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J. Livk: PRIGLASITEV PRIDELKA HMELJA LETNIK 2018
V letu 2018 je prišlo do spremembe Zakona o kmetijstvu in sicer v členu 150, kjer je v drugi točki
naveden skrajni rok za priglasitev pridelka hmelja. Ta rok je do sedaj bil 15. oktober v letu
pridelave hmelja. Aprila 2018 pa je bila v Uradnem listu RS št. 22/2018 objavljena sprememba
tega datuma in je od letos dalje ta rok 30. oktober. Hmeljarji morate do tega datuma priglasiti
organizaciji pooblaščeni za kontrolo in certificiranje pridelka hmelja vse svoje količine pridelka
hmelja posameznega letnika (v letošnjem letu: letnika 2018). V primeru, da ste svoj pridelek
hmelja že certificirali na enem izmed centrov za certificiranje, ste s tem že izpolnili zahtevo po
priglasitvi pridelka hmelja in vam ni potrebno nič več dodatno priglasiti svojega pridelka hmelja.
V primeru dodatnih informacij lahko pokličete na tel. številko (03)7121642 ali
(041)647404 – Joško Livk.

M. Pavlovič: S SEJE HMELJARJEV IN TRGOVCEV (IHGC) V ŠPANIJI
Na sestanku Mednarodne hmeljarske organizacije 31. julija in 1. avgusta 2018 v španskem Leónu je
bila letos že druga priložnost za skupno globalno oceno tržnih razmer v hmeljarstvu. Poletno srečanje
je potekalo v okviru hmeljarske ekskurzije. Od leta 2000 jih - alternativno s kongresi - prireja ta
svetovna organizacija vsaki dve leti. V zbirnem tržnem povzetku iz poročil 20 držav članic pridelovalk
hmelja so statistike z majskega sestanka dopolnjene (!). Tako podatki za leto 2017, kot tudi ocena
letine za 2018. Za 2017 razberemo iz posodobljenih podatkov, da je bil na 58.807 ha hmeljišč globalni
pridelek 118.710 ton hmelja.
Širjenje hmeljišč v svetu se v 2018 nadaljuje že 5. leto (!) zapored - najbolj v ZDA. Ponudba
aromatičnega hmelja je tako pri določenih sortah že presegla povpraševanje. Pri grenčičnih sortah
tržnih presežkov trgovci še niso omenjali. Posledično se razmere že odražajo v zniževanju dnevnih
cen hmelja. Površine vseh hmeljišč so se v 2018 – ob delni sortni menjavi – vseeno globalno povečale
za 1.750 ha (skupaj 60.557 ha). V ZDA (+846 ha, skupaj 23.379 ha), v Nemčiji (+601 ha, skupaj 20.144
ha), v Češki (+81 ha, skupaj 5.026 ha), v Sloveniji (+77 ha, skupaj 1.667 ha). Na Kitajskem pa so v
zadnjih letih zmanjševali površine in jih ocenjujemo v IHGC na 2.683 ha. Primerjalno z ostalimi
državami je bilo očitno, da so imeli hmeljarji v Sloveniji nadpovprečno ugodne vremenske razmere za
pridelavo – predvsem dovolj padavin. Površine hmeljišč v Sloveniji so tako v svetovnem merilu po
obsegu na petem mestu. Kot pomembnejši pridelovalci sledijo še poljski (1.576 ha), angleški (972 ha),
avstralski (652 ha), španski (543 ha), novozelandski (531 ha), francoski (496 ha) in ruski (470 ha)
hmeljarji. Svetovna hmeljarska organizacija vsako leto tudi dopolnjuje globalni seznam sort hmelja v
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tržni pridelavi. Podrobnejše statistike o površinah in pridelavi hmelja, kot tudi o sortni strukturi in
pogodbeni prodaji, so po državah spletno predstavljene v izvirnem gradivu seje.
Letošnja svetovna ponudba hmelja bo zadostila potrebam pivovarn v 2019. Se pa opažajo razlike pri
potrebah določenih sort. Hmeljarji v ZDA prilagajajo sortno strukturo – predvsem na račun večanja
razmerja grenčičnih sort na račun zmanjševanja aromatičnih (trend od 80 % na 60 %). V preteklih
petih letih širjenja hmeljišč, so jih ti največ povečali – v SZ pacifiškem delu ZDA celo za 51 %. K ugodni
podjetniški klimi v ZDA je v preteklih letih poleg širjenja obsega pivovarn, prispevala tudi šibka
vrednost dolarja. Podobno bo tudi v EU, kjer so se površine hmeljišč v tem obdobju povečale za 15 %.
Naslednja ocena tržnih razmer bo na voljo 12. novembra – dan pred odprtjem največjega svetovnega
sejma industrije in marketinga pijač ter z njimi povezanih gospodarskih dejavnosti BrauBeviale 2018.
Po seji Ekonomske komisije (prisotni) je sledila še običajna seja predsedstva IHGC (zapis). Teme so med drugim - vključevale (i) obvestilo o sporazumu med nemškimi hmeljarji/trgovci in ameriškim
podjetjem Bryant Christie Inc., ki lobira za interese hmeljarstva EU glede regulacije najvišjih
dovoljenih količin ostankov kemičnih snovi pri varstvu rastlin (MRLs) v različnih državah izvoznicah
hmelja (Specific Hop MRL issues), (ii) diskusijo o nadaljnjih prizadevanjih za uskladitev, oz. poenotenje
metodologije pri poročanju posameznih držav o vsebnostih grenčic v hmelju, (iii) odzive
neodobravanja pivovarjev, trgovcev in hmeljarjev EU in ZDA na predlog EU glede uporabe
konvencionalno pridelanega hmelja v ekološkem pivu (HI št. 6, s. 24). Ob koncu seje so prisotni
prejeli še tiskano informacijo s ponovnim povabilom na 57. svetovni hmeljarski kongres IHGC, ki bo
od 29. julija do 2. avgusta 2019 v Ljubljani. Španski kolegi so v okviru poletne hmeljarske ekskurzije
organizirali tudi voden ogled hmeljišč v okolici Leóna in posestva Hopsteiner España. Dodatna gradiva
v izvirniku s tabelami in grafi so na spletni strani sestanka v Španiji.
Mali oglasi:
Kupim obiralni stroj Wolf 280 ali 240. informacije na tel. 041-902-021 (Uroš Drča).
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