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M. Rak Cizej: SEZNAM FFS REGISTRIRANIH V HMELJU IN FIŽOLU V LETU 2020 
 

V preglednici 1 so navedena fitofarmacevtska sredstva katera lahko uporabljate v hmeljiščih, kjer 
sočasno gojite hmelj in fižol, namreč navedena sredstva imajo uradno dovoljenje tako za hmelj, kot 
tudi fižol. Pri njihovi uporabi pa morate dosledno upoštevati odmerek oziroma konc. sredstev, ki so 
navedena v preglednici in se v nekaterih primerih razlikujejo od odmerkov dovoljenih v hmelju!  
 
Preglednica1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v letu 2020, katere je mogoče uporabiti ob 
sočasnem gojenju hmelja in fižola  

 

Rastlina Bolezen/škodljivec 
Pripravek 

(aktivna snov) 

Odmerek/ 

koncentracija 
Karenca 

Maks. št. uporab v 

rastni dobi 

HMELJ/ 

FIŽOL 

hmeljeva peronospora-

sekundarna okužba/ 

 

grahova plesen 

Cuprablau Z 35 WP 

(Cu – oksiklorid) 
1,5 kg/ha 

hmelj 14 

dni/ 

 

fižol 

3 dni 

2-krat 

HMELJ/ 

FIŽOL 

hmeljeva peronospora-

sekundarna okužba/ 

 

bela gniloba, 
fižolov ožig-vdrta 
fižolova pegavost, 

fižolova rja 

Mirador 250 SC 

(azoksistrobin) 
1,0 l/ha 

hmelj 28 

dni/ 

 

fižol 

7 dni 

2-krat 
Ortiva 

(azoksistrobin) 
1,0 l/ha 

Zaftra AZT 250 SC 

(azoksistrobin) 
1,0 l/ha 

HMELJ/ 

FIŽOL 

hmeljeva listna uš, 
hmeljev bolhač, 
koruzna vešča/ 

 
listne uši 

Karate Zeon 5 CS 

(lambda-cihalotrin) 
0,15 l/ha 

hmelj 21 

dni/ 

 

fižol 7 

dni 

2-krat 

 

V hmeljišču, kjer sočasno gojite prvoletni hmelj, ki ga ne boste obirali, in fižol je dovoljena uporaba 

herbicida Stomp aqua kot je navedeno v spodnji preglednici. 
 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno število škropljenj v 

rastni dobi 

Stomp Aqua pendimetalin 2,9 l/ha* 
zagotovljena s 

časom uporabe 
1-krat 

* Škropimo le v pasovih, zato moramo odmerke/ha preračunati na dejansko poškropljeno površino!  
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G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 

 

Hmeljeva peronospora – primarna okužba   
 
Zatiranje kuštravcev je za kasnejše uspešno varstvo hmelja pred hmeljevo peronosporo izrednega 
pomena. Iz izkušenj zadnjih nekaj let vam lahko povemo, da sta novi sorti Styrian Wolf ter Styrian 
Gold nekoliko bolj občutljivi na primarno okužbo korenik hmelja. V kolikor ste tudi sami v preteklih 
letih v omenjenih nasadih imeli težave s primarno okužbo vam svetujemo, da po rezi hmelja 
uporabite enega od sredstev za zatiranje le – te. Na voljo imate pripravka Fonganil Gold ter Profiler. 
Fonganil Gold, ima poleg zatiranja kuštravcev vpliv tudi na zdravljenje hmeljne korenike. Za njegovo 
uporabo se priporoča enkratna točkovna aplikacija v odmerku 0,2 ml na rastlino ob porabi vode 0,2 l 
do 0,4 l, pri kateri se doseže najvišja stopnja učinkovitosti. Pri škropljenju v pasovih se priporoča 
uporaba maksimalnega odmerka, ki znaša 0,8 l/ha pri porabi vode 700 l/ha. Najprimernejše je 
škropiti v času, ko poganjki hmelja dosežejo višino med 5 in 10 cm oz. imajo razvita en  do dva para 
listov (BBCH 8-11), skrajni čas uporabe pa je v fazi višine hmelja cca. 30 cm. Pripravek Profiler 
uporabite v odmerku 2,25 kg/ha. Svetujemo obvezno točkovno – foliarno aplikacijo (poraba vode 
0,2l/rastlino 600-700 l/ha) v fenofazi BBCH 13-15, kar pomeni od razvitih 3 parov listov do razvitega 
petega para listov. Za vse ostale sorte pa vsekakor velja  opozorilo, da  budno spremljate nasade in 
po potebi ukrepajte 
 
Hmeljev in lucernin rilčkar  
 
Hmeljev rilčkar je v zadnjem času vse pogosteje prisoten v naših hmeljiščih, njegova ličinka povzroča 
zmanjšanje količine in kakovosti pridelka. Njegovo populacijo ugotovimo ob rezi hmelja, ko 
pregledamo ostanke rezi, poškodbe, posledično pa najdemo bele, breznoge ličinke z rjavo barvo. 
Hmeljev rilčkar postaja pomemben gospodarski škodljivec, zoper katerega nimamo registriranega 
nobenega insekticida. Sicer pa na ličinko hmeljevega hrošča, katera je prisotna v podzemne delu trte 
hmelja in povzroča škodo z vrtanjem, ni na voljo nobenega učinkovitega sredstva. Tako je poleg 
kvalitetne rezi zelo pomembno dosledno izvajanje fitosanitarnih ukrepov v hmeljiščih. Eden izmed 
teh ukrepov je pobiranje ostankov podzemnih stebel oz. trt po rezi hmelja, katere odstranite iz 
hmeljišč, nikakor jih ne puščajte v bližini hmeljišč. S tem preprečite, da bi se hmeljev rilčkar 
razmnožil, ličinka pa prodrla v osrčje sadike hmelja in s tem povzročila odmiranje sadike. Navedeni 
ukrepi so učinkoviti tudi za lucerninega rilčkarja, ki je v večini prisoten v hmeljiščih na območju 
Trgovišče, Dornave.  
 
 

RAZKUŽEVANJE IN HIGIENSKI UKREPI 
 
Pri delu v hmeljiščih  striktno upoštevajte in izvajajte razkuževanje strojev orodja in oprem in s tem 
preprečite širjenje virusov  in viroidov v hmejišču. Za razkuževanje svetujemo uporabo pripravka 
Virocid v 2% koncentraciji (200ml/10Lvode). Ker je omenjeni pripravek lahko dražeč za sluznice 
priporočamo, ustrezno zaščitno opremo (zaščitna maska, očala, rokavice). Podrobnejša navodila so 
objavljena v prejšnji št. Hmeljarskih informacij. 
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Uporaba herbicidov v prvoletnih nasadih hmelja in v ukoreniščih 
V Slovenji za zatiranje plevelov v hmeljiščih ne uporabljamo herbicidov, razen v ukoreniščih in 
prvoletnih nasadih hmelja, kjer pridelka hmelja v letu uporabe herbicida ne boste obirali. V ta namen 
ima dovoljenje herbicid STOMP Aqua (a.s. pendimetalin), ki zatira enoletne ozkolistne in nekatere 
vrste širokolistnih plevelov. 
 

Pripravek 
Aktivna 

snov 
Odmerek 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno število 

škropljenj v 

rastni dobi 

Stomp Aqua pendimetalin 3,0 -3,3 l/ha* 
zagotovljena s 

časom uporabe 
1-krat 

*V hmeljiščih ne škropimo celotne površine, ampak škropimo le v pasovih, zato moramo odmerke/ha 
preračunati na dejansko poškropljeno površino!  
Primer izračuna: Herbicid Stomp Aqua v odmerku 3,0 l/ha uporabimo pri porabi vode 300 l/ha, ker 
škropimo v pasovih, izhajamo pri izračunu iz 1/3 površine. Tako porabimo le 1/3 vode (100 l) in samo 
1/3 hektarskega odmerka herbicida Stomp Aqua, kar predstavlja cca. 1,0 l. 
 
STOMP Aqua je herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela 
v ukoreniščih in prvoletnih nasadih hmelja, kjer se pridelek hmelja ne obira in sicer: 

- po saditvi, pred vznikom sadik hmelja, se uporabi Stomp Aqua v odmerku 3,3 l/ha 
- po saditvi, po vzniku sadik hmelja, do faze petih parov listov (BBCH 15), pa v odmerku 3,0 

l/ha. 
 

Če boste v istem hmeljišču sočasno gojili hmelj in fižol smete uporabiti herbicid Stomp Aqua 
(2,9 l/ha), ker ga večina uporabljate v pasovih je potrebno vzeti samo 1/3 odmerka (0,96 
l/ha). 

 
 

B. Čeh: SPOMLADANSKO GNOJENJE HMELJA 

 
Kalcij je zelo pomemben za tvorjenje strukturnih agregatov v tleh in njihovo stabilnost, deluje kot 
mostiček med glinenimi delci in delci organske snovi. Pomanjkanje kalcija se odrazi v slabšanju 
strukture tal, agregati postajajo bolj oglati in rodovitnost tal se zmanjša. Manj je kalcija, bolj so 
agregati podvrženi razpadanju, erozija se poveča. Vsebnost kalcija v tleh je pogosto, a ne vedno, 
povezana s pH tal: več kalcija, višji pH. Njegova dostopnost za rastline je majhna v tleh z nižjim pH od 
5,5, vendar tudi v tleh s pH višjim od 8,5. Zato je vzdrževanje ustreznega pH tal zelo pomembno – 
držimo se gnojilnih načrtov! Iz tal v mokrem podnebju se lahko letno spere do 300 kg kalcija na 
hektar. Kalcij pa se izgublja iz tal tudi zaradi človekove dejavnosti, npr. uporabe gnojil, ki vsebujejo 
amonijeve ione, ki povzročijo zamenjavo kalcija z amonijevimi ioni na veznih mestih v tleh in kalcij se 
izpere iz tal. Po drugi strani pa človek lahko zelo pozitivno vpliva na vsebnost kalcija v tleh, in sicer z 
aplikacijo apnenih in nekaterih drugih gnojil. Sedaj spomladi ni čas za apnjenje, tega smo opravili 
jeseni ali pozimi, najkasneje zgodaj spomladi, lahko pa kalcij vnašamo v hmeljišča z nekaterimi 
drugimi gnojili, katerih namen je v prvi vrsti vnašanje fosforja, kalija ali dušika, vsebujejo pa tudi 
veliko kalcija.  
 
Če je hmeljišče ekstremno preskrbljeno s kalijem in po gnojilnem načrtu moramo gnojiti zaradi tega 
le s fosforjem, imamo na izbiro na primer fosfat, ki relativno počasi sprošča fosfor, razen v kislih tleh, 
kjer se hitro topi, ali superfosfat, ki ga pridobivajo s tretiranjem fosfata iz kamnin z žvepleno kislino; s 
tem se poveča delež hitreje topnega fosforja. Oba vira sta s stališča vsebnosti kalcija odlična, kakor 
tudi tripleks.  
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Žveplovi gnojili, ki vsebujeta kalcij, sta gips in polihalit. Topnost gipsa (kalcijev sulfat) je dobra in ima 
zelo pozitiven vpliv na strukturo tal. Polihalit, ki ga pridobivajo izpod Severnega morja, tudi vsebuje 
kalcij.  
Dušikova gnojila, ki vsebujejo kalcij, so na primer kalcijev nitrat, kalcijev cianamid, KAN. Vsa tri 
navedena dušikova gnojila vsebujejo kalcij v zelo topni obliki. Kalcijev nitrat obenem zelo hitro oskrbi 
rastline z dušikom, a je dokaj drag vir. Kalcijev amon-nitrat (KAN) ima večjo vsebnost dušika kot 
kalcijev nitrat in ne zakisuje tal tako zelo kot nekatera druga dušikova gnojila. 
Kalcij vsebujejo tudi razni dodatki (pepel, skelet školjk, kri, kosti, zelen kompost, organska snov). Prvo 
dušikovo gnojilo, ki vsebuje kalcij, in se lahko uporabi spomladi pri pridelavi hmelja, je kalcijev 
cianamid (apneni dušik). Le ta se v tleh pretvori v ureo in pri tem se sprostijo plini. Veliko raziskav 
dokazuje učinkovito delovanje cianamida (ki se tvori pri razgradnji) na številne bolezni tal, tudi na 
glive bolezni verticilij, zaradi česar ga priporočamo za prvo dognojevanje hmelja spomladi, in to že ob 
rezi, ne šele v maju, kot na primer KAN. Ugotovljeno je, da priporočena raba apnenega dušika 
ohranja raznovrstnost talnih organizmov v tleh in vpliva na njihovo sestavo in množino populacij. 
 
Apneni dušik se dodaja tlom le kot prvi obrok dognojevanja hmelja z dušikom. Preostalo količino 
dušika dodamo v enem odmerku, običajno v mesecu juniju - zaradi dolgega in enakomernega 
sproščanja dušika iz tega gnojila hmelja namreč ni potrebno gnojiti v treh odmerkih. Če gnojimo po 
celotni površini, je odmerek 400 kg/ha, kar pomeni 80 kg/ha N. Če gnojimo samo v vrstah hmelja, naj 
bo pognojena količina 200 kg/ha. Najprimernejši čas uporabe apnenega dušika je tik pred pričetkom 
rasti. Priporočata se dva načina uporabe: spomladi pred razgrnitvijo in obrezovanjem rastlin ali nekaj 
dni po razgrnitvi in rezi. Pomembno je, da gnojilo po trošenju ostane enakomerno razporejeno oz. da 
se prepreči njegovo premeščanje v primeru močnih površinskih vod - granule bi se lahko namreč 
sprale in koncentrirale v depresijah. Zaradi prevelike koncentracije gnojila na enoto površine pa je 
nevarnost fitotoksičnosti! Zato se tudi naj gnojilo ne trosi na zaskorjena tla.  
 
Spomladi ne gnojimo s kalijevo soljo, ker soli slabo vplivajo na hmelj; če želimo uporabiti to gnojilo, 
ga uporabimo jeseni, da se soli do spomladi sprejo. Spomladi je od kalijevih gojil zanimiv kalij v 
sulfatni obliki, ki ga uporabimo v času hitre rasti hmelja, ne že marca ali aprila, saj sulfat deluje skupaj 
z dušikom odlično pozitivno na rast in razvoj hmelja, obenem pa vnesemo v hmeljišče kalij.  
 
 

B. Čeh: EVROPSKI PROJEKT LIFE BIOTHOP – BIORAZGRADLJIVE VRVICE SE ŽE NAPELJUJEJO V 

HMELJIŠČA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE, DIZAJNA ZA BIORAZGRADLJIVE LONČKE IN EMBALAŽO 

ZA STEKLENICE IZ HMELJEVINE ŽE NAREJENA 

 

Z veseljem vam sporočamo, da potekajo aktivnosti na evropskem projektu LIFE BioTHOP po planu. 
Partner Zelfo Technology iz Nemčije je iz hmeljevine po posebnem postopku pridobil vlakna in jih 
poslal partnerjema v Španijo in na Češko. V Španiji TECNO izdeluje recept za vmešavanje vlaken iz 
hmeljevine v biopolimer s ciljem najboljše mešanice in postopka, da se pridobi snov za vlivanje 
biorazgradljivih lončkov v TECOSu v Celju. Medtem sta IHPS in TECOS že poskusno zagnala 
avtomatsko linijo sajenja z novimi sadilnimi lončki BioTHOP – prototipi za preizkus dizajna za 
pridelavo sadik, ki obenem omogoča njihovo polnjenje z zemljo na stroju – oglejte si ga na spletni 
strani projekta. Lončki bodo v končni fazi izdelani iz biopolimera PLA in vlaken iz hmeljevine ter 
bodo certificirani za namen kompostiranja, recikliranja in biorazgradljivosti! S ciljem uvedbe krožnega 
gospodarstva v hmeljarstvo jih bomo konec leta 2020 na IHPS že uporabili za pridelavo sadik hmelja.  
Ekipa inženirjev TRIDASa s Češke se je izoblikovala embalažo za  steklenice, pri tem pa upoštevala 
splošne dimenzije steklenice za vino in uporabo vlaken iz hmeljevine pri proizvodnji. Oblikovalci so 
izdelali 3D model embalaže za steklenice vina s pokrovom in dnom, ki je prilagojen standardnim 
meram steklenic vina. Ogledate si ga lahko na spletni strani projekta. Partner s Portugalske je na 
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podlagi lanskoletnih izkušenj, ki so jih zbrali skupaj z IHPS na 25 ha hmeljišč, razvil modificirano 
BioTHOP PLA vrvico za oporo hmelju. Lani so se vrvice že zelo dobro obnesle, letos so še izboljšane. 
Na Portugalskem so izdelali vzorce in jih poslali na IHPS, kjer smo 9 različnih tipov vrvic razdelili med 
12 hmeljarjev Spodnje Savinjske doline za preizkušanje v sezoni 2020. Nekateri tipi so rumene barve 
zaradi lažje razpoznavnosti, drugi na žalost zaradi manjših količin bele barve in jih bo v hmeljiščih 
težje prepoznati. Članek o našem projektu je bil objavljen v reviji Bioplastics Magazine (številka 
02/2020), ki ima naklado 5.000 kopij, preberete pa si lahko tudi spletno objavo. 
 
KOMPOSTIRANJE HMELJEVINE Z BioTHOP PLA VRVICO 
 
Po obiranju hmelja je BioTHOP PLA vrvica ostala prepletena v hmeljevini, ki smo jo septembra 2019 
dali kompostirat. Namen projekta je, da se vrvica modificira do te mere, da ne samo da bo zdržala 
maso hmelja skozi celo rastno sezono, pač pa da bo tudi (bio)razgradljiva pri kompostiranju na 
samih kmetijah (ne le v industrijskih kompostarnah). Pri kompostiranju se material razgradi na 
naravne gradnike in dobimo doma pridelan kompost brez ostankov umetnih materialov. Da pa pride 
do njegove hidrolize, mora iti pri kompostiranju čez termofilno fazo (najmanj 55°C). S tem postanejo 
hranila v vrvici dostopna mikrobom. Obenem moramo biti pozorni, da kompostni kup premečemo 
vsaj enkrat do dvakrat, da vrvica iz zunanjosti kupov pride tudi v notranjost, kjer se kup segreva na 
želeno temperaturo. Video na spletni strani prikazuje vrvico, ki je tekom kompostiranja ostala na 
zunanjem obodu kupa. Kljub temu je vrvica po 6-ih mesecih dobro razpadla in vidi se, da je izgubila 
svojo začetno moč. Z rezultati smo zelo zadovoljni! Kmalu vam bomo poročali tudi o (bio)razgradnji 
vrvice znotraj kupa – vzorčenja lanske hmeljevine  v kompostnih kupih širom po Savinjski dolini 
začnemo izvajati v prihodnjem tednu. Sledite nam na omrežjih! 
Vabljeni, da si ostale novice preberete na spletni strani projekta: https://www.life-biothop.eu/sl/ in 
sledite naša socialna omrežja:  
Facebook: https://www.facebook.com/LIFEBioTHOP/  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/life-biothop/  
Instagram: https://www.instagram.com/life_biothop/ 
 
NAJAVA DOGODKA 
Upamo, da se stanje glede pandemije kmalu uredi in bo 15. 5. 2020 na sejmu Altermed v Celju ob 
10:00 izveden posvet Bioplastika iz hmeljevine in druge organske odpadne mase. Vabljeni k 
udeležbi! 
 
VABILO 
Vabimo vas, da sodelujete v foto natečaju “HMELJ IN OKOLJE”, ki traja od 25. 3. 2020 do 30. 9. 2020. 
Namen natečaja je ozaveščanje javnosti o pomenu odgovornega ravnanja z okoljem na vseh ravneh 
delovanja, s poudarkom na krožnem gospodarstvu v hmeljarstvu in skrbnemu ravnanju z naravnimi 
viri, osrednji tematiki projekta LIFE BioTHOP. Več o natečaju in navodila za sodelovanje si lahko 
preberete na spletni strani projekta pod zavihkom Diseminacija, kjer bodo objavljene tudi prejete 
fotografije. Vabljeni k sodelovanju! 
 
ZANIMIVOST 
Ker smo na 25 ha lani napeljali BioTHOP PLA vrvico namesto polipropilenske, smo zmanjšali emisije 
CO2 za 1.987 kg; z uporabo bioplastičnih materialov v primerjavi z njihovimi alternativami na osnovi 
fosilnih snovi namreč povzročimo 6,3-krat manj izpustov CO2. Ker smo hmeljevino kompostirali 
oziroma predelali v izdelke BioTHOP (vrtnarske lončke in embalažo za steklenice), smo, v primerjavi s 
klasično tehnologijo, proizvedli za 170 kg CO2 ekv. in 7,8 kg N2O manj emisij. 
 

https://www.life-biothop.eu/sl/
https://www.facebook.com/LIFEBioTHOP/
https://www.linkedin.com/company/life-biothop/
https://www.instagram.com/life_biothop/
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Projekt je sofinanciran v okviru programa LIFE Evropske Unije, s strani Ministrstva za okolje RS, 
občin Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec) in Združenja 
hmeljarjev Slovenije. 
 
J. Livk: IZJAVA V ZVEZI Z ZAPISNIKOM 14. REDNE SEJESTROKOVNEGA ODBORA ZA HMELJARSTVO 
 
V zvezi z 2. točko Zapisnika 14. redne seje Strokovnega odbora za hmeljarstvo, Inštitut za hmeljarstvo 
in pivovarstvo Slovenije izjavljamo, da IHPS ni bil nikoli obtožen ponarejanja certifikatov za pridelek 
hmelja. Pred nekaj leti smo inspekciji in kriminalistom posredovali iz njihove strani zahtevane 
podatke zaradi suma ponarejanja certifikatov za pridelek hmelja slovenskega porekla pri strankah 
izven instituta. Polega tega imamo letne inšpekcijske preglede v zvezi z izvajanjem certificiranja 
pridelka hmelja in pri katerih zapisniško do sedaj tudi ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti v 
zvezi z opravljanjem analiz ali izdajanjem certifikatov. 
 
M. Pavlovič: VIDEO-KONFERENCA IHGC O RAZMERAH V HMELJARSTVU V 2020   
 
Administrativno zaostrene globalne gospodarske razmere v začetku pomladi 2020 so se močno 
dotaknile tudi hmeljarstva v vseh državah pridelovalkah. Z namenom sprotnega obveščanja o utripu 
vsakdanjika in tržnih razmerah v pivovarstvu in z njim tesno povezanim hmeljarstvom, je predsednik 
Svetovne hmeljarske organizacije (www.ihgc.org) Leslie Roy (ZDA) ponovno oživel pobudo za 
skupinske spletne razprave. Zaradi omejenega obsega linij povezav, je prvi letošnji spletni sestanek 
omejil na predstavnike hmeljarjev in trgovcev iz 7 držav. 
V predstavljenem tržnem poročilu je bil poudarek na oceni spremenjenih prodajnih razmer v 
praktično vseh svetovnih pivovarnah, kar seveda neposredno vpliva tudi na trende povpraševanja po 
hmelju. Zaprtje gostinske ponudbe restavracij, pivnic in barov je krepko poseglo v porabo piva. V 
prvem tromesečju leta 2020 beležijo vse pivovarne izrazit upad prometa zaradi zmanjšane prodaje 
piva. Kitajska, od leta 2003 največja svetovna proizvajalka piva, navaja pri njenih petih največjih 
pivovarnah upad prometa s pivom celo za 45 %. Tudi v ZDA so statistike zgovorne in nakazujejo, da 
proizvodnja v njihovih malih pivovarnah strmo pada. Številne se celo borijo za obstoj. Velja ocena, da 
skoraj 30 % povpraševanja po hmelju pride iz malih pivovarn in da bi bilo lahko nadaljevanje upada 
porabe piva glavni razlog za pretres na trgu, drastično zmanjšanje povpraševanja po hmelju in 
posledično pojava znatno večjih količin tržnih presežkov hmelja. Enaka ocena razmer hiperprodukcije 
hmelja v 2020 velja tudi za območje držav EU. Ker bodo aromatične sorte z višjo vsebnostjo grenčic 
(10 – 14 %) lahko trgovci prodajali tudi na trgu visoko-grenčičnih sort, lahko pride postopoma do 
zasičenja trga tudi v tem segmentu.  Trgovci v ZDA so že sredi marca začeli pogajanja z ameriškimi 
hmeljarji in iščejo načine, kako naj ti omejijo letošnjo pridelavo. V predlogih navajajo opuščanje 
planiranega širjenja hmeljišč, navijanje zmanjšanega števila vodil, terminskega pomika pogodbenih 
obvez predvsem za aromatične sorte hmelja v prihodnja leta... Vendar pa je za oceno odzivov 
hmeljarjev na predloge trgovine še prezgodaj.  V državah EU konec marca tovrstnih pobud v razpravi 
ni bilo.Pomembna tema spletne seje predsedstva IHGC je vključevala tudi načrtovanje in 
razpoložljivost sezonskih delavcev v kmetijstvu. V vseh državah je bila močno izpostavljena 
zaskrbljenost zaradi zakonskih omejitev pri pridobivanju delavcev iz tujine za vsakoletno konico 
spomladanskih opravil. Spremenjene pravne omejitve gibanja ljudi znotraj EU in s tem onemogočanje 
organizacije prihoda sezonskih delavcev v hmeljarstvu, bi lahko reso vplivale na potek del in 
posledično gospodarnost pridelave v 2020 v Nemčiji, Češki,  Sloveniji. 
 
Zaključek sestanka ponudi razmislek vsem o predlogih za oživitev potrošnje piva, kar je seveda 
gospodarsko tesno povezano z delovnim vsakdanjikom vseh vključenih v pridelavo hmelja. 
Predsedstvo IHGC planira tovrstni video-sestanek tudi v aprilu. 

http://www.ihgc.org/
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2020_MAR_IHGC_Video-participants.pdf
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2020_MAR_IHGC_MarketReport.pdf
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2020_MAR_IHGC_ExecComm_video.pdf

