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Uvod 

 

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (v nadaljevanju IHPS) že od ustanovitve leta 1952 

skrbi za znanstveni in tehnološki razvoj slovenskega hmeljarstva. Je edina ustanova, kjer je 

skoncentrirano dolgoletno znanje na področju hmeljarstva, ki je na razpolago hmeljarjem. IHPS 

izvaja raziskovalno in strokovno delo na različnih področjih. V ta namen razpolaga s potrebnimi 

poskusnimi površinami (27 ha) ter z zaokroženo celoto obiralnih in sušilnih zmogljivosti za hmelj z 

možnostjo izvajanja izboljšav pri kvaliteti obiranja, sušenja, predelavi hmelja in obstojnosti 

skladiščenja hmelja. Razpolagamo tudi z akreditiranim laboratorijem za analize na področju 

hmeljarstva in pivovarstva. 

 

Področja v okviru strokovne naloge:   

 izvajanje tehnoloških poskusov na področju pridelave in predelave hmelja (gnojilni poskusi, 

poskusi na področju varstva hmelja, razdalje sajenja, uporaba različnih vodil…),  

 prognoza pridelka hmelja,  

 napoved tehnološke zrelosti posameznih sort hmelja,  

 napoved namakanja,  

 napoved gnojenja, 

 usmerjanje uporabe FFS v hmeljarstvu,  

 priprava seznama dovoljenih FFS v hmelju v Sloveniji, 

 obdelava meteoroloških podatkov za namen spremljanja rasti in razvoja hmelja, 

optimalnega časa uporabe fitofarmacevtskih sredstev in gnojil, 

 izvajanje varstva hmelja v skladu s smernicami integriranega varstva rastlin, 

 spremljanje dogajanja na svetovnem trgu s hmeljem in obveščanje hmeljarjev, 

 ocena mednarodne konkurenčnosti hmeljarstva in ekonomike hmeljarskih kmetij, 

 organizacija Seminarja o hmeljarstvu z mednarodno udeležbo in drugih strokovnih srečanj, 

 aktivna udeležba na tehnoloških sestankih hmeljarjev, 

 priprava in izdajanje Hmeljarskih informacij.  
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1   TEHNOLOŠKI POSKUSI  

 

1.1 Vodila iz naravnih materialov – izdelava tehnologije za prenos v prakso 

 

V letu 2019 smo preizkušali dva tipa vrvic, narejenih iz celuloznih vlaken (sliki 1 in 2). Material so 

dostavili v kolutih. Le te smo razrezali na vrvice ustrezne dolžine za napeljavo in jih napeljali konec 

aprila v hmeljišče na Rojah v žičnici R 36 na polnoroden nasad sorte Celeia v skladu s protokolom 

poskusa.  

 

 
 

Slika 1: Celulozna vrvica iz 21 drobnih niti, 

skupaj zavito 

 
 

Slika 2: Celulozna vrvica iz 3 skupaj zavitih 

vrvic 

 

Oba tipa sta zgnila v tleh že v mesecu juniju (slika 3), vendar na rast in razvoj rastlin to ni vplivalo. 

Morebiti bi bila ta lastnost celuloznih vrvic vprašljiva za uporabo v prvoletnih nasadih hmelja, ker 

prvoletne rastline ne zrastejo tako hitro, sploh pa običajno ne do vrha žičnice. Po drugi strani pa 

ima hmelj ima to vrvico 'rad' – se je pri vzpenjanju zelo oprime s stebelnimi kaveljčki (slika 4). 

Dobra lastnost te vrvice je, da je nekoliko zavita, kar omogoča boljše oprijemanje. Hmelj po vrvici 

ne drsi. V letošnjem letu je bila sicer pomanjkljivost le-ta, da hmelj zaradi spremenljivega vremena 

ostal v ožjem habitusu – ni dosegel običajne mase, ki je značilna za sorto Celeia. Opažanja so 

zapisana v preglednici 1. 

 

Sklep: Vrvici bomo v prihodnjem letu še enkrat preizkusili. Podatke o odzivu v letu 2019 smo 

posredovali proizvajalcu, da bo za naslednjo sezono vrvice še izboljšal za namen opore rastlinam 

hmelja glede na letošnje rezultate. 
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Preglednica 1: Opažanja v poskusu z vodili 

 

 Napeljava  Opažanja 10. junij 2019 

Kokos Pri napeljavi nekoliko 

zamudnejša, uporabiti je potrebno 

specifičen vozel, pogosto je 

potrebno menjavati zvitke vrvi 

Nobenih posebnosti 

nobeno vodilo se ni 

pretrgalo 

PLA koruzni škrob tip 

600 

Brez problemov primerljiva 

polipropilenski vrvici 

PLA koruzni škrob tip 

600 -  F strong 

Brez problemov primerljiva 

polipropilenski vrvici 

PLA koruzni škrob tip 

700 

Brez problemov primerljiva 

polipropilenski vrvici 

PLA koruzni škrob -

rumena 

Brez problemov primerljiva 

polipropilenski vrvici 

Vrvica iz celuloznih 

vlaken – rdeča 

Brez problemov primerljiva 

polipropilenski vrvici 

Vrvica iz celuloznih 

vlaken – 3 x pletena 

Brez problemov primerljiva 

polipropilenski vrvici 
 

Kontrola – 

polipropilenska vrvica 
 

Kontrola – nobenih 

posebnosti 

 

 

 
 

Slika 3: Celulozna vrvica v tleh zgnije že v juniju  

 
 

Slika 4: Hmelj se dobro oprijema celulozne 

vrvice, zdrsov ni 
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Analize: 

 / 

 

Kazalnik: 

 Izveden poskus v hmeljišču, 

 izvedena in zabeležena opazovanja v poskusu.  

 ovrednoteni rezultati poskusa. 

 

 

1.2 Dognojevanje hmelja s foliarnimi dušikovimi gnojili 

 

Zaradi dvigovanja cen mineralnih gnojil, negotovih vremenskih razmer, ko je lahko tudi daljši čas 

poleti brez dežja in se mineralna gnojila v tleh ne raztopijo in na ta način postanejo dostopna za 

hmelj, in nihanja pridelka hmelja je ena od morebitnih rešitev v pridelavi hmelja uporaba foliarnih 

pripravkov za dognojevanje hmelja z dušikom namesto tradicionalnih mineralnih gnojil v granulah. 

Obenem v praksi obstaja problem, da hmeljarji poleg rednega dognojevanja hmelja  z granuliranimi 

talnimi gnojili še obenem aplicirajo foliarne pripravke, ki vsebujejo dušik, kar pomeni dodatno 

količino apliciranega dušika, oziroma v seštevku pomeni pretirano gnojenje in nepotreben izgube v 

okolje ali v povečano vsebnost nitratov v storžkih/pridelku.  

 

V poljskem poskusu smo primerjali delovanje različnih foliarnih pripravkov v primerjavi s klasičnim 

dognojevanjem s KANom za tretje dognojevanje konec junija/začetek julija s ciljem pokazati, da je 

foliarno dognojevanje hmelja enakovredno talnemu gnojenju obenem pa ga je treba izvajati 

profesionalno, ne na pamet, saj pomeni vnašanje hranil prav tako, kot če bi jih pognojili z 

granuliranimi gnojili.  

 

Poskus smo postavili na poskusnem posestvu IHPS kot bločni poljski poskus s 4 obravnavanji v 4 

ponovitvah. Obravnavanja so bila: 

A =  kontrola (brez foliarnih gnojil), ostala agrotehnika klasična po načelih dobre agronomske 

prakse 

B = foliarna gnojila v kelatni obliki (Fructol Bio, Fructol, Chelal B in Chelal-Zn)  

C =  foliarno gnojilo Agroleaf Power (ALP) 

D =  foliarna gnojila Vital - 3x aplikacija 

 

Shema poskusa: 

                                                                   Železnica (sever) 

 

B C 

D A 

A B 

C D 

 B D 

A C 

                                                                       

Vrbje (jug) 

 

V preglednici 2 so predstavljene aplikacije foliarnih gnojil glede na obravnavanje in čas. 
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Preglednica 2: Izvedena foliarna škropljenja v poskusu glede na termin in obravnavanje  

 

 B = foliarna gnojila v 

kelatni obliki (Fructol Bio, 

Fructol, Chelal B in 

Chelal-Zn) 

C = foliarno gnojilo 

Agroleaf Power 

(ALP) 

 

D = foliarna gnojila 

Vital -3x aplikacija 

 

14.6.2019 Poraba vode 600 l/ha; 15,1 l na parcelo; 45,3 l na obravnavanje 

Hitrost 5,4 km/ h, tlak 8bar škropljenje vsako drugo vrsto 

Fructol Bio 2 L/ha 

151,2 ml/obravnavanje 

Agroleaf Power (ALP ) 

0,4% 2,4kg/ha 

0,18 kg /obravnavanje 

Vital  4- L/ha 

302,4 

ml/obravnavanje 

23.6.2019 Poraba vode 1000 l/ha; 25,2l na parcelo; 75,6 l na obravn. 

Hitrost 4,5 km/h, tlak 12 bar škropljenje vsako drugo vrsto 

Fructol  2 kg/ha 

151,2 g/obravnavanje 

Agroleaf Power (ALP ) 

0,4% 2,4kg/ha 

0,3 kg/obravn. 

Vital  2 L/ha 

151,2 ml/obravn.  

19.7.2019 Poraba vode 1000 l/ha; 25,2l na parcelo; 75,6 l na obravnavanje 

Hitrost 4,5 km/ h, tlak 12 bar škropljenje vsako drugo vrsto 

Chelal B 1,5 L/ha + Chelal-

Zn 1 L/ha   

113,4 ml Cheal B + 75,6 ml 

Cheal Zn/obravnavanje 

Agroleaf Power (ALP ) 

15+10+30+ME 0,4%  

2,4 kg/ha 

0,3 kg /obravnavanje  

Vital  2 L/ha 

151,2 ml/obravn. 

 

Vsa ostala agrotehnika je bila izvedena enako za vsa obravnavanja in izvajana po načelih dobre 

agronomske prakse.  

 

Po aplikaciji gnojil smo primerjali enakomernost prehajanja rastlin v razvojne faze, v času 

tehnološke zrelosti pa obirali poskus ločeno za vsako parcelo posebej, stehtali pridelek vsake 

parcele posebej, vzeli vzorce za vlago (za preračun v pridelek suhe snovi) in analizo vsebnosti 

nitratov, ter v zadnji fazi podatke primerjali med obravnavanji.  

 

Obravnavanja so tekom sezone primerljivo prehajala skozi razvojne faze. Rastline so 5. julija 

dosegle vrh opore. V preglednici 3 so podatki o pridelku in vsebnost nitratov v storžkih po 

obravnavanjih. Med obravnavanji ni bilo dokazljivih razlik v pridelku storžkov na enoto površine in 

tudi ne na posamezno rastlino. Vsebnost nitratov je bila dokazljivo najmanjša pri obravnavanju D, 

pri le-tem je bila podobna kot pri kontroli brez foliarnega gnojenja. Največja vsebnost nitratov v 

storžkih je bila pri obravnavanjih B in C; pri teh dveh obravnavanjih torej kombinacija uporabe 

foliarnih pripravkov ni bila ustrezna oziroma je bila aplikacija prepozna ali/in je bil previsok odmerek 

dušika. Glede na rezultate prvega leta (preliminarni rezultati) se nakazuje (najmanjša vsebnost 

nitratov v storžkih in nakazan največji pridelek storžkov), da je bila v poskusnih razmerah v letu 

2019 najbolj ustrezna kombinacija tretjega dognojevanja pri obravnavanju D = foliarna gnojila Vital 

-3x aplikacija.  
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Preglednica 3: Pridelek v poskusu in vsebnost nitratov v storžkih 

 

 Obravnavanje 
Pridelek 
storžkov  
(kg/ha) 

Pridelek na 
rastlino (kg) 

Pridelek 
na vodilo 

(kg) 

Nitrati v 
HPLC 

(mg/100g) 

A 1662 a 0,60 a 0,26 a 7,8 ab 

B 1689 a 0,55 a 0,26 a  9,1 b 

C 1601 a 0,58 a 0,26 a 9,0 b 

D 1705 a 0,60 a 0,26 a 6,8 a 
*Enaka črka v stolpcu označuje, da med obravnavanjema razlika ni statistično značilna (Duncanov test, p=0,05).  

 

1 2 3 4

Means and 95,0 Percent LSD Intervals

Obravnavanje

6,1

7,1

8,1

9,1

10,1

N
it

ra
ti

 
Slika 5: Vsebnost nitratov v storžkih glede na obravnavanje 

 
Analize:  

 12x analizirana vsebnost nitratov v storžkih,  

 12x vlaga v storžkih.  

 

Kazalnik: 

 uspešno izveden poskus, 

 izdelane predvidene kemijske analize, 

 obdelani rezultati poskusa.  
 

 

1.3 Preizkušanje uporabe apnenega dušika za dognojevanje hmelja in vpliv na 

povzročitelje Verticilijske uvelosti hmelja 

 

Apneni dušik je dušično gnojilo na osnovi kalcijevega cianamida, ki vsebuje približno 20 % dušika 

in 60 % kalcija. Poleg ugodne hranilne vrednosti in počasnega sproščanja hranil ima to gnojilo tudi 

stranski učinek na škodljive organizme. Ob stiku z vodo namreč razpade na toksičen cianovodik, ki 

ima biocidno delovanje, zato se pogosto uporablja pred sajenjem posevkov ali tudi kot alternativa 

talnim fumigantom, predvsem za preprečevanje talnih gliv, plesnivk, strun in tudi ogorčic. V 

primernih odmerkih se uporablja tudi na nekaterih rastlinah za sprotno dognojevanje, ki ne 

povzroča fitotoksičnih reakcij. Namen poskusov, ki smo jih začeli v letu 2017 in jih nadaljujemo v 

letu 2019, je določiti potencialno fitotoksičnost apnenega dušika na rast in razvoj hmelja ter določiti 

vpliv apnenega dušika na razvoj gliv iz rodu Verticillium v tleh in s tem ovrednotiti smiselnost 
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uporabe tega gnojila v okuženih nasadih z verticilijsko uvelostjo ter umestiti to gnojilo v pridelavo 

hmelja. 

 

Uporaba apnenega dušika za dognojevanje hmelja. V letu 2019 smo nadaljevali bločni poljski 

poskus v treh ponovitvah, v katerem primerjamo rast in razvoj rastlin ter pridelek hmelja glede na 

način dognojevanja po enaki metodi kot v letih 2017 in 2018. Obravnavanja (8) so sestavljena kot 

različne kombinacije gnojil Apneni dušik (AN), Urea in KAN, pri čemer je gnojilo Apneni dušik 

umeščeno le za prvo dognojevanje (aplikacija pred rezjo oziroma konec maja), oziroma za vsa tri 

dognojevanja (preglednica 4). Opazovali in merili smo rast in razvoj rastlin ter morebitne znake 

fitotoksičnosti na rastlinah. Enkrat v rastni sezoni smo izvedli mikrobiološko analiza tal, dvakrat pa 

pH tal in vsebnost rastlinam dostopnega dušika v tleh. V času tehnološke zrelosti hmelja bomo 

vrednotili pridelek po parcelah in takoj vzeli vzorce storžkov za analizo na vsebnost vlage (za 

preračun v pridelek suhe snovi na enoto površine) in nitratov.  

 

Preglednica 4: Obravnavanja v poskusu 

 

Obroki 
1. kontrola 

KAN 

2. kontrola 

UREA 
3. 4. 5. 6. 7. 8. 

pred 

rezjo 
/ / 

400 kg/ha 

AN 
/ 

400 kg/ha 

AN 

400 kg/ha 

AN 
/ / 

konec 

maja 

185 kg/ha 

KAN 

110 kg/ha 

UREA 
/ 

400 kg/ha 

AN 
/ / 

400 kg/ha 

AN 

400 kg/ha 

AN 

sredina 

junija 

300 kg/ha 

KAN 

170 kg/ha 

UREA 

260 kg/ha 

KAN 

260 kg/ha 

KAN 

150 kg/ha 

UREA 

150 kg/ha 

UREA 

150 kg/ha 

UREA 

350 kg/ha 

AN 

začetek 

julija 

185 kg/ha 

KAN 

110 kg/ha 

UREA 

110 kg/ha 

KAN 

110 kg/ha 

KAN 

65 kg/ha 

UREA 

110 kg/ha 

KAN 

65 kg/ha 

UREA 

150 kg/ha 

AN 

skupaj 

čistega N  

180 kg/ha 

N 

180 kg/ha 

N 

180 kg/ha 

N 

180 kg/ha 

N 

180 kg/ha 

N 

180 kg/ha 

N 

180 kg/ha 

N 

180 kg/ha 

N 

 

Po protokolu poskusa smo 25. 4. 2019 pognojili parcele obravnavanj, pri katerih gnojimo z AN v 

času pred rezjo, in 25. 5. potrosili gnojila v okviru obravnavanj, kjer je predvideno prvo 

dognojevanje v tem času. Naslednje dognojevanje je bilo 22. 6. 2019, prav tako v skladu s 

protokolom poskusa pri ustreznih obravnavanjih. Vsakič smo takoj po raztrosu gnojil poskus takoj 

kultivirali, da se je gnojilo zadelalo v tla. 8. 7. 2019 smo izvedli vzorčenje tal za N-min in pH ter 

potrosil obrok N, predviden za začetek julija pri ustreznih obravnavanjih. 27. 8. 2019 smo izvedli 

vzorčenje za N-min in pH ter posebej za mikrobiološko aktivnost.  

 

Na sliki 6 je prikazana višina rastlin glede na termin meritve in obravnavanje. Pri prvi meritvi, 5. 

junija, so bile najvišje rastline obravnavanj 1, 4 in 8 (za 20 do 30 cm višje od ostalih obravnavanj) – 

pri vseh teh obravnavanjih NISMO uporabili za prvo dognojevanje gnojila AN. Nakazuje se, da so 

rastline nekoliko zavrle rast zaradi gnojenja z AN – to je potrebno v prihodnje preveriti, da ni le 

posledica enega specifičnega leta oziroma kakšnega drugega naključnega dejavnika. Obenem tudi 

razlika v višini ni bila tako velika. Sicer med sezono ni bilo opaziti fiziopatij pri nobenem 

obravnavanju.    

 

Najnižje rastline so bile v začetku julija pri obravnavanju 2 (3x uporaba UREE), sledijo 

obravnavanja 6, 7 in 3. Najvišje v tem času so bile rastline pri obravnavanju 4, ki je vključevalo 
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prvo dognojevanje z AN konec maja, in 1 (3x KAN), sledili sta 5 in 8; rastline obravnavanj 1 in 4 so 

dosegle vrh žičnice. V tem času se torej vpliv gnojila AN na višino hmelja ni poznal.   

 

 
 

Slika 6: Višina rastlin hmelja glede na termin merjenja in obravnavanje 

 

V pH tal med obravnavanji ni bilo dokazljivih razlik ne 8. julija in ne 27. avgusta, nakazala pa se je 

nekoliko višja vrednost obakrat pri obravnavanju 8, torej kjer smo 3x v sezoni gnojili z gnojilom 

AN. Pri vseh obravnavanjih je bil pH znotraj primernega za pridelavo hmelja (slika 7).  

 

V vsebnosti nitrata v tleh v začetku julija so bile med obravnavanji velike razlike, vendar zaradi 

zelo velike variabilnosti med ponovitvami dokazljivih razlik med njimi ni bilo (preglednica 5). 

Amonijskega N je bilo v tleh od 19 do 50 kg/ha, razlike med obravnavanji niso bile dokazljive, prav 

tako niso bile dokazljive razlike v vsebnosti nitrata in amonijske oblike skupaj, je pa bila razlika 

med obravnavanji kar 52 kg/ha. Večja vsebnost nitratnega dušika je bila v tleh obravnavanj, kjer 

smo pri prvem in drugem dognojevanju uporabili UREO, vsebnost amonijskega dušika pa pri 

obravnavanju, kjer smo pri prvem in drugem dognojevanju uporabili gnojilo KAN. Tudi konec 

avgusta med obravnavanji ni bilo razlik v dostopnem dušiku v tleh, razpon razlike pa je bil med 

obravnavanji manjši, le nekaj kg.  

 

O povezavi med pH tal in dostopnim dušikom v tleh glede na rezultate ne moremo govoriti. 

 



 Tehnologije pridelave in predelave hmelja – končno poročilo za leto 2019               10 

 

 

Preglednica 5: Rezultati analize tal 8. 7. 2019 in 27. 8. 2019 glede na obravnavanje (0-25 cm tal) 

 

 
pH tal 

Nitrat 

(kg/ha) 

Amonij 

(kg/ha) 

Skupni N 

(kg/ha) 
pH tal 

Nitrat 

(kg/ha) 

Amonij 

(kg/ha) 

Skupni N 

(kg/ha) 

 8. 7. 2019 27. 8. 2019 

1 5,2 a 81 a 50 a 131 a 5,4 a 27 a 18 a 44 a 

2 5,2 a 94 a 24 a 117 a 5,4 a 33 a 14 a 47 a 

3 5,2 a 84 a 34 a 118 a 5,4 a 27 a 16 a 42 a 

4 5,3 a 53 a 28 a 81 a 5,5 a 27 a 18 a 44 a 

5 5,3 a 61 a 21 a 82 a 5,5 a 24 a 17 a 41 a 

6 5,5 a 54 a 19 a 73 a 5,5 a 21 a 16 a 37 a 

7 5,5 a  105 a 28 a 133 a 5,5 a 23 a 16 a 38 a 

8 5,8 a 46 a 23 a 69 a 5,8 a 25 a 17 a 42 a 
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Slika 7: pH tal v poskusu glede na obravnavanje 8. julija levo zgoraj in 27. avgusta desno zgoraj 

ter dostopen dušik v tleh 8. julija levo spodaj in 27. avgusta desno spodaj 

 

10. 9. 2019 smo poskus obirali – vsako parcelo posebej. Takoj smo pridelek po parcelah stehtali in 

vzeli vzorce za določitev vlage – za preračun v pridelek suhe snovi hmelja na parcelo. Vse vzorce 

tal in rastlinskega materiala smo dostavili v laboratorij IHPS, kjer smo izvedli predvidene analize. 

Rezultati so prikazani v preglednici 7 in na slikah 8. V pridelku hmelja med obravnavanji ni bilo 

dokazljivih razlik. Vsebnost nitratov v storžkih je dokazljivo najvišja pri obravnavanju 2, kjer smo 

vsa tri dognojevanja opravili z UREO. To je bila v tem pogledu najslabša kombinacija; dušik se iz 

UREE počasneje sprošča kot iz KANa, zato vsaj za tretje dognojevanje v vremenskih razmerah, 

kot so bile leta 2019, ni primerno. Tudi obravnavanja 8, 7, 1 in 6 so imela visoko vsebnost nitrata v 
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storžkih, statistično primerljivo z obravnavanjem 2. Dokazljivo najnižjo vsebnost nitratov v storžkih 

je imelo obravnavanje 3, primerljivo temu še obravnavanja 5, 4 in 6.  

 

Preglednica 6: Pridelek v poskusu in vsebnost nitratov v storžkih glede na obravnavanje 

 

 Obravnavanje 

Pridelek 
storžkov  
(kg suhe 
snovi/ha) 

Pridelek na 
rastlino (kg 
suhe snovi) 

Nitrati v 
HPLC 

(mg/100g) 

1 1837 a 0,57 a 10,0 bcd 

2 1830 a 0,60 a 11,6 d 

3 1796 a 0,55 a 7,9 a 

4 1840 a 0,55 a 9,2 abc 

5 1942 a 0,64 a 9,0 ab 

6 2019 a 0,63 a 9,7 abcd 

7 1772 a 0,55 a 10,5 bcd 

8 1975 a 0,58 a 11,2 cd 
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Slika 8: Pridelek hmelja in vsebnost nitratov v storžkih glede na obravnavanje 

 

 

Na vseh obravnavanjih smo pred obiranjem odvzeli vzorce za analizo celokupne populacije gliv in 

bakterij, kot indikator mikrobiološke aktivnosti. Vzorce smo jemali na globini 10 cm s talno sondo 

na različnih mestih posamezne parcele. Vzorce tal smo analizirali v Diagnostičnem laboratoriju 

OVR, z metodo serijskih redčitev in selektivnih gojišč. Statistična analiza celokupnih bakterij ni 

pokazala statistično značilnih razlik med obravnavanji. V primeru gliv smo povečano aktivnost 

zaznali pri obravnavanju 4, medtem ko so bila ostala obravnavanja primerljiva. Za povečano 

populacijo gliv pri obravnavanju 4 ne moremo najti povezave z načinom gnojenja, lahko pa je vzrok 

v višjem deležu organske mase ali pa lahko pripisujemo ta vpliv načinu vzorčenja.   
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Preglednica 7: Rezultati  mikrobiološke  aktivnosti  tal  27. 8. 2019 v  posameznem  obravnavanju  

gnojilnega poskusa z različnimi dušičnimi gnojili v letu 2019 

 

Obrav. Bakterije 

(CFU x 106/g tal) 

Glive 

(CFU x 104/g tal) 

1 47,7a 4,1 a 

2 57,0 a 3,3 a 

3 62,7 a 3,2 a 

4 36,9 a 6,3 b 

5 54,7 a 3,6 a 

6 25,8 a 3,7 a 

7 29,6 a 3,6 a 

8 43,5 a 3,8 a 

 

*Povprečne vrednosti označene z  enakimi  črkami se statistično ne  razlikujejo med seboj pri stopnji 
tveganja 0.05 (LSD). 
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Slika 9: Populacija celokupnih bakterij glede na obravnavanje   

 

 

Uporaba apnenega dušika v hmeljiščih okuženimi z verticilijsko uvelostjo hmelja.   

 

Okužbo v nasadih gnojenih z apnenim dušikom smo spremljali v okviru sistematičnega nadzora in 

pri tem natančno mapirali pojav obolelih rastlin. Primerjava pojava bolezni v 4 letih spremljanja 

kaže na nespremenjen trend okužbe oz. nizko stopnjo napredovanja okužbe pri sortah, ki izražajo 

srednjo občutljivost (Aurora, S. golding, Bobek). Pri zelo občutljivi sorti Celeia trend okužbe ostaja 

visok.       
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Preglednica  8:   Pregled   podatkov   o   napredovanju   okužbe   verticilijske   uvelosti   hmelja   v 

hmeljiščih gnojenih z apnenim dušikom. 

 

GERK - 
pid 

Pov. 
(ha) 

Št. 
okuženih 

rastlin 
2016 

Št. 
okuženih 

rastlin 
2017 

Št. 
okuženih 

rastlin 
2018 

Št. 
okuženih 

rastlin 
2019 

Trend okužbe Sorta Odmerek 
apnenega 

N 
(kg/ha) 

Čas 
gnojenja 

4217946 0,7878 8 11 10 3 nespremenjen Savinjski 
Golding 

400 kg po rezi 

3490611 5,1199 / 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

2656 
/ 

povečan Celeia 
Savinjski 
Golding 

400 kg pred rezjo 

1168829 0,8736 / 
/ 

2 
/ 

/ 
/ 

 
1 

nespremenjen Aurora 
Celeia 

400 kg pred rezjo 

3600852 1,4340 / 
 
/ 
 
/ 

/ 
 

2 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
/ 

nespremenjen Styrian 
Eureka 
Styrian 
Eureka 
Atlas  

400 kg pred rezjo 

1168826 1,2836 / 1 41 / povečan Celeia 400  pred rezjo 

1168835 1,5296 / 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 

1 
/ 
 
/ 

8 
/ 
 
/ 

nespremenjen Celeia 
Styrian 
Gold 

Styrian 
Wolf  

400  pred rezjo 

4082343 3,8894 2 
/ 
 
/ 

1 
7 
 
/ 

7 
/ 
 
/ 

/ 
1 
 
/ 

nespremenjen Aurora 
Savinjski 
Golding 
Savinjski 
Golding 

400 kg po rezi 

3145482 6,8376 / 
/ 

/ 
/ 

20 
6 

662 
80 

povečan Celeia 
Celeia 

400 kg pred rezjo 

847789 6,6340 13 
 

6 
 
 
 
 
 
 

2 
 

1 
 

2 
 

1 
 
 

11 
 

2 
 
/ 
 
/ 
 

/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

znižan Savinjski 
Golding 
Savinjski 
Golding 
Savinjski 
Golding 
Savinjski 
Golding 

 

400 kg pred rezjo 
 

3161026 1,5699 / / 77 10 znižan Celeia 300 kg po rezi 
 

5460166 5,9997 / 
/ 
/ 
/ 

/ 
13 
/ 
/ 

/ 
41 
/ 
/ 

/ 
24 
/ 
/ 

nespremenjen Celeia 
Celeia 
Celeia 
Styrian 
Kolibri 

400 kg v 
vrstah 

po rezi  
 

3724385 1,4879 / 
 
/ 
/ 
 

11 
2 

 
 
 
 
 

9 
4 

 
 
 

26 
 

13 
28 

 
 
 
 
 

1 
/ 

znižan Styrian 
Gold 

Celeia 
Styrian 
Dragon 
Celeia  
Aurora  

 

200 kg + 
dušik 

(klasika) 

po rezi 

3733819 0,5880 2 / 6 2 nespremenjen Aurora 300 kg po rezi 

4680776 0,9240 4 / / 2 nespremenjen Aurora 300 kg po rezi 
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Analize: 

 24 analiz na vsebnost vlage v storžkih, 

 24 analiz na vsebnost nitratov v storžkih z vlago, 

 48 analiz tal na vsebnost rastlinam dostopnega dušika (hitri talni test - nitratna in amonijska 

oblika), 

 48 analiz na pH tal, 

 24 mikrobioloških analiz. 

 

Kazalniki: 

 uspešno izveden poskus, 

 izdelane kemijske analize,   

 obdelani in predstavljeni rezultati poskusa. 

 

 

1.4 Preizkušanje novih aktivnih snovi v hmeljarstvu 

 

1.4.1    Preizkušanje aktivnih snovi z insekticidnim delovanjem za zatiranje hmeljevega 

bolhača na hmelju 

 

Hmeljev bolhač, ki je pomemben škodljivec hmelja v Sloveniji, ima eno generacijo letno z dvema 

pojavoma – spomladanskim in poletnim. Ker spomladi hmeljev bolhač povzroča veliko škodo na 

komaj vzniklem hmelju, smo izvedli poskus preverjanja učinkovitosti nekaterih a.s. in sicer: 

standardna aktivna snov (a.s.), lambda-cihalotrin (Karate Zeon 5 CS), a.s. ciazipir (Exirel) ter 

pripravka PlanTonic, ki vsebuje izvlečke velike koprive (Urtica dioica), vrbe (Salix viminalis), 

ekstrakt sončničnega olja ter Vitanica Si, ki je foliarno silicijevo gnojilo z makrohranili NPK 5-3-7 in 

ekstrakt zelene morske alge (Ecklonia maxima) v 70 % deležu. V letošnjem letu so se bolhači 

pojavili zelo pozno in sicer zaradi hladnega in deževnega obdobja v maju, zato smo prvo aplikacijo 

opravili šele 22. maja (aplicirali obravnavanja št. 2-5), nato pa smo čez en teden aplikacijo ponovili 

na obr. 4 in 5. Poskus smo izvedli na sorti Savinjski golding. Pred aplikacijo je bilo na zgornjih, 

mladih listih v povprečju po 5 bolhačev. Prvo ocenjevanje smo izvedli 29. maja, kjer so bile razlike 

le med kontrolnimi parcelami in škropljenimi, ni pa bilo nobenih statističnih razlik med škropljenimi 

parcelami. Nadaljevali smo z opazovanji in ocenjevanji, vendar smo morali poskus zaradi toče, ki 

je bila 10. junija predčasno zaključiti. Tako lahko zaključimo, da je imela najboljše delovanje a.s. 

ciazipir, sledila je a.s. lambda-cihalotrin. To gre za tipični insekticidni spoji. Ostala dva pripravka pa 

delujeta kot biostimulant, ki delujeta na jačanju povrhnjice lista, hitri rasti rastlin in posledično naj bi 

bile rastline na katerih smo uporabili te pripravke manj privlačne za bolhača. Končne ocene na 

poskusu nismo morali podati zaradi poškodb listov od toče. 
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Preglednica 9: Pripravki uporabljeni na hmelju za zatiranje hmeljevega bolhača 

 

Št. obr. Pripravek Aktivna snov 
Formu

l. 

Kol. 

pripravka/h

a  

(V VRSTE) 

Opomba 

1 kontrola - - - 
 

2 

(standard) 

Karate Zeon 

5 CS 
lambda-cihalotrin CS 

0,01 % konc.  

(40 ml/ha) 

 

3 

(testni) 
Exirel ciazipir SE 0,75 l 

 

4 Plantonic 

izvlečke velike koprive 

(Urtica dioica), vrbe 

(Salix viminalis), 

ekstrakt sončničnega 

olja 

 
0,3 % konc. 

(1,2 l/ha) 

2 do 4-kratna 

uporaba v 

presledkih na 7-

10 dni 

5 Vitanica Si 

Foliarno silicijevo 

gnojilo z makrohranili 

NPK 5-3-7 in ekstrakt 

zelene morske alge 

(Ecklonia maxima) v 70 

% deležu 

 

2 l/ha 

(0,2 % 

konc.); 

(0,8 l/ha) 

2 do 4-kratna 

uporaba v 

presledkih na 7-

10 dni 

 

Kazalnik: 

 aplikacija izvedena z nahrbtno škropilnico Solo (2-krat), 

 ocenjevanja: pred aplikacijo, 7 DAA (dan po aplikaciji), 14 DAA. 

 

1.4.2   Preizkušanje novih defoliantov na hmelju  

 

Na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu smo v letu 2019 preizkušali 

učinkovitosti defoliantov. 24. julija smo izvedli škropljenje z defolianti v rodnem nasadu hmelja na 

sorti Bobek. Preizkušali smo defoliant Beloukha kot solo varianto, defoliant UAN N 30 kot solo 

varianto, dve kombinaciji Beloukha + UAN N 30 brez močila Silwet Gold in dve kombinaciji 

Beloukha + UAN N 30 z dodanim močilom Silwet Gold. V poskusu smo imeli tudi neškropljeno 

kontrolo. Defoliacija prizemnega dela hmeljnih rastlin (0,8 m) se izvaja zaradi lažjega strojnega 

obiranja hmeljnih rastlin v hmeljiščih. Z defoliacijo prizemnega dela rastlin hmelja se izboljša 

mikroklima v tem predelu rastlin hmelja in posledično se zmanjša tudi potencial rastlinskih bolezni 

hmelja. Na IHPS smo želeli dobiti informacije, kako deluje in vpliva na hmeljno rastlino herbicid 

Beloukha z aktivno snovjo pelargonska kislina (680 g/L), kateri je imel v letu 2019 v Sloveniji 

izredno dovoljenje za uporabo v hmeljiščih (od 1.6. do 30.9.2019). V Sloveniji je kontaktni 

neselektivni herbicid Beloukha že registriran v krompirju za sušenje krompirjevke ter v vinogradih 

za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela ter za uničevanje mladic, ki izraščajo 

iz spodnjega dela starega lesa trte.   
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Poskus v letu 2019 je obsegal 1431 rastlin hmelja, 6 obravnavanj in kontrolo, kjer nismo uporabili 

defoliantov. Vsa obravnavanja in kontrole so bile izvedene v štirih ponovitvah. Poskus smo prvič 

ocenjevali po 8-ih dneh in drugič po 21-ih dneh od škropljenja. Podrobneje so predstavljeni 

rezultati glavne ocene = 21 dni po škropljenju z defolianti. Vsi odmerki defoliantov in dodatkov v 

protokolu (že 1/3) ker smo škropili v pasovih!  

 

Skala za ocenjevanje učinkovitosti defoliantov (%):  

odlično: 100 – 98 %  

zelo dobro: 97 – 94 %  

dobro: 93 – 92 %  

zadovoljivo: 91 – 87 %  

ne zadovoljivo: 86 – 65 %  

popolnoma nezadovoljivo: < 64 %    

 

Ocena defolianta za hmelj (od 1 do 5):   

1 = najslabše, ničelno delovanje,  

5 = najboljše, odlično delovanje  

  

Ocena fitotoksičnosti:  0 % do 100 %: 

0 % nič fitotoksičnosti na hmeljnih trtah,  

100 % popolnoma uničena hmeljna trta zaradi fitotoksičnosti  

  

UAN N 30 (solo, 100 L/ha)  

smo uporabili po vzniku (Post 2) v odmerku 100 L/ha, v obravnavanju št. 2. Ocenili smo 

popolnoma nezadovoljivo delovanje na (CHEAL 60,0 %) in nezadovoljivo delovanje na (AMARE 

65,0 %). Kot defoliant za hmelj je učinkoval nezadovoljivo, odpadlo je  77,5 % poškropljenih listov, 

ocena defolianta za hmelj je +3.    

 

Beloukha (solo)  

smo uporabili po vzniku (Post 2) v odmerku 5,3 L/ha, v obravnavanju št. 3. Ocenili smo ne 

zadovoljivo  delovanje na (CHEAL 67,5 % in AMARE 67,5 %). Kot defoliant za hmelj je učinkoval 

popolnoma nezadovoljivo, listje je ostalo večinoma zeleno, odpadlo je le 12,5 % poškropljenih 

listov, ocena  defolianta za hmalj je le +1.    

  

Beloukha + UAN N 30 (100 L/ha)  

kombinacijo smo uporabili po vzniku (Post 2) v odmerku 5,3 L/ha Beloukha + 100 L/ha UAN N 30, 

v obravnavanju št. 4. Ocenili smo nezadovoljivo delovanje na (CHEAL 70,0 % in AMARE 73,0 %). 

Kombinacija je kot defoliant za hmelj učinkovala dobro, odpadlo je 92,0 % poškropljenih listov, 

ocena kombinacije kot defolianta za hmelj je 4.   
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Beloukha + UAN N 30 (150 L/ha)  

kombinacijo smo uporabili po vzniku (Post 2) v odmerku 5,3 L/ha Beloukha + 150 L/ha UAN N 30, 

v obravnavanju št. 5. Ocenili smo nezadovoljivo delovanje na (CHEAL 84,0 % in AMARE 80,0 %). 

Kombinacija je kot defoliant za hmelj učinkovala odlično, odpadlo je 99,25 % poškropljenih listov, 

ocena kombinacije kot defolianta za hmelj je 5.   

  

Beloukha + UAN N 30 (100 L/ha) + močilo Silwet Gold  

kombinacijo smo uporabili po vzniku (Post 2) v odmerku 5,3 L/ha Beloukha + 100 L/ha UAN N 30 + 

0,1 L/ha močila Silwet Gold, v obravnavanju št. 6. Ocenili smo nezadovoljivo delovanje na (CHEAL 

78,0 % in AMARE 78,0 %). Kombinacija je kot defoliant za hmelj učinkovala dobro, odpadlo je 93,0 

% poškropljenih listov, ocena kombinacije kot defolianta za hmelj je +4.   

  

Beloukha + UAN N 30 (150 L/ha) + močilo Silwet Gold  

kombinacijo smo uporabili po vzniku (Post 2) v odmerku 5,3 L/ha Beloukha + 150 L/ha UAN N 30 + 

0,1 L/ha močila Silwet Gold, v obravnavanju št. 7. Ocenili smo nezadovoljivo delovanje na (CHEAL 

84,0 % in AMARE 80,0 %). Kombinacija je kot defoliant za hmelj učinkovala odlično, odpadlo je 

99,25 % poškropljenih listov, ocena kombinacije kot defolianta za hmelj je 5.   

  

Zaključki:  

Beloukha, uporabljen solo, je kot defoliant za hmelj v našem poskusu v letu 2019 učinkoval 

popolnoma nezadovoljivo. Tudi na prisotne plevelne vrste je bila učinkovitost nezadovoljiva.   

  

Odlično učinkovitost kot defolianta za hmelj smo ocenili le pri kombinacijah, kjer smo poleg 

Beloukhe uporabili UAN N 30 v višjem odmerku (150 L/ha). Dodajanje močila Silwet Gold ni 

vplivalo na učinkovitost kombinacije kot defolianta pri kombinacijah z višjim odmerkom UAN N 30.   

  

Pri kombinaciji z nižjim odmerkom UAN N 30 (100 L/ha) je dodano močilo Silwet Gold imelo 

minimalni vpliv na izboljšanje učinkovitosti kombinacije kot defolianta za hmelj in prav tako 

minimalen vpliv na izboljšanje učinkovitosti na prisotne plevelne vrste.   

  

Pri uporabi defolianta Beloukha, samostojno ali v kombinacijah Beloukha + UAN N 30, ali 

Beloukha  + UAN N 30 + močilo Silwet Gold, na hmeljnih trtah (panogah) nismo opazili znakov 

fitotoksičnosti.  

  

Kazalniki:   

 izveden poljski poskus, 

 ovrednoteni rezultati poskusa,  

 izdelano Poročilo o biološkem preizkušanju defoliantov v hmelju HS03/19 - (priloga v PDF). 

 
1.5 Spremljanje skladiščne obstojnosti 
 
Indeks staranja hmelja (HSI) je v pivovarski industriji, poleg vsebnosti alfa-kislin in eteričnega olja, 

zelo pomemben parameter ocenjevanja kvalitete hmelja. V zadnjem času so končni uporabniki 
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(pivovarne) pričeli s sistematičnim spremljanjem njegove vrednosti ob prevzemu hmeljnih pošiljk in 

začeli postavljati zelo visoke standarde, ki jih je pogosto težko dosegati. V Sloveniji imamo zlasti 

probleme pri hmelju sorte Celeia, saj ima ta relativno slabo skladiščno obstojnost in začne 

vrednost HSI že takoj po obiranju strmo naraščati. Procese staranja je mogoče deloma ublažiti z 

upoštevanjem splošnih priporočenih navodil za skladiščenje hmelja kot so nizka temperatura in 

nedostopnost zraka (kisika). Za sorto Celeia, Aurora in Sav. golding smo v lanskem letu že izvedli 

poskuse staranja, kjer smo ugotavljali vpliv časa obiranja na skladiščno obstojnost hmelja, 

hranjenega pod neugodnimi pogoji pri temperaturi okolja in v embalaži z dostopom zraka (kisika). 

V letošnjem letu smo se posvetili samo skladiščenju Celeie. V prvem poskusu smo zbrali vzorce 

obrane teden pred optimalno tehnološko zrelostjo, v času optimalne zrelosti in teden po optimalni 

tehnološki zrelosti. Vse tri variante smo vakuumsko zapakirali in hranili pri 4C 1, 2, 3 in 6 mesecev 

po obiranju. Po teh časih skladiščenja smo v vzorcih določili vsebnost alfa-kislin in indeks staranja 

hmelja. V drugem poskusu smo hmelj sorte Celeia obran v optimalni tehnološki zrelosti  hranili v 

obliki vakuumskega pakiranja (brez prisotnosti kisika) in v pakiranju z dostopom zraka. Obe 

varianti smo potem hranili pri temperaturi okoli in pri 4C v različnih njeni optimalni tehnološki 

zrelosti. Po obiranju bomo hmelj skladiščili v štirih variantah v zaprti/evakuirani embalaži in v 

odprti/neevakuirani embalaži, v obeh primerih na temperaturi pod 4C z namenom pridobiti 

podatek o vplivu temperature in dostopnosti kisika med staranjem na vsebnost alfa-kislin in 

naraščanje indeksa staranja. Določanje obeh parametrov smo ravno tako kot v prvem primeru 

izvedli po 1, 2 in 3 in 6 mesecih skladiščenja. V preglednici 10 so prikazane začetne vrednosti alfa-

kislin in HSI. 

 

Preglednica 10: Vsebnost alfa-kislin in vrednost indeksa staranja hmelja v vzorcih obranih v 

različnih fazah zrelosti 

 

sorta Celeia 

datum obiranja 2. 9. 20.9. 26.9. 

KVH-TE (%)* 2,5 2,8 4,1 

HSI 0,34 0,30 0,33 

*vsebnosti KVH-TE so podane na suho snov 

 
Iz rezultatov je razvidno, da so pri sorti Celeia vsebnosti alfa-kislin v času tehnološke zrelosti višje 

kot teden pred njo, istočasno so bile v tem času tudi vrednosti HSI nižje. Kar se tiče vzorca 

obranega po času optimalne tehnološke zrelosti, je pomembna opomba, da to ni bil hmelj obran na 

enaki njivi kot prva dva vzorca, saj je bila na prvotno izbrani njivi prisotna bolezen in ti vzorci ne bi 

bili merodajni, ker bi bili preveč pod vplivom okužbe. Vzorec obran po tehnološki zrelosti je bil 

potem obran na drugi njivi, kar je razvidno tudi iz višjih vsebnosti alfa-kislin. V vsakem primeru pa 

je ta vzorec ostal tudi v vseh nadaljnjih poskusih, saj smo na njem lahko vseeno proučili gibanje 

padca alfa-kislin in naraščanja HSI. V spodnji preglednici 11 so prikazani rezultati prvega poskusa, 

kjer smo vzorce obrane v različnem času starali v vakuumiranih vrečkah pri 4C. 
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Preglednica 11: Vsebnost alfa-kislin in vrednost indeksa staranja hmelja v vzorcih obranih v 

različnih fazah zrelosti in skladiščenih v vakuumiranih vrečkah pri 4C 

 
čas staranja 1 mesec 2 meseca 3 meseci 6 mesecev 

datum 

obiranja 

2.9. 20.9. 26.9. 2.9. 20.9. 26.9. 2.9. 20.9. 26.9. 2.9. 20.9. 26.9. 

KVH-TE 

(%)* 

2,4 2,7 4,0 2,3 2,8 4,1 2,2 2,9 4,0 2,2 2,6 3,9 

HSI 0,43 0,33 0,34 0,43 0,34 0,34 0,44 0,35 0,37 0,51 0,35 0,42 

*vsebnosti KVH-TE so podane na suho snov 
 

Iz rezultatov predstavljenih v preglednici 4.4.2-2 je razvidno, da je vsebnost alfa-kislin tekom 

staranja pri uporabljenih pogojih zelo stabilna. V vseh primerih, ne glede na čas obiranja, se je v 

pol leta zmanjšala za samo 0,2-0,3 %. Bistveno bolj pa se je spreminjala vrednost HSI. Pri tem 

parametru so najboljši rezultati v primeru vzorcev hmelja, ki je bil obran v času optimalne 

tehnološke zrelosti. Vrednost se je povišala iz začetnih 0,30 na 0,35. Najvišje povišanje smo 

zabeležili pri vzorcu, ki je bil obran prehitro, kjer je vrednost narasla na kar 0,51. vzorec obran 

prepozno je imel HSI 0,42, kar pa že lahko predstavlja problem pri prodaji. Pri prehitro obranem 

vzorcu smo zabeležili povišanje nad 0,40 že po prvem mesecu staranja, medtem, ko je bilo pri 

prepozno obranem to tako visoka vrednost šele po 6 mesecih staranja. Rewzultati tokratnega 

poskusa se skladajo s poskusi izvedenimi v sezoni 2018/19, kjer smo za sorto Celaia ravno tako 

ugotovili, da je hmelj obran v optimalni tehnološki zrelosti tudi skladiščno najbolj obstojen.  

Rezultati drugega dela poskusa, kjer smo pod različnimi pogoji starali vzorce Celeie obrane v 

optimalni tehnološki zrelosti so zbrani v spodnjih tabelah  4.4.2-3 in 4.4.2-4. 

 

Preglednica 12:  Vsebnost alfa-kislin in vrednost indeksa staranja hmelja v vzorcih obranih v 

optimalni tehnološki zrelosti, hranjeni v nevakuumiranih vrečkah pri 4C in temperaturi okolja 

 

temperatura 4C T okolja 

Čas 

skladiščenja 

0 1 2 3 6 razlika 0 1 2 3 6 razlika 

KVH-TE 

(%)* 

2,8 2,8 2,8 2,3 2,2 -0,6 

(-21%) 

2,8 2,8 2,6 2,3 1,9 -0,9 

(-32%) 

HSI 0,30 0,33 0,33 0,35 0,37 +0,07 0,30 0,37 0,44 0,51 0,62 +0,32 

*vsebnosti KVH-TE so podane na suho snov 
 

Preglednica 13:  Vsebnost alfa-kislin in vrednost indeksa staranja hmelja v vzorcih obranih v 

optimalni tehnološki zrelosti, hranjeni v vakuumiranih vrečkah pri 4C in temperaturi okolja 

 

temperatura 4C T okolja 

Čas 

skladiščenja 

0 1 2 3 6 razlika 0 1 2 3 6 razlika 

KVH-TE 

(%)* 

2,8 2,7 2,8 2,9 2,6 -0,2 

(-7%) 

2,8 2,8 2,8 2,4 2,0 -0,8 

(-29%) 

HSI 0,30 0,33 0,34 0,35 0,35 +0,05 0,30 0,37 0,42 0,47 0,55 +0,25 

*vsebnosti KVH-TE so podane na suho snov 
 

Iz obeh zgoraj predstavljenih preglednic je razvidno, da na padanje vsebnosti alfa-kislin in 

naraščanja vrednosti HSI negativno vplivata tako temperatura kot dostopnost kisika. Najboljša 

varianta je bil hmelj hranjen v vakuumiranih vrečkah pri temperaturi 4C. pri tem načinu je bil padec 
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alfa-kislin v pol leta le 7%, vrednost HSI pa je narasla na 0,35, kar je zelo zaželena vrednost pri 

kupcih. Vendar ta način hranjenja v praksi verjetno pride v poštev samo v primeru že briketiranega 

hmelja.  V primeru hranjenja pri 4C in v vrečkah z dostopom zraka je bil padec alfa-kislin že 21%. 

Vrednost HSI v tem primeru še ni presegla kritične točke 0,40, ampak je dosegla 0,37. ta način 

hranjenja bi bil v prihodnosti najbolj zaželena oblika hranjenja kateri bi morali stremeti v Sloveniji. 

Torej takoj po obiranju hramba hmelja do predelave v brikete ali odpreme kupcu v hladilnicah s 

temperaturami pod 4C. Pri tem načinu sicer imamo določene izgube alfa-kislin, vendar vsaj 

vrednost HSI ostaja v mejah sprejemljivega.  V treh mesecih od obiranja se je namreč povišala na 

samo 0,35. 

Naslednji varianti sta bili skladiščeni pri temperaturi okolice v vakuumiranih vrečkah in vrečkah z 

dostopom zraka, pri čemer smo v našem primeru hmelj hranili na sušilnici IHPS, kar je povsem 

realno stanje skladiščenja tudi na hmeljarskih kmetijah, ki nimajo hladilnic. Pri obeh variantah je 

prišlo do značilnega padca vsebnosti alfa-kislin za 29 oziroma 32% v vakuumiranih in odprtih 

vrečkah. HSI vrednost v varianti brez dostopa zraka se je že po 3 mesecih zvišala na 0,47, po pol 

leta pa je bila kar 0,55. Prvič je bila vrednost več kot 0,40 že po 2 mesecih hranjenja. Še bolj 

drastično je bilo to povišanje v varianti z dostopom zraka, kjer je bila že po dveh mesecih vrednost 

HSI 0,44, po pol leta pa kar 0,62. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da je skladiščenje hmelja izven 

hladilnic, pri temperaturah okolja povsem neprimerno in je potrebno v prihodnosti usmeriti vse sile 

v postavitev hladilnic zadostnih kapacitet, v katere bo omogočeno skladiščiti hmelj takoj po 

obiranju do predelave ali izdobave kupcem. 

 

Analize: 

 20 analiz na vsebnost vlage, 

 20 analiz na vsebnost alfa-kislin (KVH-TE), 

 20 analiz določitve  vrednosti HSI.       

 

Kazalniki: 

 narejenih 20 analiz na vsebnost vlage v storžkih, 

 narejenih 20 kemijskih analiz na vsebnost alfa-kislin z vlago, 

 določenih 20 vrednosti HSI. 

 

1.6   Podpora svetovanju v hmeljarstvu 
 

Program se izvaja v skladu s pooblastili UVHVVR. V okviru strokovne naloge Zdravstvenega 

varstva rastlin za leto 2019 v okviru katerega se izdelajo tudi poročila. Izvajajo se naslednje 

naloge: 

 spremljanje in napovedovanje bolezni in škodljivcev hmelja, 

 determinacija in kvantifikacija bolezni, škodljivcev in plevelov na dostavljenih vzorcih,  

izvajanje rednih pregledov hmeljišč in posredovanje zahtevnejših analiz na poziv hmeljarje, 

 spremljanje pojava novih bolezni in škodljivcev v hmeljarstvu, 

 spremljanje fenologije hmelja.  
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2  USMERJANJE UPORABE FFS V HMELJARSTVU V SKLADU S SMERNICAMI 

INTEGRIRANEGA VARSTVA RASTLIN IN PRIPRAVA LETNEGA SEZNAMA FFS 

 

2.1 Registracije in usmeritve uporabe fitofarmacevtskih sredstev v hmeljarstvu 

 

Pripravili smo Seznam dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) za varstvo hmelja v Sloveniji za 

leto 2019, katerega smo 8. marca 2019 objavili na spletni strani IHPS (http://www.ihps.si/wp-

content/uploads/2016/10/Seznam-FFS-za-hmelj-za-leto-2019-8.3.2019-1.pdf) tudi v angleški verziji 

(http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/10/plant-protection-products-in-hop_SI-2019-

8.3.2019.pdf).  Aktualni Seznam FFS so prejeli vsi hmeljarji vpisani v RKG s klasično pošto. Letos 

so na seznam vključena vsa FFS, ki so registrirana v Sloveniji in imajo znane mejne vrednosti 

ostankov FFS na hmelju za Evropo, ZDA in Japonsko. Priporočljivo pa se je pred začetkom 

uporabo FFS natančno dogovoriti s kupcem hmelja o morebitnih dodatnih omejitvah. 

V letošnjem letu se Seznam dovoljenih FFS za varstvo hmelja v Sloveniji ne razlikuje bistveno od 

leta 2018, le z izjemo, da je prepoved uporabe pripravkov iz skupine neonikotinoidi, aktivna snov 

imidakloprid. Tako z letošnjim letom ne smete uporabiti pripravka Confidor 70 WG in Kohinor SL 

200. Hmeljarji, ki imajo v svojih skladiščih FFS še pripravka Champion 50 WG in Champ Formula 2 

FLO s staro etiketo na kateri je navedena uporaba tudi na hmelju, lahko te zaloge porabijo do 31. 

maja 2019. Ker aktivna snov milbemektin še vedno nima znanih izvoznih toleranc za ameriško 

tržišče, je uporaba akaricidov Milbeknock in Koromite omejena. Na žalost tudi v letošnjem letu 

nimamo za hmelj na razpolago nobenega defolinata. 

Pripravili pa smo tudi ločen seznam FFS, ki se smejo uporabljati v hmeljiščih, kjer se sočasno goji 

hmelj (prvoletnik) in pa fižol. Seznam je bil posredovan vsem hmeljarjem v drugi številki 

Hmeljarskih informacij, prav tako pa je dostopen na spletni povezavi 

(http://www.ihps.si/hmeljarstvo/seznam-fitofarmacevtskih-sredstev-v-hmeljarstvu/).  

V aprilu je IHPS pripravil vlogo za izredno dovoljenje za herbicid/defoliant Beloukha (a.s. 

pelargonska kislina) za uničevanje odvečnih poganjkov v hmeljiščih. Pri pridelavi hmelja v Sloveniji 

ne uporabljamo herbicidov, namreč zatiranje plevelov izvajamo mehansko. Takšno strategijo 

izvajamo že vrsto let, prav tako smo se v panogi hmeljarstva zavestno odločili, da tudi v prihodnje 

za zatiranje plevelov ne bomo uporabljali herbicidov. Do leta 2017 smo v hmelju uporabljali a.s. 

dikvat in sicer za uničevanje odvečnih, spodnjih poganjkov hmelja, torej kot defoliant. Ker smo a.s. 

dikvat (Reglon 200 SL) odstranili s seznama dovoljenih aktivnih snovi v hmeljarstvu, saj se je 

znižala količina MRL v hmelju, in ga tako v bodoče ne bo več mogoče uporabiti, prav tako pa je 

aktivna snov na seznamu »cut-off«. Ker je zaradi fitosanitarnega higienskega režima v hmeljiščih 

priporočljivo uničevati spodnje - odvečne poganjek hmelja, še posebej pri bujnih sortah hmelja, za 

v ta namen potrebujemo en defoliant. Zato smo UVHVVR zaprosili za dovoljenje za nujne primere 

za herbicid/defoliant Beloukha (a.s. pelargonska kislina) za uničevanje odvečnih poganjkov v 

hmeljiščih, katerega bi uporabili v drugi polovici rastne sezone hmelja, ko hmelj doseže vrh opore 

in se po večini zaključi vegetativna rast.  

13. maja 2019 je pridobil dovoljenje za nujne primere neselektivni kontaktni herbicid Beloukha, ki 

vsebuje pelargonsko kislino. Na hmelju je namenjen za uničevanje odvečnih, spodnjih poganjkov 

hmelja. Beloukha ima 120 dnevno dovoljenje; tako se ga sme uporabljati od 1. 6. do 30. 9. 2019, 

http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/10/Seznam-FFS-za-hmelj-za-leto-2019-8.3.2019-1.pdf
http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/10/Seznam-FFS-za-hmelj-za-leto-2019-8.3.2019-1.pdf
http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/10/plant-protection-products-in-hop_SI-2019-8.3.2019.pdf
http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/10/plant-protection-products-in-hop_SI-2019-8.3.2019.pdf
http://www.ihps.si/hmeljarstvo/seznam-fitofarmacevtskih-sredstev-v-hmeljarstvu/
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sicer pa ne prej preden hmelj ne doseže končne višine. Opozoriti je potrebno, da hmelj, ki ga 

pridelujete za japonski trg ni dovoljena uporaba sredstva Beloukha! 

Posledično smo 13. maja 2019 dopolnili Seznam dovoljenih FFS v hmelju za leto 2019 z Beloukha 

in pa fungicidom Mirador 250 SC (a.s. azoksistrobin). O tem smo obvestili vse hmeljarje, na 

spletno stran IHPS pa objavili nov, aktualni seznam FFS v slovenskem in angleškem jeziku. 

Kazalniki: 

 oddana vloga za izredno dovoljenje za defoliant v hmeljarstvu, 

 priprava in izdaja Seznama dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev za varstvo hmelja v 

Sloveniji v letu 2019 v slovenskem in angleškem jeziku,  

 priprava in izdaja dopolnjenega Seznama dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev za varstvo 

hmelja v Sloveniji v letu 2019 v slovenskem in angleškem jeziku,  

 seznanitev uporabnikov - hmeljarjev z vsemi novostmi na področju FFS v letu 2019, 

 priprava in objava seznama registrirana FFS za sočasno uporabo na hmelju in fižolu za leto 

2019. 

 

2.2 Aktivnosti v delovni skupini Commodity Expert Group (CEG) Minor Uses – Hops 

 

26. in 27. 3. 2019 je v Bruslju potekalo srečanje skupin Minor Uses, tako hmeljarke skupine kot tudi 

ostalih (sadjarsko-vrtnarske, okrasne rastline, tretiranje semen, idr.). Sestanka smo se udeležili 

predstavniki iz Nemčije, Francije, Slovenije, Belgije, Češke, Poljske, Španije ter predstavnik iz 

Amerike. Prvi dan so potekali delovni sestanki posameznih skupin, tako smo imeli 26. 3. 2018 ves 

dan sestanek CEG za hmeljarstvo, kjer smo obravnavali sledeče teme: »cut-off« kriteriji pri 

registraciji a.s. (FFS) in posledice pri varstvu hmelja zaradi primanjkovanja a.s.; problematika MRL 

za svetovne trge npr. Koreja, Japonska, Vietnam, ki vzpostavljajo svoje vrednosti MRL za a.s.; 

zaradi zanosa škropilne brozge iz hmeljišč v sadovnjake in obratno, se že nekaj časa skupina trudi, 

da bi svetovna hmeljarka trgovina sprejela hmelj z ostanki a.s. kaptan, za kar trenutno še ni veliko 

pozitivnih izgledov. Diskutirali smo tudi glede uporabe pelargonske kisline kot defolianta v hmelju, z 

omejitvijo, da japonski trg ne dovoljuje uporabo pelargonske kisline. Kot skupina CEG-minor uses 

hop smo pripravili preglednico s prioritetami glede težav pri boleznih, škodljivcih, plevelih posebej 

za vsako državo članico. Pogovarjali smo se o tekočih projektih glede pridobivanja novih a.s. v 

hmeljarstvu kot so npr. a.s. ciantraniliprol za talne škodljivce, sulfoksaflor za uši, etoksazol za 

hmeljevo pršico, idr. Trenutno nimamo za vse navedene a.s. nobenih pozitivnih rezultatov, ali je 

podan sum kot potencialna nevarnost za okolje, ali ni dovolj podatkov, podjetja se trudijo, vendar 

so projekti časovno in finančno velik zalogaj. Poleg smo pripravili okvirne plane preizkušanj novih 

a.s. v posameznih državah za letošnjo sezono. Diskutirali smo tudi glede indeksa listne površine in 

maks. odmerka FFS/ha, za kar bodo nemški kolegi v letošnjem letu izvedli poskus in o tem 

poročali v jeseni na skupnem sestanku, ki bo v Dublinu. 

 

Drugi dan smo prisostvovali plenarnim predavanjem v zvezi z varstvom rastlin v smislu uporabe 

novih snovi, kot biostimulantov, biotičnega varstva rastlin, pomena opazovalno-napovedovalnih 

služb, idr. 

 

S kolegi iz različnih držav pridelovalk hmelja smo se neformalno srečali na 57. svetovnem 

kongresu o hmeljarstvu in se neformalno pogovarjali o najnovejših informacijah glede izgube a.s. v 

hmeljarstvu (»cut off« kriteriji) ter možne ukrepe v prihodnje.  
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Konec oktobra 2019 je v Dublinu, na Irskem potekal dvodnevni sestanek mednarodne delovne 

skupine za harmonizacijo FFS v hmelju - Commodity Expert Working Group Minor Uses – Hop 

(CEG). Sestanka so se udeležili predstavniki iz 6 evropskih držav (Nemčije, Češke, Slovenije, 

Poljske, Francije, Belgije) in en predstavnik iz Amerike. Na sestanku smo obravnavali konkretne 

projekte – iskanje novih aktivnih snovi, katere bi lahko v bodoče uporabljali v hmeljarstvu. V 

različnih projektih smo aktivno vključeni tudi predstavniki iz Slovenije. Seznanili smo se z novimi 

omejitvami glede maksimalne količine ostankov (MRL) v hmelju, katerega izvoz je namenjen na 

Kitajsko. O vzpostavitvi in določitvi novih MRL za hmelj razmišlja tudi Japonska.  

 

Letos so hudo viroidno zakrnelost hmelja (CBCVd) na hmelju prvič našli tudi v Nemčiji. Tako smo 

člani skupine diskutirali tudi o tej temi. Člani CEG smo soglasno podprli pristop k razvrstitvi CBCVd 

na nivoju EU kot reguliranega nekarantenskega škodljivega organizma (RNQP). Enaka razvrstitev 

bi morala postati učinkovita tudi v celotni EU glede viroida HSVd in nenazadnje tudi jablanovega 

mozaik virusa (ApMV). 

 

Člani CEG so še vedno zelo zaskrbljeni zaradi stalne izgube aktivnih sestavin v EU. Že sedaj je 

pridelava hmelja v smislu razpoložljivih aktivnih snovi na zelo rahlih temeljih. Nevarnost izgubljanja 

aktivnih snovi v EU je stalna in se je v letu 2019 celo povečala. To vprašanje in drugi izzivi varstva 

hmelja so bili tudi tema „Svetovnega vrha hmelja – Hop Summit“ - Hop Symposium in 

Parliamentary Evening z naslovom »Best Hops for Best Beer«., ki je potekal 18. novembra 2019 v 

Bruslju. Na dogodku smo aktivno sodelovali sodelavci IHPS. Hmelj je posebna kmetijska rastlina, 

ki potrebuje več časa in denarja za raziskovalno-strokovno delo, da bomo posledično lahko kos 

vsem trenutnim kot tudi prihajajočim izzivom. 

 

 
 

Slika 10: Udeleženci sestanka harmonizacijske skupine za FFS-hmelj (Foto: J. Ježek) 
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Kazalniki: 

 aktivno delovanje v delovni skupini za harmonizacijo FFS v hmelju na nivoju EU – CEG 

Minor Uses Hops;  

 udeležba na sestankih skupine CEG Minor Uses Hops (Bruselj – marec, Dublin-oktober), 

 aktivna udeležba na Hop Summit (Bruselj, november). 

 

2.3 Strokovna podpora ministrstvu in organom v sestavi 

 

Podajali smo odgovore in strokovne razlage glede varstva hmelja v zvezi z očitki civilnih iniciativ 

predvsem za področje Vidma pri Ptuju. 

 

Sodelovali smo s strokovnimi utemeljitvami na očitke CIVOZ Slovenj Gradec glede uporabe FFS v 

hmeljiščih, sodelovali v oddaji VTV, 6. maja 2019 na temo uporabe FFS v hmeljiščih. Pripravljali 

odgovore na novinarska vprašanja in vsa vprašanja širše javnosti, ki so se obrnili na nas glede 

varne rabe FFS v hmeljiščih. 

 

Sodelovali smo s strokovnimi utemeljitvami glede uporabe FFS v hmeljarstvu v kombinaciji z 

urbanimi naselji. Aktivno smo sodelovali na vprašanja novinarjev kot tudi in vsa vprašanja širše 

javnosti, ki so se obrnili na nas glede varne rabe FFS v hmeljiščih. Sodelovali smo v mnogih 

intervjujih časopisnih hiš na lokalnem nivoju (npr. Novi tednik) kot tudi nacionalnem (Dnevnik) ter 

Koroški radio. 

 

Kazalniki: 

 podajanje strokovnih obrazložitev glede varstva hmelja, zanosa in varnosti uporabe FFS v 

hmeljarstvu civilni družbi in novinarjem ter kolegom na ministrstvu, UVHVVR. 

 

3.     OBDELAVA METEOROLOŠKIH PODATKOV ZA NAMEN SPREMLJANJA RASTI IN 

        RAZVOJA HMELJA 

 

Zima (januar - marec 2019) je bila topla in po nižinah skoraj brez snežne odeje. Povprečna 

vrednost dnevne temperature zraka referenčne postaje Spodnje Savinjske doline je bila v vseh 

treh mesecih višja od vrednosti dolgoletnega povprečja (1981 – 2010); v januarju za 0,4 °C, v 

februarju za 3,4 °C in marcu za 2,9 °C. 

 

Temperaturam dolgoletnega povprečja se je najbolj približal mesec januar. Povprečna temperatura 

zraka je v januarju znašala – 0,1 °C. V prvem mesecu leta je od vrednosti dolgoletnega povprečje 

najbolj odstopala druga dekada, ki je bila nadpovprečno topla (3,2 °C nad dolgoletnim 

povprečjem). V obdobja januar - marec je bila zadnja dekada januarja najhladnejša dekada (1,6 C 

°pod dolgoletnim povprečjem). V zadnji dekadi januarja  smo zabeležili tudi edine tri ledene (z 

najvišjo dnevno temperaturo pod lediščem) in štiri mrzle dni (z minimalno dnevno temperaturo pod 

– 10 °C) v tej zimi.  

 

Februar in marec sta bila zelo topla. Povprečna mesečna temperature zraka je v februarju znašala 

4,3, v marcu pa  8,3 °C. V mesecu februarju so bile vrednosti dekadnih temperatur od 2,3 do 4,2 

°C nad vrednostjo dolgoletnega povprečja. Od dolgoletnega povprečja so bile toplejše tudi vse tri 

dekada meseca marca. Najtoplejša med njimi je bila prva dekada marca s temperaturo 10 °C, ki je 

za 6,4 °C presegala vrednost dolgoletnega povprečja.  
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V obdobju januar – marec ni bilo veliko padavin. Na referenčni postaji smo zabeležili le 138,6 mm 

padavin, kar je 137,6 mm manj kot v letu 2018. Tudi snežna odeja je bila skromna in po nižinah 

opažena samo v drugi polovici meseca januarja. Največ padavin je padlo v drugi dekadi januarja 

(34,4 mm) in v prvi dekadi februarja (34 mm). Suhi pa sta bili prva dekada januarja in tretja dekada 

februarja. Pomanjkanje padavin se je nadaljevalo tudi v mesecu marcu. Na referenčni postaji smo 

zabeležili le 42,8 mm dežja.  

V aprilu se prevladovalo toplo vreme z sorazmerno enakomerno razporejenimi padavinami, kar je 

spodbudilo rast in razvoj hmelja ter ostalih kmetijskih rastlin. Povprečna temperatura zraka je 

znašala 11 °C in za 0,9 °C presegla vrednost dolgoletnega povprečja. Povprečne dnevne 

temperature zraka so bile v vseh treh dekad višje od vrednosti dolgoletnega povprečja (prva za 1,4 

°C, druga za 0,1 °C n tretja za 1,2 °C). V četrtem mesecu smo zabeležili 94 mm dežja (23 mm nad 

dolgoletnim povprečjem). 

 

V mesecu maju je sledil temperaturni preobrat z zelo hladnim in deževnim vremenom. Na 

referenčni postaji je povprečna temperatura zraka znašala le 12,6 °C in je bila za 2,7 °C nižja od 

vrednosti dolgoletnega povprečja. Vse tri dekade maja so bile hladnejše od dolgoletnega povprečja 

(prva za 2,6 °C, druga za 4,1 °C in tretja za 1,1 °C). V maju smo zabeležili 158,6 mm dežja, (67,7 

mm nad dolgoletnim povprečjem). Največ dežja je padlo v zadnji dekadi maja (89,8 mm). Tudi v 

prvi in drugi dekadi maja je bila količina padavin nad vrednostjo dolgoletnega povprečja. Tako so 

bili izpolnjeni optimalni pogoji za razvoj glivičnih bolezni.  

Meteorološko poletje (junij – avgust) je bilo toplo in sorazmerno bogato s padavinami. Povprečna 

temperatura zraka je bila v vseh treh mesecih višja od vrednosti dolgoletnega povprečja. V tem 

obdobju smo na referenčni postaji zabeležili 388,4 mm dežja.  

Meseca junija je referenčna postaja Spodnje Savinjske doline zabeležila povprečno dnevno 

temperaturo zraka 22,3 °C kar je za 3,7 °C več kot znaša vrednost dolgoletnega povprečja. V prvi 

in drugi dekadi junija smo beležili hiter dvig temperatur. Tudi zadnja dekada je bila nadpovprečno 

topla. Povprečne dnevne temperature so bile v prvi za 3,6 °C, v drugi za 4,5 °C in v tretji za 3,1°C 

višje od dolgoletnega povprečja. Od 10. do 16. junija smo bili priča prvemu vročinskemu valu, ko 

so bile maksimalne dnevne temperature vse dni zapored višje od 30 °C. V obdobju od 25. junija do 

2.julija so se maksimalne dnevne temperature kar petkrat povzpele nad 30 °C. V tem obdobju smo 

v Spodnje Svinjski dolini zabeležili dva najbolj vroča dneva poletja, ko se  je 27. junija maksimalna 

dnevna temperatura povzpela na 35,4 °C in 1. julija na 34,1 °C.  

 

Meseca julija in avgusta je bila izmerjena temperatura zraka 21,7 °C. Prvi dve dekadi julija so se 

povprečne dnevne temperature gibale na nivoju dolgoletnega povprečja. Zelo topla pa je bila 

zadnja dekada julija, ki je bila za 3,1 °C toplejša od vrednosti dolgoletnega povprečja. Obdobje 

vročih dni je trajalo od 19. do 27. julija. V tem obdobju je bila 27. julija. dosežena maksimalna 

temperatura  33,9 °C. 

 

Tudi v mesecu avgustu smo na referenčni postaji zabeležili višjo povprečno temperaturo zraka od 

dolgoletnega povprečja (za 2,2 °C). V tem obdobju je bila najtoplejša zadnja dekada avgusta, ki je 

za 3,5 °C odstopala od  vrednosti dolgoletnega povprečja.  
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V obdobju junij – avgust smo v juniju zabeležili največ padavin (161,6 mm). Največja količina dežja 

je padla v zadnji dekadi junija (106,8 mm).   

 

V mesecu juliju je padlo 124,4 mm dežja, največ (66 mm) v zadnji dekadi julija. V juliju smo 

zabeležili kar 12 deževnih dni. Pogosta so bila neurja s točo. Vremenske razmere so tako v juniju 

kot juliju še naprej ustvarjale zelo ugodne pogoje za razvoj vseh glivičnih bolezni hmelja. Tudi v 

avgustu je bila količina padavin zadovoljiva. Na referenčni postaji smo zabeležili 102,4 mm dežja.  

V mesecu septembru je pogosto deževalo. Zabeležili  smo 13 deževnih dni in 139 mm dežja.  

 

Povprečna dnevna temperatura zraka je znašala 16,3 °C in je  bila za 1,3 °C višja od vrednosti 

dolgoletnega povprečja. Temperature zraka so bile v vseh treh dekadah nekoliko nad povprečno 

vrednostjo. 

V času vegetacije (april – september ) je povprečna temperatura zraka znašala 17,6 °C in bila za 

1,1 °C višja od vrednosti dolgoletnega povprečja. V tem obdobju je padlo 780,8  mm dežja, kar je  

120,4 mm več kot znaša dolgoletno povprečje. 

V obdobju od oktobra do decembra smo na referenčni postaji Spodnje Savinjske doline zabeležili 

361 mm padavin, kar je 74,6,5 mm nad vrednostjo dolgoletnega povprečja. Največ padavin je v 

tem obdobju padlo v mesecu novembru (168 mm). V vseh treh mesecih so bile temperatur nad 

vrednostjo dolgoletnega povprečja; v oktobru za 2,7 °C, v novembru za 3,4 °C in v decembru za 

2,8 °C. 

 

V začetku oktobra so bile dnevne temperature malo pod vrednostjo dolgoletnega povprečja. Temu 

je sledilo obdobje nadpovprečno toplega vremena, ki je trajalo od druge dekade oktobra do konca 

novembra. V tem obdobju sta bili najtoplejši druga dekada oktobra (5,1 °C nad vrednostjo 

dolgoletnega povprečja) in tretja dekada novembra (4,4 °C nad vrednostjo dolgoletnega 

povprečja). Prva dekada decembra je bila na nivoju dolgoletnega povprečja. V zadnjih dveh 

dekadah pa so se temperature spet dvignile in presegale vrednosti dolgoletnega povprečja. Zelo 

topla je bila druge dekada decembra (5,5 °C nad vrednostjo dolgoletnega povprečja). 

 

Po dekadah je bila v obdobju oktober-december najbolj suha druga dekada oktobra, ko smo na 

referenčni postaji zabeležili le 1 mm dežja. Malo padavin je bilo tudi v tretji dekadi oktobra (13,2 

mm) in novembra (8,8 mm). Največ dežja je padlo v prvi (61,6 mm) in v drugi dekadi novembra 

(93,6 mm). V decembru so bile padavine po dekadah sorazmerno enakomerno razporejene. 

Največ padavin pa smo zabeležili v zadnji dekadi (65,4 mm). 
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Slika 11: Primerjava mesečnih temperatur zraka in količine padavin  v obdobju april – september 

2019 z dolgoletnim povprečjem (1981 - 2010) postaje Medlog pri Celju (vir podatkov: ARSO) z 

referenčno postajo Spodnje Savinjske doline (Latkova vas) 

 

 
 

Slika 12: Primerjava povprečnih dekadnih mesečnih temperatur zraka in količine padavin v 

obdobju april – september 2019 z dolgoletnim povprečjem (1981 - 2010) postaje Medlog pri Celju 

(vir podatkov: ARSO) z referenčno postajo Spodnje Savinjske doline (Latkova vas) 
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Slika 13: Primerjava števila deževnih dni v posameznem mesecu med leti 2014 - 2019 v obdobju 

april - september, 2019 

 

 

4 PROGNOZA NAMAKANJA, GNOJENJA, TEHNOLOŠKE ZRELOSTI, NAPOVED PRIDELKA 
 

4.1  Prognoza namakanja 

 

Meteorološko poletje (junij – avgust) je bilo dokaj bogato s padavinami. Povprečna mesečna 

evapotranspiracija je v mesecu juniju na Celjskem znašala  okoli 5 mm. Vodna bilanca je bila v 

prvih dveh dekadah junija negativna, v zadnji dekadi pa, zaradi velike količine dežja, pozitivna. Ob 

koncu meseca je vodna bilanca ostala negativna, s primanjkljajem okoli 40 mm. 12. junija  smo 

zaradi vročega vremena, ki je hitro sušil zgornji sloj tal, izdali prvo napoved namakanja v letošnjem 

letu. Priporočili smo pričetek namakanja novo posajenih oz. prvoletnih nasadov hmelja, ki so zaradi 

plitvih korenin bolj občutljivi na pomanjkanje vode. Poudarili smo, da je namakanje še posebej 

pomembno za nasade, ki so posajeni na lahkih (peščenih) tleh. V mesecu juliju je povprečna 

mesečna evapotranspiracija znašala 4,6 mm. Vodna bilanca je bila ob koncu meseca, zaradi 

obilnih padavin v prvi in zadnji dekadi julija, pozitivna, z okoli 28 mm presežka. Zaradi obdobja 

vročih dni od 19. do 27. julija, so se tla hitro sušila, zato smo 23. 7. 2019 izdali drugo napoved 

namakanja kjer smo priporočili začetek namakanja vseh nasadov hmelja z rolomati. Tistim, ki 

uporabljajo kapljične namakalne sisteme smo priporočili, da nadaljujejo z namakanjem v skladu z 

dnevnimi oziroma večdnevnimi potrebami rastlin po vodi. V pomoč smo podali informacijo, da v tej 

rastni fazi in v tem vremenu hmelj porablja med 5 in 6 mm vode dnevno. Vodna bilanca za obdobje 

rasti hmelja je prikazana na sliki 14. 
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Slika 14: Vodna bilanca za nenamakan hmelj od 1. 4. do 21. 9. 2018 in količina padavin za srednje 

težka v Žalcu do globine 40 cm (podatki nastali v sodelovanju z Agencijo RS za okolje) 

 

Kazalniki: 

 2 izdani napovedi za namakanje, objavljeni na spletni strani IHPS in v Hmeljarskih 

informacijah 

 

4.2 Prognoza gnojenja 

 

Zaradi dvigovanja cen mineralnih gnojil ter nihanja pridelka hmelja med leti se vedno pogosteje 

postavljajo vprašanja glede gnojilnih norm za različne sorte hmelja pri nas; le-ta je sedaj 

vzpostavljena za vse sorte enako, sorte pa se po habitusu in pridelku med seboj sicer razlikujejo. V 

spomladanskem delu leta 2019 smo predstavili hmeljarjem in strokovni javnosti rezultate naših 

najnovejših raziskav in le-te predstavili tudi na simpoziju Novi izzivi v agronomiji in v Kmečkem 

glasu, da bodo podatki ostali trajno zabeleženi in bo omogočen pogled vanje kadarkoli v prihodnje 

(zbornik simpozija je objavljen on-line z neomejenim dostopom: https://www.agronomsko-

drustvo.si/files/Zbornik_simpozija_Novi_izzivi_v_agronomiji_2019.pdf). Odvzem fosforja z 

nadzemno maso hmelja se med sortami Aurora, Savinjski golding in Celeia in med letoma 2014 in 

2018 ni značilno razlikoval in je bil med 35 in 40 kg/ha P2O5 (slika 15). Odvzem kalija se je med 

sortami najbolj razlikoval in je bil dokazljivo manjši pri sorti Savinjski golding (81 kg/ha K2O) v 

primerjavi s sortama Aurora in Celeia (127 oziroma 118 kg/ha K2O), med letoma razlika ni bila 

dokazljiva. Odvzema žvepla (S) (povprečno 8 kg/ha S) in magnezija (Mg) (med 43 in 50 kg/ha 

MgO) se nista dokazljivo razlikovala med sortami in med letoma. Za vsa ta hranila je potrebni letni 

odmerek za gnojenje enak letnemu odvzemu iz tal, torej smo s tem že dobili navodila po 

posameznih sortah. 

https://www.agronomsko-drustvo.si/files/Zbornik_simpozija_Novi_izzivi_v_agronomiji_2019.pdf
https://www.agronomsko-drustvo.si/files/Zbornik_simpozija_Novi_izzivi_v_agronomiji_2019.pdf
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Pri odvzemu dušika (N) je stvar manj enostavna kot pri fosforju in kaliju, namreč ne moremo 

upoštevati za gnojilni nasvet vsako leto petletnega povprečja odvzema, saj ga hmelj potrebuje v 

različnih letih v različnih količinah sproti med sezono, predvsem v fazah najbolj intenzivne rasti. 

Odvzem dušika z nadzemnimi deli sovpada z akumulacijo suhe snovi. V začetku rasti spomladi do 

začetka junija je majhen, le 10 % celotnega odvzema, večji v juniju, zelo majhen v juliju in končan v 

avgustu, ko je končana proizvodnja suhe snovi. Pri odmerjanju smo hmeljarji zelo pazljivi, ker je 

hmelj pri pretirani preskrbi z dušikom slabše odporen na bolezni, škodljivce ter stresne razmere, 

pride do tvorbe storžkov preraščencev, ima daljše internodije, manjše število zalistnikov in cvetov, 

storžki so temnejše barve z debelejšim vretencem in nimajo značilnega leska, aroma je ostra in 

pekoča, manjša je vsebnost alfa-kislin, presežena je lahko tudi vsebnost nitrata v storžkih, torej 

zelo vpliva na parametre, ki določajo prihodek. 

Povprečni letni odvzem dušika (N) je bistveno manjši pri sorti Savinjski golding (141 kg/ha N) kot 

pri sortah Aurora (167 kg/ha N) in Celeia (152 kg/ha N). Povprečno po vseh sortah skupaj je okrog 

155 kg/ha N. Vendar je razpon odvzema dušika znotraj iste sorte glede na lokacijo zelo velik, zato 

enak gnojilni nasvet za vsako leto in vse sorte ni mogoč. S tem bi naredili škodo rodovitnim, 

namakanim lokacijam, na katerih je lahko odvzem večji, kot je navedeno povprečje, česar ne 

moremo popravljati v prihodnjih letih ampak moramo potrebne količine dušika za uspešno rast in 

razvoj ter izpolnitev potenciala zagotavljati sproti. Na slabše rodovitnih lokacijah in v določenih 

vremenskih razmerah pa bi bil tak odmerek lahko previsok in bi po nepotrebnem dajali denar za 

gnojilo in obenem še povzročili obremenjevanje okolja.  

Letni povprečni odvzem tega hranila je torej orientacija za izdelavo gnojilnih načrtov, sproti pa se je 

potrebno odločati za odmerke glede na vremenske razmere, izgled nasada, gostoto nasada, ali 

hmelj namakamo ali ne in predvsem meritve v tleh že prisotnega mineraliziranega dušika (Nmin) 

tik pred odločitvijo o odmerku za dognojevanje. in meritve Nmin v tleh. Gnojilni odmerek N poleg 

tega ni enak odvzemu, kot je to pri ostalih hranilih; vrednost povečamo zaradi nekontroliranih izgub 

tega zelo mobilnega hranila.  

 

 
 

Slika15: Odvzem hranil iz hmeljišča letno glede na sorto hmelja kot osnova za določanje odmerka 

za gnojenje hmelja glede na sorto 
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V povprečju dveh let med sortami v sveži masi hmeljevine (trta in listje) ni bilo značilnih razlik; 

povprečno je bila 15,7 t/ha. 

 

Prognoza gnojenja spomladi 2019. Spomladi leta 2019 smo svetovali, kot običajno, da prvi obrok 

dušika potrosimo v maju v količini 50 kg/ha N, ko smo ulovili trenutek, ko so se tla ustrezno osušila 

in pred naslednjimi padavinami. Drugi obrok dušikovih gnojil potrosimo pri višini hmelja okrog 4 m 

oziroma tik pred začetkom najhitrejšega priraščanja biomase, kar je običajno okrog 10. junija, in 

sicer v odmerku 80 kg/ha N, če nimamo analize Nmin. Ker pa je bila količina dostopnega dušika v 

tleh v letu 2019 po nenehnem deževju nepredvidljiva, je bilo zelo priporočljivo pred dognojevanjem 

vzeti vzorec tal do globine korenin hmelja in jih nesti v laboratorij v analizo na Nmin, da bi bil 

pognojen odmerek dušika v skladu s potrebami hmelja in stanjem v tleh. Zadnji obrok dušika 

potrosimo v začetku cvetenja hmelja, kar je glede na sorto od konca junija, običajno najkasneje do 

5. julija. Obrok za tretje dognojevanje je do 50 kg/ha oziroma smo svetovali, da naj bo določen 

glede na analizo tal na Nmin. Junij in julij sta čas za drugo in tretje dognojevanje hmelja z 

dušikovimi gnojili, obenem pa tudi čas, ko hmelj naredi veliko biomase in potrebuje tudi večje 

količine drugih hranil. 

 

Gnojila s počasneje sproščujočim dušikom. S ciljem manj hodov po njivi in možnosti manjšega 

odmerka dušika smo priporočali gnojenje z gnojili, ki imajo dušik v stabiliziran obliki oziroma iz 

katerih se dušik sprošča počasneje. Da pa se ne bi dušik sproščal predlogo in s tem povzročil 

podaljšanje vegetativnega obdobja oziroma tvorjenje novih in novih cvetov v času, ko bi se že 

morali tvoriti in polniti storžki, apliciramo gnojila, iz katerih se sprošča dušik do 90 dni, v prvi dekadi 

maja, tista s sproščanjem dušika do 60 dni pa v zadnji dekadi maja. Gnojila neznanega izvora zelo 

odsvetujemo, saj si lahko na njivo spravimo strupene oziroma nezaželene snovi.  

 

Foliarno gnojenje. Zaradi hladnega vremena v pomladi 2019 je hmelj rastel počasi, a se je v toplih 

dneh, ki so sledili, pogumno pognal proti vrhu žičnice. Da mu pri tem pomagamo, smo svetovali 

izvedbo foliarnega gnojenja, kar naj bi  skupaj z absorbcijo hranil iz tal pripomoglo k dovolj hitri 

oskrbi rastlin za hitrejšo tvorbo biomase, torej da rastline pred začetkom generativne faze 

nadoknadijo zamujeno. Na IHPS smo v ta namen preizkusili mešanico hranil v kelatni obliki – 

Fructol, pripravke iz alg: Coralite, Super 50, Alga 95 ter Alga Complex, ki vsebuje tako alge kot 

hranila, in PRP EBV.   

 

Pomen ravnovesja med hranili v tleh. Pri aplikaciji dušikovih gnojil je pomembno poznati talne 

lastnosti in potrebe rastlin, moramo pa upoštevati vremenske razmere. Dušik se potrebuje za 

izgradnjo biomase in sodeluje pri fotosintezi. Z njim vplivamo na to, da rastlina tvori več celic in so 

le te večje. Vendar – večje celice pomenijo potrebo po črpanju več vode; če ni v tleh dovolj 

dostopnega fosforja, so korenine slabše razvite in je ne morejo dovolj hitro črpati. Dostopen fosfor 

v tleh pa je na voljo pri ustreznem pH. Če je pH prenizek, je dostopnost fosforja zmanjšana. Več 

vode v celicah pomeni tudi potrebo po večjem pritisku, ki ga omogoči dovoljšna količina kalija. Če 

vse to ni usklajeno, se dodatna biomasa ne bo tvorila in večje količine dušika nimajo smisla. To 

smo večkrat poudarili, saj je ena najbolj pomembnih tematik pri gnojenju hmelja.  

 

Obenem se dušik izkorišča skupaj s sulfatom. Za izkoristek 10 do 14 kg/ha dušika rabi rastlina 

hmelja 1 kg žvepla. Po meritvah IHPS je odvzem žvepla s hmeljem povprečno 8 kg/ha S = 20 

kg/ha SO3. Torej je junij, tik pred začetkom hitre rasti hmelja, čas za aplikacijo sulfatnih gnojil: 

superfosfat, amonsulfat, kalijev sulfat, patenkali, NPK s kalijem v sulfatni obliki … Poudarili smo, da 
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se moramo držati gnojilnega načrta. Preveč sulfata ima lahko namreč prav nasprotni učinek, kot ga 

želimo.  

 

Kazalnik: 

 objavljen 1 strokovni članek: ČEH, Barbara, ČREMOŽNIK, Bojan, OSET LUSKAR, Monika. 

Odmerke potrebnih hranil za hmelj določimo na podlagi odvzema. Kmečki glas, ISSN 0350-

4093, 27. feb. 2019, letn. 76, št. 9, str. 10. [COBISS.SI-ID 765324]; 

 objavljen 1 znanstveni prispevek na konferenci: ČEH, Barbara, ČREMOŽNIK, Bojan, OSET 

LUSKAR, Monika. Odvzem hranil s hmeljem (Humulus lupulus L.) kot osnova za določanje 

gnojilnih odmerkov in masa hmeljevine glede na sorto. V: ČEH, Barbara (ur.), et al. Novi 

izzivi v agronomiji 2019 : zbornik simpozija, Laško, 2019. Ljubljana: Slovensko agronomsko 

društvo. 2019, str. 63-69, ilustr. [COBISS.SI-ID 767372]; 

 izvedeno 1 predavanje o gnojenju na tehnološkem sestanku 22. maja 2019,  

 izvedeno 1 predavanje o gnojenju na temo foliarnega gnojenja na tehnološkem sestanku 
hmeljarjev v juliju, 

 odgovarjanje glede gnojenja hmeljarjem po telefonu.  
 

4.3  Napoved pridelka 
 

Prognozo pridelka smo naredili konec julija / začetek avgusta na podlagi štetja cvetov ter 

obstoječih regresijskih enačb. V okviru naloge se je v letu 2019 torej izvajalo štetje cvetov, 

prognoza pridelka glede na metodo štetja cvetov, prognoza pridelka za sorte Aurora, Savinjski 

golding, Bobek in Celeia glede na obstoječe regresijske enačbe. Ob koncu je bila izdelana skupna 

ocena pridelka po sortah glede na izračune in stanje na terenu. Podatki so predstavljeni v 

preglednici 3. Hmeljarjem smo jih predstavili na rednem tehnološkem hmeljarskem sestanku 14. 

avgusta na IHPS. 

 

Napoved pridelka za Auroro in Savinjski golding glede na regresijski enačbi po Hacinu, ki 

upoštevata padavine v kritičnih obdobjih rasti hmelja, je zapisana v 2. stolpcu preglednice. V 3. 

stolpcu je navedena napoved pridelka glede na temperature v rastni sezoni do konca julija. 

Napoved pridelka glede na enačbe, ki upoštevajo tako temperature kot padavine do konca julija 

(Črepinšek in Čeh), je zapisana v 4. stolpcu preglednice. Pri napovedi pridelka glede na štetje 

cvetov se poleg preštetega števila storžkov na rastlino upošteva povprečno maso storžkov glede 

na sorto; rezultati so navedeni v 5. stolpcu preglednice. V zadnjem stolpcu preglednice je zapisana 

zgodnja napoved pridelka konec julija 2019 kot povzetek napovedi po enačbah in stanja na terenu. 

Dejstvo je, da je letos pridelek težko napovedati, saj je ogromno površin do konca julija 

poškodovala toča in je težko predvideti, kako je to vplivalo na skupno povprečno višino pridelka.   

 

Preglednica 14: Ocena povprečnega pridelka po sortah za leto 2019 (v kg/ha) konec julija /  

začetek avgusta 2019 glede na različne metode napovedi in skupna ocena 
 

Sorta 

Po Hacinu 

(glede na 

padavine) 

Po enačbi 

glede na 

T  

Po enačbi 

Črepinšek in 

Čeh  

Glede na štetje 

cvetov*** 

Skupna 

ocena 

Sav. golding  1125* 1185 1466*****  1400 

Aurora  1757* 1596 2046*****  1700 

Celeia    1547**  1700 

Bobek   2032****  do 2000 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/765324?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/767372?lang=sl
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Styrian gold     1708 1700 

* HACIN Janez. Prispevek k poznavanju vpliva dejavnikov okolja na rast in razvoj ter na pridelek in vsebnost alfa-kislin 

pri hmelju (Humulus lupulus L.). Magistrsko delo, Ljubljana, 1989, 112 s.  

** ČREPINŠEK Zalika in ČEH Barbara. Pridelek hmelja sorte Celeia glede na vremenske razmere do konca julija. 

Hmeljarski bilten. 2016, 23, str. 14-26.   

*** Glede na število preštetih cvetov in povprečno maso storžkov glede na sorto; avgusta se lahko sicer storžki razvijejo 

nadpovprečno ali podpovprečno.  

**** ČREPINŠEK Zalika in ČEH Barbara. Povezava med vremenskimi razmerami do konca julija in pridelkom hmelja 

sorte Bobek. V: ČEH, Barbara (ur.), et al. Novi izzivi v agronomiji 2019 : zbornik simpozija, Laško, 2019. Ljubljana: 

Slovensko agronomsko društvo. 2019, str. 139-145. 

***** ČREPINŠEK Zalika in ČEH Barbara. Odvisnost pridelka hmelja sort Aurora in Savinjski golding od vremenskih 

razmer do konca julija. Hmeljarski bilten, 2018, 25, str. 5-17. 

 

Kazalnik:   

 izdana zgodnja napoved – ocena pridelka za vse v nalogo vključene sorte na tehnološkem 

sestanku hmeljarjev 14. avgusta.  

 

 

4.4  Prognoza tehnološke zrelosti 
 

 

V letu 2019 smo spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih 

storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več lokacijah pedološko in krajevno različnih 

lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, pri najbolj razširjenih sortah hmelja. 

Vzorčenja smo izvajali v časovnem intervalu od 3 do 7 dni. Rezultate smo objavljali sproti na 

spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru 

dežja, ko smo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali smo tudi preko Hmeljarskih 

informacij, ko so le-te izhajale, preko Kmečkega glasa in na tehnoloških sestankih hmeljarjev 

konec julija in v avgustu. Odgovarjali smo tudi na telefonske klice glede te tematike. Pri vseh 

objavah smo priporočali, da se glede začetka obiranja na posameznih kmetijah odločajo hmeljarji 

individualno – se orientirajo glede na naše spremljanje tehnoloških parametrov na določenih 

lokacijah in pred odločitvijo prinesejo vzorec storžkov iz njihovega hmeljišča v analizo na IHPS vsaj 

na vsebnost vlage, priporočljivo tudi na vsebnost alfa-kislin. Opozorili smo tudi, da je treba paziti na 

izteke karenc ter vedno podali navodilo za vzorčenje storžkov za analizo na vsebnost vlage in alfa-

kislin.  

 

Za letošnje leto je zaradi neobičajnih vremenskih razmer v mesecu maju in juniju zamik v 

fenofazah razvoja. Konec julija smo opozorili, da je v nasadih, ki jih je prizadela toča, stanje 

povsem različno in je bilo odvisno od termina in fenofaze, v kateri je bil nasad poškodovan, ter 

seveda od sorte, zato smo za te nasade priporočili, da se jih podrobneje spremlja.  

V času vzorčenja 19. 8. je na vseh 3 vzorčenih lokacija sorta Savinjski golding prešla v 

tehnološko zrelost. Storžki so bili zlato zeleni, so prijetno dišali, šumeli in se odbijali, zelo malo jih 

je bilo medlih. Vlaga v storžkih je bila 78.4 do 78,8 %. Vsebnost alfa kislin je bila 2,7 do 4,1 % v 

zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago) glede na lokacijo vzorčenja. V zadnjih dneh pred 

vzorčenjem sta se masa in dolžina storžkov ustalili oziroma so storžki na eni lokaciji še nekoliko 

pridobili na masi, ki je bila na dan vzorčenja in glede na lokacijo 8,5 do 8,7 g/100 suhih storžkov. 

Tudi na Koroškem je te dni ta sorta prešla v tehnološko zrelost. 
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Okrog 26. avgusta sta v tehnološko zrelost na vzorčenih lokacijah prešli sorti Styrian gold in 

Aurora. Masa 100 suhih storžkov obeh sort se je v zadnjih dneh pred tem še nekoliko povečala; 

pri sorti S. Gold na 10,6 g in pri sorti Aurora na 9,4 do 12,2 g (glede na vzorčeno lokacijo). 

Vsebnost alfa-kislin je pri sorti Aurora od 8,2 do 10,7 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % 

vlago)  glede na vzorčeno lokacijo.  

 

29. avgusta so v tehnološko zrelost prešle sorte S. Dragon, S. Fox in Bobek. Storžki sorte S. 

Dragon so bili zeleni, debeli, malo drobljivih, so prijetno dišali, šumeli, zelo malo je bilo še medlih. 

Vsebovali so 77,2 % vlage ter 6,4 % alfa-kislin v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). 

Storžki sorte S. Fox so bili zeleni, debeli, so šumeli, nekaj jih je bilo drobljivih, imeli so  prijetno 

aromo. Vsebovali so 78,9 % vlage ter 5,3 % alfa-kislin v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % 

vlago). Masa 100 storžkov je bila 13,3 g. Storžki sorte Bobek so na vzorčeni lokaciji vsebovali 76,8 

% vlage, vsebnost alfa-kislin je bila 5,3 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Masa 100 

suhih storžkov je bila 9,1 g. Storžki so bili zeleni, zaprti, nekaj je bilo še medlih in drobnih, imeli so 

prijetno aromo.  

 

30. avgusta je v tehnološko zrelost na vzorčeni lokaciji prešla še sorta S. Wolf. Storži so bili zeleni, 

zaprti, so šumeli in prijetno dišali, vsebovali so 74-78 % vlage, vsebnost alfa-kislin je bila 11,6 do 

15,0 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago) glede na vzorčeno lokacijo. Masa 100 suhih 

storžkov je bila 8,3 do 12,3 g. 

 

Na vzorčenih lokacijah so kot zadnje prešle v tehnološko zrelost sorti Celeia, S. Cardinal in S. 

Eureka, in sicer po 2. septembru. Masa storžkov in vsebnost alfa-kislin sta se ustalili. Vsebnost 

alfa-kislin pri sorti Celeia je bila 2,8–3,0 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago) glede na 

vzorčeno lokacijo. Masa 100 suhih storžkov je bila 8,1–9,0 g, vsebnost vlage pa 78,9–80,7 %. Pri 

sorti S. Cardinal je bila vlaga v storžkih 74,6–75,6 % glede na vzorčeno lokacijo, storžki so bili 

debeli, so že šumeli, bili zaprti in so se odbijali, le malo jih je bilo še medlih, imeli so značilno 

aromo. Masa 100 suhih storžkov se je ustalila in je bila 12,3–15,4 g, vsebnost alfa-kislin je bila 

9,9–11,6 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago) glede na vzorčeno lokacijo. Pri S. 

Eureka so bili storžki zeleni, debeli, kompaktni, so kar šumeli, sicer je bilo še kar nekaj drobnih in 

medlih. Vlaga v storžkih je bila 78,8 %, vsebnost alfa-kislin 13,8 % v zračno suhih storžkih (storžki 

z 11 % vlago), masa 100 suhih storžkov pa 17,6 g.   

 

Analize: 

 80 analiz na vsebnost vlage, 

 80 analiz na vsebnost alfa-kislin z vlago.       

 

Kazalniki: 

 narejenih 80 analiz na vsebnost vlage v storžkih, 

 narejenih 80 kemijskih analiz na vsebnost alfa-kislin z vlago, 

 9 objav o stanju tehnološke zrelosti hmelja na spletni strani IHPS pod Aktualno: 13. avgust, 

19. avgust, 20. avgust, 23. avgust, 27. avgust, 30. avgust, 2. september, 3. september, 6. 

september. 

 2 objavi preko Hmeljarskih informacij: 14. avgust, 28. avgust,  

 1 objava v časopisu Kmečki glas: Dozorele že tudi najbolj pozne sorte hmelja (št. 37, letnik 

2019, 11. september, stran 27), 

 poročanje o stanju tehnološke zrelosti na rednih tehnoloških sestankih hmeljarjev.  
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5 OCENA MEDNARODNE KONKURENČNOSTI HMELJARSTVA IN EKONOMIKE 

HMELJARSKIH KMETIJ 

 

5.1 Sistemska analiza konkurenčnosti in globalnih tržnih razmer v hmeljarstvu  

 

Svetovna hmeljarska organizacija (www.ihgc.org) povezuje organizirane hmeljarje in trgovce s 

hmeljem iz 20 držav vseh petih kontinentov. Delo poteka v okviru treh komisij. (i) Znanstveno-

tehnične komisije za promocijo in izmenjavo raziskovalnih rezultatov, (ii) Ekonomske komisije za 

spremljanje in analizo tržnih dogajanj in (iii) Komisije za usklajevanje zakonodaje – za  obravnavo 

tržno-administrativnih ovir pri izvozu hmelja.  

 

Vsakokratna ocena globalnih tržnih razmer v hmeljarstvu temelji na podatkih predstavnikov držav 

pridelovalk hmelja, kjer se trikrat letno srečujemo na sestankih Ekonomske komisije. V tem letu so 

bili sestanki 26.4.2019 v nemškem Freisingu, 30.7.2019 v kongresno obarvanem Žalcu in 11. 11. 

(dan pred začetkom BrauBeviale.- največjega mednarodnega sejma industrije pijač v povezavi s 

surovinami, logistiko, analitiko in marketingom) na seji IHGC v Nürnbergu.  

 

Za 2018 navajajo statistike v poročilu Ekonomske komisije 60.184 ha hmeljišč in globalni pridelek 

118.705 ton hmelja (11.637 ton grenčic). Širjenje hmeljišč v svetu pa se je nadaljevalo tudi v 2019 - 

že 6. leto (!) zapored. Ponudba aromatičnega hmelja je tako pri večini sort že presegla 

povpraševanje. Pri določenih grenčičnih sortah pa je bilo v jesenski razpravi še zmeraj zaznati 

izrazite signale povpraševanja. Površine vseh hmeljišč so se v 2019 globalno povečale (podobno 

kot v 2018) za 1.375 ha (skupaj 61.559 ha). Najizraziteje v treh najpomembnejših državah. V ZDA 

na 24.163 ha, v Nemčiji na 20.417 ha in v Češki na 5.003 ha). Statistike s hmeljem za Slovenijo – 

skupaj z razlogi za izjemno zmanjšanje površin hmeljišč (1.596 ha) in pridelka hmelja (2.572 ton) - 

je na sestanku informativno predstavil delegat Združenja hmeljarjev Slovenije Jernej Ribič. 

Površine hmeljišč v Sloveniji, ki se v 2019 zmanjšujejo - so tako v svetovnem merilu po obsegu na 

6.mestu. Kot pomembnejši pridelovalci in izvozniki na globalnem trgu sledijo še angleški (958 ha), 

novozelandski (743 ha), avstralski (700 ha), španski (535 ha), francoski (505 ha) in ruski (254 ha) 

hmeljarji.  

 

Posodobljene statistike o površinah in pridelavi hmelja, kot tudi o sortni strukturi in pogodbeni 

prodaji, so po državah spletno predstavljene v izvirnih gradivih sestankov IHGC. 

 

Podrobnosti tržnih razmer v hmeljarstvu predstavljamo v nadaljevanju s preglednico površin 

hmeljišč (ha), pridelkov hmelja (t) in grenčic (t) jeseni 2019 (IHGC) in večletnim pregledom 

svetovnih statistik o hmeljarstvu in pivovarstvu za obdobje 2007 – 2018 – povzetim iz poročila 

vodilnega panožnega  podjetja na področju predelave in trgovine s hmeljem (BarthHaas). 

 

 

 

http://www.ihgc.org/
https://www.braubeviale.de/en
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Preglednica 15: Površine hmeljišč (ha), pridelkov hmelja (t) in grenčic (t) jeseni 2018 (vir: IHGC). 
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Slika 16: Pregled svetovnih statistik o hmeljarstvu za obdobje 2007 – 2018: površine hmeljišč (ha), 

pridelek hmelja (t), proizvodnja grenčic (t) in proizvodnje piva (mio hl).  

(vir: The Barth Report. Hops 2018-2019). 
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Teme sestankov Svetovne hmeljarske organizacije v 2019 

 

Za izvozno konkurenčnost pridelave hmelja v Sloveniji so pomembne tudi razprave in zaključki tem 

sej predsedstva Svetovne hmeljarske organizacije – ki sledijo tržnim analizam tržnih razmer v 

okviru sej Ekonomske komisije. Zapisi poletnega sestanka obravnavajo (i) poročilo komisije za 

harmonizacijo mednarodne zakonodaje v hmeljarstvu, (ii) načrtovan svetovni hmeljarski dogodek 

(Bruselj, 18.11.2019) za ohranitev nabora aktivnih snovi za varstvo hmelja v EU, (iii) dokument 

organizacije o skladnosti, (iv) promocijska predstavitev Štajerskega hmelja ZGO (Styrian hops, 

PGI) ter (v) načrtovane aktivnosti in sestanke organizacije. 

 

Po pavzi novembrskega sestanka IHGC pa se je predsednik Leslie A. Roy ponovno zahvalil 

Združenju hmeljarjev Slovenije za izvrstno poletno organizacijo 57.kongresa Svetovne hmeljarske 

organizacije. Na spletni strani vseh treh sestankov v 2019 (http://www.hmelj-giz.si/ihgc/act.htm) pa 

so na voljo v angleščini tudi preostali dokumenti obravnavanih tem, kot so poročila o harmonizaciji 

mednarodne zakonodaje v hmeljarstvu, v novembru v Bruslju organiziran svetovni lobistični 

dogodek Global Hop Summit za ohranitev nabora aktivnih snovi za varstvo hmelja v EU, dokument 

organizacije o skladnosti dela predstavnikov članic in funkcionarjev organizacije,  smernice za 

uporabo metodologije pri poročanju količine pridelanih grenčic (alfa-kislin) v hmelju v državah 

članicah IHGC (Analytica-EBC Metoda 7.4) ter načrtovane aktivnosti in termini prihodnjih 

sestankov organizacije. Naslednji formalni sestanek Svetovne organizacije hmeljarjev in  trgovcev 

s hmeljem (IHGC)  bo v okviru hmeljarske poti v Argentini od 24.2. do 3.3.2020.  

 

Kazalniki: 

 prikaz posodobljenih statistik ponudbe hmelja (2018-2019) na globalni ravni,  

 prikaz 4 globalnih statistik hmeljarstva in pivovarstva (2007-2018).  
 

 

5.2  Modelna analiza stroškov pridelave hmelja v Sloveniji  

Ekonomičnost kmetijske pridelave pogojujejo - v ožjem smislu, oz. brez upoštevanja 

ukrepov/subvencij SKP -  (a) višina pridelka in (b) dosežena cena na prihodkovni strani ter (c) 

proizvodni stroški na odhodkovni. Za kapitalno in delovno intenzivno panogo, kot je hmeljarstvo, je 

primernejša metoda modelne kalkulacije skupnih stroškov pridelave, kot pa metoda pokritja. Za 

celovitejši pregled gospodarske konkurenčnosti hmeljarskih kmetij pa je potrebno obravnavati še 

njihove ostale gospodarske dejavnosti – kar pa ni predmet pričujoče strokovne naloge.  

 

Na IHPS v Žalcu ocenjujemo modelno stroške pridelave hmelja s pomočjo kalkulacij tehnološko-

ekonomskega modela SIMAHOP. V modelnem izračunu skupnih stroškov pridelave hmelja za leto 

2019 vključuje kalkulacija v hipotetičnem primeru povprečno veliko posestvo 10 ha hmeljišč s 

pridelkom hmelja 1.800 kg/ha. Metodologija izračunov se nanaša (a) na ocenjeno višino pridelka 

hmelja, ki je mednarodno primerljivo konkurenčen na svetovnem trgu in (b) na dolgoleten 

povprečen obseg površin hmeljišč na hmeljarskih posestvih v Republiki  Sloveniji. V modelu 

SIMAHOP 3.4 smo v sklopu fiksnih stroškov upoštevali oceno 2.800 EUR/ha – kar je povsem 

primerljivo z oceno za investicijsko usmerjene hmeljarske kmetije, kot je podaja sorodna hmeljarska 

ustanova v Hüllu, ZRN. Pri stroških dela vključuje model 65 strojnih ur (27,81 €/Sh), 65 traktorskih ur 

http://www.hmelj-giz.si/ihgc/act.htm
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2019%20NOV%20Global%20Hop%20Summit.pdf
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2020%20FEB%20IHGC%20Hop%20tour%20in%20Argentina%20EN.pdf
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(20,60 €/Th) in 260 ur delavcev (6,70 €/Rh). Na podlagi podatkov SURS o povprečnem dvigu stroškov 

dela v RS v letu 2019 za 3 % - smo enako tudi v modelni kalkulaciji stroškov dela v hmeljarstvu za leto 

2019 korigirali posamezne urne postavke. Modelna tehnologija pridelave hmelja je podrobneje 

predstavljena v reviji Hmeljarski bilten 13(2006) s. 21-31. V dopolnjeni modelni verziji 3.4. pa je – na 

podlagi primerljive tuje literature v ZRN - vključena korekcija zmanjšane količine ur dela. Nadalje smo 

posodobili input podatke za nabor, odmerke in cene aktualnih sredstev za varstvo hmelja v RS. Podatki 

izvirajo iz maloprodajnega cenika FFS za hmelj lokalnega trgovskega podjetja (slika). Tehnologija 

pridelave zajema obdelavo hmeljišč (podrahljanje, brananje, odgrinjanje, kultiviranje, osipavanje), 

obdelavo hmelja (rez, dosajevanje, napeljava vodil, čiščenje in napeljava hmelja), 5 škropljenj s FFS, 4-

kratno dognojevanje, 2-kratno namakanje ter obiranje in sušenje hmelja. Oceno stroškov za energente 

(elektrika, kurilno olje) smo povzeli po SURS. 

 

 
Slika 17: Modelni izračun stroškov materiala za varstvo hmelja v Sloveniji 2019 (SIMAHOP 3.4) 

 

Skupni stroški pridelave hmelja v Sloveniji za leto 2019 so modelno ocenjeni na 10.231 EUR/ha 

oz. na 5,74 EUR/kg. Modelno ocenjeni spremenljivi stroški pridelave hmelja pa na 7.531 EUR/ha 

(4,18 EUR/kg). Zaradi specifičnosti pridelave hmelja in posledični zasnovi modela, so pri oceni 

spremenljivih stroškov ti razdeljeni na 2 skupini. Predstavljeni so v EUR/ha in v EUR/kg. V prvi 

skupini je zajet del spremenljivih stroškov, ki je neodvisen od višine pridelka. V drugi skupini pa je 

del, ki je odvisen od višine pridelka hmelja (v izračunu upoštevamo 1.800 kg/ha). Nanaša se na 

obiranje in sušenje hmelja (0,65 EUR/kg, oz. 1.170 EUR/ha).  

 

Model SIMAHOP prikazuje tudi višino stroškov pridelave hmelja v odvisnosti od hektarskega 

pridelka. Pri pridelku hmelja 1.600 kg/ha znašajo 6,38 EUR/kg, pri 1.800 kg/ha  5,74 EUR/kg, pri 

2.000 kg/ha 5,23 EUR/kg, pri pridelku 2.200 kg/ha 4,81 EUR/kg, pri pridelku 2.400 kg/ha 4,47 

EUR/kg, itd.. 
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Preglednica 16: Kalkulacija stroškov pridelave hmelja v Sloveniji 2019 z modelom SIMAHOP 3.4 

 

SIMAHOP 3.4 ©  delo material skupaj 

Tehnologija:  (€/ha) (€/ha) (€/ha) 

(1.800 kg/ha)     

gnojenje hmeljišč  185 327 512 

obdelava hmeljišč   418 233 651 

obdelava hmelja  1.309   1.309 

namakanje  588   588 

varstvo hmelja  327 913 1.240 

obiranje, sušenje   2.062 1.170 3.232 

sprem. str. (€/ha)  4.889 2.642 7.531 

skupni str. (€/ha)      10.231 

skupni str. (€/kg)       5,74 

 

 
Slika 18: Modelni izračun skupnih stroškov pridelave hmelja v Sloveniji 2019 (SIMAHOP 3.4) 

  

Osnovni namen izdelave modelnih kalkulacij je spremljanje stroškov in ekonomskega položaja pri 

pridelavi posameznega kmetijskega pridelka. Podatek o spremenljivih stroških na kg hmelja 

zajema le neposredne stroške pridelave v tekočem letu. Lahko predstavlja izhodišče za 

kratkoročno odločanje o prodaji hmelja, pri čemer pa ne upošteva tudi stalnih stroškov pridelave 

(amortizacija, stroški investicij in vzdrževanja).  

 

Modelna kalkulacija skupnih stroškov pridelave hmelja v RS temelji v letu 2019 na tržno 

konkurenčnem pridelku 1.800 kg hmelja na ha. Skupni stroški v znesku 5,74 EUR/kg predstavljajo 

modelno lastno ceno pridelka hmelja. Pri doseženi tržni ceni hmelja, ki je višja od lastne, prinaša ta 

dobiček. Nižje dosežena tržna cena hmelja bi predstavljala pridelavo z negativnim finančnim 

rezultatom. 

 

Kazalnika:  

 kalkulacija spremenljivih stroškov pridelave hmelja v Sloveniji v letu 2019,  

 kalkulacija skupnih stroškov pridelave hmelja v RS v letu 2019. 
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6        PRIPRAVA IN IZDAJA INFORMACIJ TER NAVODIL ZA HMELJARJE 

V prvem tromesečju smo izdali eno št. Hmeljarskih informacij, v drugem tromesečju pet številk, v 

tretjem tromesečju štiri številke, zadnjo enajsto številko smo  izdali v decembru. 

 

Kazalniki: 

 izdanih 11 številk Hmeljarskih informacij in poslanih na naslove vseh aktivnih hmeljarjev ter 

objavljenih na spletni strani IHPS: http://www.ihps.si/obvestila_category/hmeljarske-

informacije/, aktualne teme  varstva rastlin pa so bile objavljene tudi preko spletnega 

portala  fito info: http://agromet.mkgp.gov.si/PP. 

 

 

7 SODELOVANJE NA OZIROMA ORGANIZACIJA POSVETOV IN STROKOVNIH   

SREČANJ 
            

7.1  Seminar o hmeljarstvu 

 

Prav tako kot vsako leto smo tudi letos organizirali in uspešno izvedli tokrat že 56. seminar o 

hmeljarstvu, ki je potekal 7. februarja 2019 kot že nekaj let zaporedoma v kongresnem centru 

Thermana Laško. Udeležilo se ga je 118 slušateljev. Seminar je bil razdeljen na dopoldansko in 

popoldansko sekcijo. Skupaj je bilo predstavljenih 11 referatov in 2 posterjev.  

 

Dopoldansko sekcijo smo pričeli z uvodnim  predavanjem ga. Marjete Bizjak s MKGP, ki je 

predstavila usmeritve skupne kmetijske politike v novem obdobju 2020 - 2028. Sledila je rdeča nit 

seminarja na temo hude viroidne zakrnelosti hmelja kjer so bili predstavljeni trije prispevki. Ga. 

Anita Benko Beloglavec je predstavila referat z naslovom Predlog strategije izkoreninjenja hude 

viroidne zakrnelosti hmelja sledilo  je predavanje dr. Sebastjana Radiška o simptomatiki viroidne 

zakrnelosti in razkuževanju opreme ter dr. Udovičiča o industrijskem kompostiranju hmeljevine. 

Dopoldanska sekcija se je zaključila z aktivno in burno razpravo ter različnimi pomisleki s področja 

izkoreninjenja hude viroidne zakrnelosti hmelja. 

  

V popoldanskem delu smo se posvetili področju tehnologije pridelave hmelja in ohranjanju 

kakovosti pridelka, referate smo podali strokovnjaki z IHPS ter dva zunanja predavatelja. Pričeli 

smo prispevkom dr. Magda Rak Cizej na temo FFS v hmeljarstvu kaj vse vpliva na učinkovitost 

omenjenih sredstev je predstavil Andrej Kos (Karsia), sledilo je predavanje dr. Barbara Čeh -  

Odvzem hranil s hmeljem kot osnova za določanje gnojilnih odmerkov. Sledil je referat doc. dr. 

Roka Miheliča o Biooglju, izr. prof. dr. Andreja Čerenak  je predstavila področje žlahtnjenja hmelja 

ob pojavu CBCVd in zaščito  pred nedovoljenim  širjenjem novih sort izven Slovenije, dr. Miha 

Ocvirk in doc. dr. Iztok Jože Košir sta predstavila geografsko poreklo hmelja. Popoldanski sklop se 

je zaključil z referatom dr. Boštjana Nagliča tehnološke posodobitve namakalnih sistemov v 

Spodnji Savinjski dolini sledila je razprava z zaključki seminarja. Poleg strokovnih predavanj in 

diskusij ter aktualnih tem s področja pridelave in predelave hmelja smo pozornost namenili tudi 

različnim predlogom in komentarjem hmeljarjev, saj smo jih vseskozi predavanj vzpodbujali in 

pozivali k aktivnem sodelovanju. Seminar smo zaključili ob pogostitvi ter prijetnem druženju.  

 

 

http://www.ihps.si/obvestila_category/hmeljarske-informacije/
http://www.ihps.si/obvestila_category/hmeljarske-informacije/
http://agromet.mkgp.gov.si/PP
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Slika 16: Seminar o hmeljarstvu 2019 v Laškem (foto S. Žgajner) 

 

Kazalnik: 

 uspešno organiziran in izpeljan seminar o hmeljarstvu. 

 

 

7.2    Udeležba na tehnoloških sestankih hmeljarjev 
 

Redne tehnološke sestanke hmeljarjev organiziramo skupaj s KGZS Celje izpostavo Žalec. V okviru le teh 

smo se aktivno udeležili vseh srečanj, ki so potekala v letu 2019 na različnih lokacijah v Savinjski dolini. Prvi 

tehnološki sestanek v letu 2019 kot že nekaj zadnjih let organiziramo v Ojstriški vasi pri podjetju Basle in je 

potekal 18. marca.  V maju smo izvedli drugi tehnološki sestanek ki smo ga pričeli v Gotovljah končali pa na 

IHPS kjer je potekala praktična predstavitev namakanja hmelja. Nato smo se dvakrat dobili v juniju, in sicer: 

5. junija v Gomilskem kjer nas je gostila Hmeljarska zadruga ter 19. 6. v Parižljah na sedežu podjetja Marovt 

sistemi kjer smo poleg teoretičnega dela imeli tudi predstavitev vzdrževanja kapljičnih namakalnih sistemov. 

Prav tako sta dva sestanka potekala v juliju peti sestanek je potekal  3. julija v Latkovi vasi, šesti tehnološki 

sestanek pa 24. julija v Podlogu na kmetiji Povše. Zadnji, sedmi tehnološki sestanek v letu 2019 pa je že tudi 

postal tradicionalen in je potekal 14. avgusta na IHPS v Žalcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


