9.558,80 46.963,90 

Materialni stroški     c+č+e+h+j 5.943,00 c+č+e+h+j 5.943,00 c+j 5.525,00 17.411,00 

Investicije     l 212.500,00 m 219.000,00     431.500,00 
Skupaj dodatna 
sredstva strokovnih 
nalog javnih služb:   0,00   242.933,20   237.857,90   15.083,80 495.874,90 

Odvoz hmeljevine in 
koreninskih delov     š 49.680,00         49.680,00 
Ponovna obnova 
nasadov             u 185.041,92 185.041,92 
Krčenje nasad GERK 
5917784-2,55 ha 

  
  

t 
71.892,82     

  
  71.892,82 

Odškodnina UVHVVR-
16,55 ha s 385.874,63             385.874,63 
Skupaj ostali stroški 
krčitve nasadov hmelja 
zaradi viroidne 
zakrnelosti hmelja   385.874,63   121.572,82   0,00   185.041,92 692.489,37 

Skupaj stroški:   385.874,63   364.506,02   237.857,90   200.125,72 1.188.364,27 
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Preglednica 11: Prihodki za pokrivanje stroškov izkoreninjenja hude viroidne zakrnelosti hmelja po virih 
financiranja    

Vir financiranja: 

  Vir financiranja / lastna udeležba 

 2020 2021 2022 2019-2022 

PP  oznaka 
stroška 

(EUR) 
oznaka 
stroška 

(EUR) 
oznaka 
stroška 

(EUR) (EUR) 

IHPS lastna sredstva za 
dodatna dela za javne 
službe v hmeljarstvu     

a+b+d+f+g
+i+k+c+č+
e+h+j 30.433,20 

b+d+f+g+i+c
+č+e+h+j 18.857,90 b+i+c+j 15.083,80 64.374,90 

MKGP - Dodatna sredstva 
javn služba na IHPS-
investicijski transferi  200023   l 199.838,00 m 219.000,00     418.838,00 

IHPS lastna sredstva za 
investicije.    12.662,00     12.662,00 

MKGP-UVHVVR - 
odškodnine  130031   s 385.874,63         385.874,63 

MKGP-ARSKTRP-
deminimis   200003   š-delno 25.000,00         25.000,00 

MKGP-ARSKTRP-Ukrep 4.1 
Posodobitev kmetijskih 
gospodarstev - obnova 
nasadov             u-delno 64.764,67 64.764,67 

IHP - lastna sredstva     š-delno+t 96.572,82     u-delno 120.277,25 216.850,07 

Skupaj vir:   0,00   750.380,65   237.857,90   200.125,72 1.188.364,27 
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Priloge:  

1. Prikaz površin hmeljišč IHPS (GERK, raba, podatki o sadikah in tehnologiji ter 

izračuni odškodnine zaradi krčitve hmeljišč). 

2. Prikaz IHPS površin s premeno (GERK, površina, vrsta rabe). 

3. Načrt ograje IHPS 

4. Časovnica izkoreninjenja posledic viroida na IHPS. 
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Priloga1: 
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Priloga 2:  Prikaz IHPS površin s premeno (GERK, površina, vrsta rabe) 
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Priloga 3: 
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Priloga 4: 

 


