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J. Livk: PRIGLASITEV PRIDELKA HMELJA LETNIKA 2020 
 
V skladu s 150. členom Zakona o kmetijstvu vas obveščamo, da je zadnji rok za priglasitev pridelka hmelja 
letnika 2020 do 30. oktobra 2020. Hmeljarji morate do tega datuma priglasiti na IHPS - organizaciji 
pooblaščeni za kontrolo in certificiranje pridelka hmelja, vse svoje količine pridelka hmelja letnika 2020. V 
primeru, da ste svoj pridelek hmelja že certificirali na enem izmed centrov za certificiranje pridelka hmelja, 
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. 
 

B. Čeh in L. Luskar: LIFE BIOTHOP – TRENUTNO SE KOMPOSTIRA 225 TON HMELJEVINE Z 

BIORAZGRADLJIVIMI VRVICAMI BIOTHOP, V BIORAZGRADLJIVIH LONČKIH V RASTLINJAKIH IHPS RASTE 

HMELJ 

 

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

septembra smo v sodelovanju z 12 hmeljarji zaključili poskuse na 15 ha hmeljiščih z biorazgradljivo vrvico 

BioTHOP in vsa hmeljevina, prepletena s to vrvico (225 ton le-te), se sedaj že kompostira. Na podlagi lanskih 

izkušenj smo izbrali nekaj tehnologij, ki so se pokazale kot obetajoče, da jih čim bolj dodelamo s ciljem dobiti 

tehnološka navodila za kompostiranje hmeljevine z BioTHOP vrvico. Da pride do hidrolize tega materiala, mora 

iti pri kompostiranju čez termofilno fazo (najmanj 65°C). S tem postanejo hranila v vrvici dostopna mikrobom. 

Obenem moramo biti pozorni, da kompostni kup premečemo vsaj dvakrat do trikrat, da tudi vrvica iz 

zunanjosti kupov pride v notranjost, kjer se kup segreva na želeno temperaturo – torej da je VSA vrvica vsaj 

nekaj časa na tej visoki temperaturi. Najboljše rezultate dobimo, če hmeljevino obiralni stroj zreže na res 

majhne končke in se potrudimo s pravočasnim in dobrim obračanjem kupa jeseni. Zahvaljujemo se vsem 

sodelujočim hmeljarjem, ki vlagajo svoj trud, čas in znanje ter izkušnje v skupno dobro naše doline!  

 

Partnerju Zelfo Technology iz Nemčije smo poslali posušeno hmeljevino, da bo iz nje tudi letos ekstrahiral 

vlakna, ki se bodo uporabila v novi seriji biorazgradljivih lončkov in embalaže za steklenice. Trenutno rastejo 

sadike hmelja v rastlinjaku IHPS v prvi seriji biorazgradljivih lončkov iz polimlečne kisline in hmeljevine in 

zaenkrat so rezultati dobri, se bodo pa lončki nove serije še izboljšali, da bodo nekoliko bolj prožni kot ti iz 

prve serije.    

 

Več o rezultatih bomo poročali v reviji Hmeljar, ki bo izšla decembra. 

 

Vabljeni, da si novice o dogajanju na projektu sproti prebirate na spletni strani projekta: https://www.life-

biothop.eu/sl/  

in sledite naša socialna omrežja, kjer lahko zastavite tudi vprašanja, ki se vam morebiti porajajo:  

Facebook: https://www.facebook.com/LIFEBioTHOP/  
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/life-biothop/  

Instagram: https://www.instagram.com/life_biothop/ 

 

Zahvaljujemo se vsem sofinancerjem projekta, ki so podprli to okoljsko zgodbo naše doline: programu LIFE 

Evropske Unije, Ministrstvu za okolje RS, vseh šestim občinah Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, 

Prebold, Tabor, Vransko in Žalec) in Združenju hmeljarjev Slovenije. 
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