
 
45 

 

___________________________________________________________________ 

hmeljarske informacije   
Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec  
Urednik: Gregor Leskošek, e-pošta uredništva: gregor.leskosek@ihps.si 
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek  
Naklada: 300 izvodov    
 

ISSN 1408 – 4775                          Letnik 37, št. 12      19. avgust 2020 
 

 
G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA 
 

Hmeljeva peronospora  

Skozi celo prvo dekado avgusta in do pred zadnjih nekaj dni še vedno beležimo nadpovprečno deževno vreme s 
pogostimi padavinami. Zaradi izredno ugodnih pogojev za razvoj hmeljeve peronospore kakor tudi ob dejstvu, 
da so spore prisotne na vseh lokacijah nad kritično mejo vam svetujemo, da opravite škropljenje hmeljišč. Pri 
pregledih hmeljišč smo opazili kar nekaj nasadov, kjer je bila že precejšnja prisotnost peronospore. V takšnih 
primerih vam ponovno svetujemo uporabo pripravka Alliete Flash v polnem odmerku 6,25 kg/ha. Alliete Flash 
pa lahko uporabite v kombinaciji s polovičnim odmerkom Folpna 80 WDG (2,34 kg/ha) vendar samo v nasadih 
poznih sort, ki jih boste obirali po 10. septembru saj karenca pri Folpnau 80 WDG znaša 21 dni. Za zaključna 
škropljenja vam tako svetujemo uporabo pripravka Revus v odmerku 1,6 l/ha. Bodite pozorni na  karenco, ki 
pri Revusu znaša 14 dni. 

 

 
 

Slika 1:  Primerjava povprečnih dekadnih mesečnih temperatur in višine padavin v času od marca do 10. avgusta za 
lokacijo agro meteorološke postaje Latkova vas  s 30. letnim povprečjem 
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Slika 2: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na lokaciji Roje 
 
Hmeljeva pepelovka  
 
Pri škropljenju proti hmeljevi peronospori svetujemo, da v vseh nasadih preventivno dodate tudi enega od 
pripravkov namenjenih zatiranju hmeljeve pepelovke. Na voljo imate pripravke na osnovi žvepla, ki jih 
uporabite v odmerku 6 kg/ha. Na voljo sta tudi pripravka Vivando, ki ga uporabite v odmerku 0, 66 l/ha vendar 
je njegova uporaba omejena 2 krat letno ali pa Vitisan, ki ga uporabite v odmerku 12 kg/ha. Ponovno vas 
opozarjamo na pojav hmeljeve pepelovke v nasadih občutljivih sort kot so Magnum, Dana, Celeia, Eureka ter 
Bobek. V omenjenih nasadih pepelovko zlahka najdete zato vam v takih primerih svetujemo, da poleg enega 
od zgoraj omenjenih sredstev dodate tudi pripravek Systhane 20 EW.  
 
Koruzna vešča 
 

Drugi rod koruzne vešče je letos populacijsko zelo intenziven, saj smo v zadnjem tednu ulovili tudi blizu 40 
metuljev/noč, še posebej na svetlobni vabi na Rojah pri Žalcu. Nikakor pa ni zapostavljati tudi ulove na 
svetlobni vabi v Žalcu, kjer smo ulovili največ 12 metuljev/noč. Letos nadaljujemo s tesno uporabo 
feromonskih vab za spremljanje koruzne vešče, kjer v zadnjih dveh tednih beležimo intenzivne ulove metuljev. 
Prejšnji teden smo opazili prve gosenice druge generacije koruzne vešče že v storžkih. Večjih poškodb od 
gosenic koruzne vešče zaenkrat še nismo opazili, saj ste pri zadnji aplikaciji v večini uporabljali registrirane 
insekticide, predvsem a.s. lambda-cihalotrin (Karate Zeon 5 CS ali Karis 10 CS), s katero ste sočasno zatirali tudi 
hmeljevega bolhača. Na lokacijah, kjer je od zadnje aplikacije padlo več kot 40 mm padavin, še posebej, če so 
bile le-te intenzivne, sredstev na rastlini ni ostalo veliko. Prav tako kontaktni insekticidi glede na vremenske 
razmere, visoke temperature, po enem tednu tudi izhlapijo. Tako vam priporočamo, da glede na mikrolokacije, 
kjer ste v preteklosti že imeli težave s koruzno veščo, oziroma je po vaših izkušnjah populacije vešče velika, v 
naslednjih dneh uporabite sredstvo Agree WG (1 kg/ha) ali Lepinox plus (1 kg/ha). Obe sredstvi nimata 
karence in ju lahko uporabite 3-krat letno na isti površini. Svetujemo vam, da ob njuni uporabi uporabite 
zadostno količino vode, da bodo rastline hmelja dobro omočene tudi do stebla, kamor se gosenice koruzne 
vešče rade zavrtajo. 
Opomba: Agree WG in Lepinox plus imata dobro delovanje, če je pH vode 6,5! 
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*Pripravka Lepinox plus in Agree WG učinkujeta le na gosenice koruzne vešče in drugih metuljev, nimata pa učinkovitosti 
na ostale grizoče škodljivce kot je npr. hmeljev bolhačah! 
 

 

 

 
 

Slika 3: Let metuljev koruzne vešče druge generacije na svetlobni vabi v letu 2020 v Žalcu (zeleni stolpci) in na Rojah pri 
Žalcu (rdeči stolpci), v primerjavi z lokacijo Roje pri Žalcu v letu 2019 (modra krivulja) 

 

 

B. Čeh, M. Oset Luskar: SPREMLJANJE PARAMETROV TEHNOLOŠKE ZRELOSTI V LETU 2020                                  

 

V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, v letu 2020 spremljamo 

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, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki 

zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. 

Vzorčenja izvajamo v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate objavljamo sproti na spletni strani IHPS pod 

AKTUALNO, in jih ažuriramo ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko vzorčenje prestavimo na 

prvi dan brez padavin in rezultate objavimo dan kasneje.  

Pripravek 
Aktivna 

snov 

Odmerek/h

a 

Karenca 

(dni) 

Maksimalno 

število 

škropljenj v  

rastni dobi 

Varnostni pas 

tlorisne širine od 

meje brega voda 1. 

in 2. reda (m) 

Šobe 

klasične 

Šobe 

Agroto

p TD 

Lepinox plus* 

Bacillus 
Thuringhiensis 
var. Kurstaki 

1,0 kg 
ni 

potrebna 
3-krat 15(5)  

Agree WG* 

Bacillus 
Thuringhiensis 

var. Aizawai 
1,0 kg 

ni 

potrebna 
3-krat 15(5)  
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S prvim vzorčenjem smo pri sorti Savinjski golding začeli  7. avgusta, in sicer na lokacijah Vrbje, Kapla, Trnava in 
Moškanjci. Tretje vzorčenje storžkov smo pri tej sorti na vseh lokacijah izvedli 13. avgusta. Storžki so bili zeleni, 
so že prijetno dišali in nekoliko šumeli, so pa bili kar drobljivi, nekaj je bilo še medlih in drobnih. V zadnjih treh 
dneh od prejšnjega vzorčenja se je v njih zmanjšala vsebnost vlage, povečali pa so se njihova masa in vsebnost 
alfa-kislin. Dolžina storžkov je bila 21 mm, vlaga v storžkih je bila med 79,1 % do 81,9 % glede na lokacijo. Masa 
100 suhih storžkov je bila 7,6 do 10,1 g, vsebnost alfa-kislin 4,5 % do 5,5 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 
% vlago). Na podlagi podatkov in stanja na terenu pričakujemo prehod te sorte v tehnološko zrelost v tem 
tednu.  
 

Glede začetka obiranja na posameznih lokacijah se odločajte individualno – orientirajte se glede na naše 
spremljanje tehnoloških parametrov na več lokacijah in pred odločitvijo prinesite vzorec storžkov iz 
določenega hmeljišča v analizo na IHPS vsaj na vsebnost vlage, priporočljivo tudi na vsebnost alfa-kislin. Pri 
sorti Savinjski golding je to še zlasti pomembno, saj traja tehnološka zrelost le okrog en teden. Treba je paziti 
tudi na izteke karenc! 
Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin 
  
Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.  
Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom 
(okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru 
dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v 
zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne. 
Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov 
vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji 
storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo. 
Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.  

 
V prejšnjem tednu smo izvedli tudi prvo vzorčenje pri sortah Styrian Gold in Aurora. Storžki sorte Styrian Gold 
so bili drobni, medli, nekompaktni. Vlage so imeli še 81,2 %, vsebnost alfa-kislin 4,3 % v zračno suhem hmelju 
(storžki z 11 % vlago), maso 100 suhih storžkov 6 g in dolžino 19 mm. Storžki sorte Aurora so bili zeleni, drobni, 
zeleni, medli, nekompaktni. Vlage so imeli še 81,3 %, vsebnost alfa-kislin je bila 10,5 % v zračno suhem hmelju 
(storžki z 11 % vlago). Masa 100 suhih storžkov je bila nizkih 4 g, dolžina storžkov pa 16 mm.  
Vzorčenje pri Savinjskem goldingu, Aurori in Styrian Gold smo izvedli tudi v ponedeljek, 17. avgusta in rezultate 
objavili na spletni strani IHPS.  
 

B. Čeh, I. Friškovec, M. Oset Luskar: ZGODNJA PROGNOZA LETOŠNJEGA PRIDELKA HMELJA PO SORTAH                                                              

 

Zgodnjo prognozo pridelka smo naredili konec julija / začetek avgusta na podlagi štetja cvetov ter obstoječih 

regresijskih enačb za posamezne sorte, in sicer sorte  Aurora, Savinjski golding, Bobek, Celeia in Styrian Gold. 

Ob koncu je bila izdelana skupna ocena pridelka tudi glede na stanje na terenu.  

 

Za Savinjski golding ocenjujemo, da se bo povprečni pridelek vrtel okrog 1500 kg/ha; napoved po Hacinu 

(1989), ki upošteva padavine v kritičnih obdobjih rasti, je sicer letos nekoliko nižja od povprečja vseh formul, 

saj so bile letos padavine v juniju in juliju (pre)obilne. Cvetov je sicer sorta nastavila dovolj za dosti večji 

pridelek, vendar se zaenkrat nakazuje, da se le ti zaradi enakega razloga ne bodo razvili v svojem polnem 

potencialu. Po enačbi Črepinšek in Čeh (2018) se izračuna povprečni pridelek 1500 kg/ha za sorto Savinjski 

golding in 1800 kg/ha za sorto Aurora, kar nakazuje v tem trenutku tudi stanje na terenu, morda za 50 kg/ha 

več. Glede na štetje cvetov se za sorto Celeia nakazuje povprečni pridelek 1800 kg/ha, za sorto Bobek glede na 

izračun po Črepinšek in Čeh (2019) do 2000 kg/ha. Stanje na terenu nakazuje, da bosta letos pridelka sort 

Savinjski golding in Styrian Gold bolj izenačena, in sicer okrog 1500 kg/ha.   
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Glede na trenutne izračune in stanje na terenu to pomeni pridelek 2400 ton hmelja v letu 2020, vendar pa 

moramo upoštevati še točo in neurja, ki so podrla v zadnjih dneh nekaj žičnic; tako trenutno računamo na 2300 

ton pridelka hmelja.  

 
 
M. Pavlovič: 3. VIDEO-KONFERENCA SVETOVNE HMELJARSKE ORGANIZACIJE V 2020                                             

 

Globalni politični ukrepi že več mesecev namensko in ciljno ovirajo delovanje svetovnega gospodarstva. 

Posledice se vidno odražajo tudi v industriji pijač, kjer prispeva hmeljarstvo pomemben delež surovin za 

varjenje piva. Zaradi omejevanja (poslovnih) potovanj je 12. avgusta Svetovna hmeljarska organizacija IHGC 

organizirala v letu 2020 že tretjo video-konferenco (splet). Tokratna je nadomestila prvotno planirani poletni 

seji ekonomske komisije in predsedstva v Nemčiji, sodelovali pa so lahko predstavniki vseh 34 članic 

organizacije iz 20 držav pridelovalk hmelja. Iz Slovenije sta sodelovala še poročevalec Združenja hmeljarjev 

Slovenije Jernej Ribič in direktor Hmezad exim Mihael Vitko. 

 

 

 

Slika 4: Delovno vzdušje med video-konferenco Svetovne hmeljarske organizacije IHGC 

 

Širjenje obsega hmeljišč v svetu beležimo že 7. leto (!) zapored in to kljub letošnjemu zmanjševanju površin v 

nekaterih državah. Zbir tržnih poročil držav pridelovalk Svetovne hmeljarske organizacije IHGC predoča v letu 

2020 največji obseg površin hmeljišč vse od leta 1997. Velja poletna ocena 62.118 ha, s skupnim letnim 

povečanjem za okoli 1.000 ha. O širitvi površin znova poročajo iz vodilnih dveh hmeljarskih držav. Iz ZDA 

(+1.107ha, +4,4 %) in iz Nemčije (+289 ha, +1,4 %). V ostalih evropskih regijah ostaja pridelava površinsko 

stabilna (Belgija, Francija, Španija) ali pa se je zmanjšala (Slovenija, Češka, Velika Britanija).  

Za 2020 navajajo statistike v poročilu Ekonomske komisije poletno oceno svetovnega pridelka 131.289 ton 

hmelja in 13.301 ton grenčic (alfa-kislin). V tržnem poročilu (splet) je bila izpostavljena tudi ocena 

spremenjenih prodajnih razmer v svetovnih pivovarnah, kar neposredno vpliva na trende povpraševanja po 

hmelju. Zaprtje gostinske ponudbe in omejevanje športnih prireditev je krepko zmanjšalo porabo piva. 

Natančen obseg vpliva politično-gospodarskih ukrepov na svetovno pivovarstvo še ni povsem znan, a v tržnih 

http://www.hmelj-giz.si/ihgc/activ/aug20.htm
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2020_AUG_MarketReport.pdf


 
50 

 

analizah se že jasno kaže zmanjšano povpraševanje pivovarn po grenčicah (alfa-kislinah) v hmelju. Po zbranih 

podatkih IHGC je več kot 90 % količin svetovnega hmelja vezanih na večletne prodajne pogodbe. V mesecu 

začetka obiranja hmelja na Severni polobli pa je še težko napovedovati, v kolikšni meri bi lahko najbolj 

prizadete pivovarne morebitno izsilile terminska prelaganja sklenjenih pogodb. Z bankrotom pa povzročile celo 

njihovo izničenje.  

 

 

 
Slika 5: Podatki o svetovnih površinah hmeljišč in pridelku hmelja ter grenčic v letih 2006-2020 (IHGC) 

 

Za določene aromatične sorte hmelja bo manjše povpraševanje že kmalu rezultiralo v obliki presežkov 

ponudbe, oz. polnjenja skladišč hmeljarjev. Pri sortah z nižjimi vsebnostmi grenčic, ki se niso kopičile v 

skladiščih pivovarn, pa tega letos še ne bo zaznati. Posodobljene statistike o površinah in pridelavi hmelja, kot 

tudi o sortni strukturi in pogodbeni prodaji, so zbirno in po državah spletno predstavljene v izvirnih gradivih 

spletnega sestanka. Na priloženih slikah 5 in 6 so prikazane osnovne statistike ponudbe hmelja na svetovni 

ravni in ločeno za Slovenijo.  

V svetovni industriji malih pivovarn ni enotne slike. Nekateri pivovarji so vključeni v močne prehranske 

maloprodajne mreže in prodajajo svoja piva prek trgovine na drobno. Tem so omejevalni ukrepi v drugem 

četrtletju 2020 celo povečali prihodke. Precejšnji del malih in srednjih, lokalno usmerjenih obrtnih pivovarn, pa 

je utrpelo izrazito gospodarsko škodo. 
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Slika 6: Podatki o površinah hmeljišč in pridelku hmelja ter grenčic Slovenije v letih 2006-2020 (IHGC) 

 

Po razpravi o statistikah na hmeljskem trgu je sledila seja predsedstva IHGC. Še vedno je zelo aktualna tema 

napovedanega zmanjševanja nabora razpoložljivih sredstev za varstvo hmelja v EU. Predsedstvo IHGC je zato 

sprejelo sklep o posredovanju lobističnega pisma pristojnim uradnikom EU (DG Agri, DG Santé) in organizacij 

COPA-COGECA z ustrezno strokovno obrazložitvijo posledičnih negativnih učinkov na hmeljarstvo. Predsednica 

komisije za usklajevanje zakonodaje Ann George pa je ponovno posodobila regionalne sezname vrednosti 

maksimalno dovoljenih ostankov aktivnih snovi FFS (MRLs).  

Poleg že sprejetih enoznačnih 3-črkovnih kod za oznako vseh komercialnih sort hmelja, velja na pobudo 

predstavnikov trgovine s hmeljem tudi letošnji avgustovski sklep o dodatni trgovski 3-črkovni oznaki 

pridelovalnih območij držav pridelovalk hmelja. Delegati so bili tudi zgoščeno seznanjeni z mednarodnim  

projektom LIFE BioTHOP, ki ga vodi IHPS.  Različna strokovna gradiva z video-konference so v izvirniku na voljo 

v sekretariatu IHGC (splet). 

Zaradi omejitev gospodarskega poslovanja je večina predstavnikov držav pridelovalk in trgovskih podjetij s 

hmeljem podvomilo v sodelovanje na novembrskem sejmu BrauBeviale (splet) – največjem svetovnem sejmu 

industrije pijač in spremljajočih gospodarskih dejavnosti v Nemčiji (storitve, logistika, raziskave, marketing). 

Maloštevilni že prijavljeni pa so najavili udeležbo v precej manjšem obsegu. Npr. ameriški hmeljarji s skromno 

stojnico in evropskim osebjem. Tudi delo v Svetovni hmeljarski organizaciji bo v naslednjih mesecih potekalo 

na daljavo. Klavrna podoba posledic socialnega inženiringa na globalni ravni.  

 

B. Čeh in L. Luskar: EVROPSKI PROJEKT LIFE BIOTHOP – NOVICE                                                                                  
 

Z veseljem vam sporočamo, da potekajo aktivnosti na evropskem projektu LIFE BioTHOP po planu.  
 

Sadilni lončki iz hmeljevine 

Partnerji v projektu so iz hmeljevine pridobili vlakna in izdelali prvo generacijo sadilnih lončkov. Najprej so bili 

le-ti narejeni iz biorazgradljive polimlečne kisline (PLA), da smo imeli demo serijo za preizkus na sadilnem 

stroju za sajenje hmelja na IHPS, potem pa so design dodelali in sedaj imamo v rastlinjakih IHPS v preizkušanju 

http://www.hmelj-giz.si/ihgc/sec.htm
https://www.braubeviale.de/en
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že prvo generacijo lončkov, izdelanih iz biopolimera PLA in vlaken iz hmeljevine, ki bodo v končni fazi 

certificirani za namen kompostiranja, recikliranja in biorazgradljivosti. Fotografije lončkov in video preizkušanja 

lahko nadete na spletni strani in FB strani projekta. 

 

Biothop hmeljarska vrvica 

V hmeljiščih se preizkuša BioTHOP 100 % biorazgradljiva hmeljarska vrvica, in sicer na 15 ha - 9 različnih tipov 

vrvic preizkuša 12 hmeljarjev Spodnje Savinjske doline. Doslej težav z nji ni bilo, odziva se kot klasična 

polipropilenska vrvica. Nekateri tipi so rumene barve zaradi lažje razpoznavnosti, drugi na žalost zaradi manjših 

količin bele barve in jih bo v hmeljiščih težje prepoznati. 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. V teh dneh bomo dokončali video na to temo in vas vabimo k ogledu; 

objavili ga bomo na spletni strani projekta, na FB strani projekta in seveda na našem YT kanalu.   

 

Kompostiranje hmeljevine z biothop pla vrvico 

V jeseni 2019 smo začeli s poskusi kompostiranja hmeljevine z biorazgradljivo BioTHOP PLA vrvico. Preizkusili 

smo 7 različnih načinov kompostiranja, da bi tekom sezone ugotovili, kateri izmed teh je najbolj primeren. Vsak 

kup je bil postavljen iz hmeljevine s približno enega hektarja. Nekaj poskusov je potekalo v pokritih kupih, torej 

z razgradnjo brez kisika, nekaj pa v nepokritih kupih, torej s kompostiranjem – obračanjem / zračenjem kupa. Z 

analizami smo ugotovili, da vsi komposti po sedmih mesecih dobro vplivajo na kalitev in rast rastlin (lončni 

poskus s kalitvijo semen), torej je kompost dober vir hranil in se lahko uporabi kot gnojilo. Za razgradnjo 

biomase in vrvic je zelo pomembno mešanje biomase, in sicer zaradi dotoka kisika in kroženja biomase v 

središču kupa, kjer je temperatura najvišja. Visoka temperatura (več kot 55°C) je pomembna zaradi začetnega 

razpada vrvice, zato je tudi pomembno, da vsa vrvica vsaj enkrat tekom termofilne faze pristane v središču 

kupa. Najboljše rezultate smo dobili v kupih z mešano hmeljevino (listi in trta), narezano na drobne delce (< 5 

cm),  ki so bili prezračeni 3x v času kompostiranja. Vrvica je v takšnem kupu po 7 mesecih opazna le še v sledeh 

in je zelo porozna. V primeru kompostiranja večjih delcev (dolžine do 30 cm), razgradnja biomase in vrvice 

poteka počasneje. Takšen kup se v zimskem času ohladi, a se v pomladnem in poletnem času ponovno segreje, 

s čimer se razgradnja nadaljuje. Takšne kupe bomo spremljali do jeseni, saj pričakujemo dodaten razpad vrvice. 

Za lažjo vizualizacije nas spremljajte na socialnih omrežjih, ki so našteta spodaj. 

 

Ostale novice in foto natečaj 

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/ 

 

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 Foto natečaj, kjer so/bodo objavljene tudi prejete fotografije. Vabljeni k sodelovanju! 

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. 

 

https://www.life-biothop.eu/sl/
https://www.facebook.com/LIFEBioTHOP/
https://www.linkedin.com/company/life-biothop/
https://www.instagram.com/life_biothop/

