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M. Oset Luskar: OBVESTILO - NAROČILA ZA CERTIFICIRANE SADIKE HMELJA – CSA
Obveščamo vas, da smo zaključili s sprejemanjem naročil za sadilni material hmelja - certificirane sadike A za
razmnoževanje v letu 2020 za sajenje spomladi 2021. Pozivamo vas, da zaradi predvidenega večjega
povpraševanja oddate najavo naročil za sajenje jeseni 2021 oziroma spomladi 2022. Naročilo je mogoče za
sorte: AURORA, CELEIA, SAVINJSKI GOLDING, BOBEK, STYRIAN GOLD, STYRIAN EUREKA, DANA, CERERA,
STYRIAN WOLF, STYRIAN CARDINAL, STYRIAN EAGLE, STYRIAN KOLIBRI, STYRIAN DRAGON in STYRIAN FOX.
Pojasnilo: IHPS prideluje sadike hmelja certifikata A po predhodnem naročilu. Kapaciteta razmnoževanja je
odvisna od števila matičnih rastlin, ki jih vzdržujemo v skladu s certifikacijsko shemo za hmelj. Glede na dejstvo,
da se je zaradi širjenja hude viroidne zakrnelosti hmelja povečala potreba po sadilnem materialu – certifikata A,
ter nedorečeno sortno politiko, smo po naših predvidevanjih za sezono razmnoževanja 2020 povečali število
matičnih rastlin za posamezne sorte.
Na osnovi več pozivov, posredovanih v mesecu maju 2019 (Hmeljarske informacije), juniju 2019 ter oktobru
2019 (dopis vsem hmeljarjem), da zainteresirani oddate naročila za sadilni material ugotavljamo, da so dejanske
pridobljene povratne informacije od vas hmeljarjev različne od predvidevanj – izražajo predvsem manjšo
količino potreb po sadilnem materialu – za leto 2020. Tako vas ponovno obveščamo, da sistem naročanja
sadilnega materiala hmelja na IHPS ostaja nespremenjen: izpolnitev obrazca z vsemi potrebnimi podatki, na
osnovi katerega IHPS za potrditev naročila posreduje avansni račun v višini 50%. Naročila se zbirajo do
zapolnitve kapacitet.
Glede na zahteve predstavnikov hmeljarjev, da je potrebno avans za potrditev naročila za sadilni material
certifikata A zmanjšati na 10 % ter vezano na to naj IHPS pridobi kredit za financiranje dejavnosti vzgoje
sadilnega materiala, IHPS sporoča, da trenutne pravne podlage tako na Zakladnici kot Regionalnem skladu za
razvoj Ribnica zadevnega kreditiranja ne omogočajo.

M. Pavlovič: SVETOVNE POVRŠINE HMELJIŠČ V 2019 VEČJE ŠE ZA 1375 HA
Jesenski sestanek Svetovne hmeljarske organizacije (www.ihgc.org) v Nürnbergu je že tradicionalno vezan na
dan pred odprtjem največjega svetovnega sejma industrije pijač in spremljajočih gospodarskih dejavnosti
BrauBeviale. 11.11.2019 je bila priložnost za letošnji sklepni pregled tržnih razmer s hmeljem.
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 nadaljuje tudi v 2019 - že 6. leto (!) zapored in to za
1.100 novih hektarjev. Ponudba aromatičnega hmelja je tako pri določenih sortah že presegla povpraševanje.
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Pri določenih grenčičnih sortah pa je bilo v 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 sestanka IHGC.
Po pavzi se je predsednik IHGC Leslie Roy ponovno zahvalil Združenju hmeljarjev Slovenije za izvrstno poletno
organizacijo 57.kongresa Svetovne hmeljarske organizacije. Na spletni strani tokratnega sestanka v Nemčiji
(http://www.hmelj-giz.si/ihgc/activ/nov19.htm) pa so na voljo v angleščini tudi preostali dokumenti s seje
predsedstva, ki je sledila po obravnavi tržnih razmer. Zapisi obravnavajo aktualne aktivnosti predsedstva in 3
strokovnih komisij IHGC. (i) Posodobljen seznam vseh tržnih sort hmelja v pridelavi, (ii) predstavitev lobističnega
dogodka z naslovom Global Hop Summit, 18.11.2019 v Bruslju, z namenom ohranitve optimalnega nabora
aktivnih snovi za varstvo hmelja v EU, (iii) poročilo o članskem podpisovanju izjav spoštovanja vsebin
dokumenta IHGC pravil skladnosti, (iv) smernice za poročanje o vsebnostih grenčic (alfa-kislin) v hmelju ter (v)
načrtovane aktivnosti 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.
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