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G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA
Na IHPS sistematično že več let zaporedoma spremljamo rast in razvoj hmelja v Savinjski dolini krajši čas pa
tudi na območju Koroške. Spremljamo tri sorte in sicer Savinjski golding, Auroro in Celeio. Za letošnje rastne
razmere lahko rečemo, da od začetka rastne dobe do danes beležimo bistvene negativne odklone temperatur
glede na dolgoletno povprečje. Druga dekada maja, je bila za 1 °C hladnejša od dolgoletnega povprečja,
beležimo pa kar za 38,6 mm več padavin. V začetku tretje dekade prav tako beležimo nižje temerature od
dolgoletnega povprečja, količina padavin v zadnjih dneh pa je le tega že dosegla. Podrobnejše podatke o
vremenu (urna gibanja temperatur in padavin) najdete za različne lokacije v Savinjski dolini kakor tudi širše za
celo Slovenijo na spletnem naslovu: http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1. Hladno vreme v
aprilu in maju je bistveno vplivalo tudi na rast in razvoj hmelja tako so bile Aurore, na dan 21. 5. za 83 cm nižje
od 10 letnega povprečja (Slika 2), Savinjski golding je bil nižji za slab meter (99cm) najbolj pa odstopa Celeia, ki
je nižja kar za 153 cm.

Slika 1: Primerjava povprečnih dekadnih mesečnih temperatur in višine padavin v času od januarja do 21. maja
za lokacijo agro meteorološke postaje Latkova vas s 30. letnim povprečjem
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Slika 2: Višina hmelja treh sort na dan 21. 5. primerjalno s desetletnim povprečjem

G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA
Hmeljeva peronospora – primarna okužba
Ponovno vas naj opozorimo, da so izredno ugodne razmere za razvoj hmeljeve peronospore zato vam
svetujemo, da natančno spremljate nasade hmelja. Prav tako se v nasadih še vedno pojavljajo kuštravci. V
kolikor v hmeljiščih niste zatirali kuštravcev in boste le te ugotovili na več kot 3 % rastlin, nemudoma
uporabite sistemični fungicid Aliette flash v maximalnem odmerku 2 kg/ha, škropljenje morate po 7-10-ih
dneh ponoviti. Poraba vode v tem času je 400 l/ha.
Hmeljev bolhač
Kljub hladnem in deževnem obdobju so v delih dneva, ko malo posije sonce, zelo aktivni hrošči hmeljevega
bolhača. Posebno pozornost morate nameniti hmeljiščem ob robovih gozdov in v prvoletnih nasadih, kjer se
bolhači radi zadržujejo. Za njegovo obvladovanje in zmanjševanje populacije ter posledično škode, veljajo
enake usmeritve, kot smo jih navedli v prejšnji številki HI. Veliko lahko storite tudi z uporabo gnojil kot rastnih
stimulantov z mikrohranili, ki spodbujajo rast in naravno odpornost rastlin na vse stresne situacije, kot so
nihanja v temperaturi, preobilica dežja, kot tudi mehanske poškodbe npr. od bolhačev. Tako lahko v tem času,
ko se bo vreme stabiliziralo, s pridom uporabite gnojili Fructol ali Fructol BIO, kjer poleg po potrebi dodate
kontaktni insekticid.
Hmeljeva listna uš
V letošnjem letu smo v Žalcu prvo krilato uš na hmelju našli 15. maja, kar je več kot 3 tedne kasneje, kot je
običajno dolgoletno povprečje. Trenutno krilate uši pri svoji migraciji, selitvi na hmelj, ovira nestabilno –
deževno vreme z vetrom. Konec maja pričakujemo realno stanje glede številčnosti preleta uši, o čemer vas
bomo obveščali.
Koruzna vešča
Zaradi nestabilnega in daljšega hladnega obdobja na svetlobni vabi še nismo zaznali nobenega metulja koruzne
vešče.
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M. Rak Cizej, J. Livk: PRIJAVA NASADOV HMELJA ZA PRIDELAVO SADIK HMELJA V PROIZVODNIH
HMELJIŠČIH
Ponovno vas opozarjamo, da se uradno potrjevanje sadik hmelja v certificiranih in standardnih matičnih
hmeljiščih od leta 2020, ko je bila sprejeta sprememba Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik
hmelja (Ur. l. RS, št. 67/20), ne izvaja več.
Tako lahko hmeljarji za lastno uporabo pridelate sadike hmelja v svojih t.i. proizvodnih hmeljiščih (PH), kjer je
potrebno na podlagi Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja
(Ur. L, RS, št. 16/19 in 89/20) oddati letno prijavo in sicer do 30. 6. na prijavnem obrazcu OBRC 05.01a, ki ga
najdete na sledeči spletni povezavi http://www.ihps.si/uradno-potrjevanje-sadilnega-materiala-hmelja.
Izpolnjen obrazec je potrebno oddati ali poslati na Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Na podlagi
prejetih prijav, se najprej preveri, če posamezno prijavljeno hmeljišče ustreza pogojem za PH, nato pa se
tekom rastne sezone izvede en vizualni zdravstveni pregled v vsakem prijavljenem nasadu. Če PH ustreza vsem
predpisanim kriterijem, se ga uradno potrdi in izda »Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za pridelavo sadik hmelja
v hmeljišču«, kar je osnova za nabiranje sadik v prijavljenem in potrjenem hmeljišču v jeseni leta 2021 ali
spomladi leta 2022. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefon (03) 71-21-642 ali (041) 647-404 –
Joško.

M. Pavlovič: JASNI SIGNALI SPREMEMB NA SVETOVNEM HMELJSKEM TRGU V LETU 2021
Povzetek letos že drugega video-sestanka Svetovne hmeljarske organizacije (ihgc.org) zajema predstavitev
prvih ocen pridelave v letu 2021 in komentar predstavnikov najpomembnejših trgovskih podjetij s hmeljem.
Tistih dveh, ki sta tudi na letošnjem spletnem seminarju o hmeljarstvu nakazala tok dogodkov na hmeljskem
trgu.
Svetovna letina hmelja v 2020 je je bila povprečna in je obsegala 122.400 ton hmelja in 12.700 ton grenčic
(alfa-kislin). Na strani povpraševanja pa se je zaradi posledic plandemije svetovna proizvodnja piva leta 2020
ocenjeno zmanjšala za 8-9 %. Pri tem je pomemben podatek, da se je svetovna proizvodnja piva malih
pivovarn zmanjšala celo za 15-17 %. Ker vsebujejo obrtna piva v svojih recepturah tudi nekaj 10-krat večje
količine hmelja, je tako povpraševanje po grenčicah upadlo izraziteje, kot to ilustrira delež zmanjšane
proizvodnje piva. Po oceni Svetovne hmeljarske organizacije – za približno 10-11 %.
Pričakovati je, da se bo obseg svetovne prodaje piva povrnil na raven pred uvedbo gospodarskih omejitev šele
v letu 2023. Posledično bo tako povpraševanje pivovarn po grenčicah v letu 2021 sorazmerno nižje. K temu pa
je potrebno še prišteti, da sta tudi nadpovprečno dobri letini hmelja 2019 in 2020 prispevali presežke v
pridelavi, ki se zrcalijo v povečanih zalogah hmeljskih produktov. Tržna ocena navaja za ti dve leti skupaj 5.000
ton dodatnih presežkov grenčic, kar je nekje na ravni 40 % povprečne svetovne letine. Kot smo lahko slišali že
v februarskem prispevku na seminarju, je samo povečanje zalog produktov iz hmelja v ZDA pri trgovcih in
pivovarnah ocenjeno v letu 2019 na +38 %, v letu 2020 pa celo na +52 %. Rast zalog pa uradno (USDA) beležijo
že sedmo leto zapored.
Na strani prodaje pivovarnam se stanje presežkov hmelja kaže v že opaznih zapoznelih odpoklicih naročenega
blaga. Pričakovati pa je, da se bodo lahko odpoklici strank terminsko še podaljševali. Razmere tržnih presežkov
hmelja se odražajo tudi v predlogih kupcev za vsebinsko dopolnjevanje prodajnih pogodb – v smislu
prestavitve prevzema delnih ali tudi celotnih količin na poznejša leta. Bili pa so tudi že primeri popolnih
odpovedi pogodb.
Na strani nakupov hmelja pa vlada spomladansko zatišje, ponudb za odkup ali sklenitev večletnih pogodb ni.
Skrb vzbujajoč podatek za vse tiste hmeljarje, ki so bili vrsto let navajeni na prosti trg in nimajo pretežnih
količin načrtovanega pridelka v pogodbeni prodaji. V tržnih prispevkih že vsaj dve leti napovedan in po devetih
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letih tudi pričakovan scenarij reza škarij ponudbe in povpraševanja se uresničuje. No, vsekakor pa so nadaljnji
dogodki na trgu tudi precej vezani na svetovne količine in kakovost pridelka hmelja v letošnjem letu 2021.
V zaključni razpravi na obeh letošnjih video-sestankih izpostavljajo predstavniki trgovcev s hmeljem nujnost
preprečevanja dodatnih kumulativnih presežkov hmelja. To naj bi hmeljarji po svetu dosegli s krčenjem tržno
manj zanimivih sort in z opuščanjem že skrčenih hmeljišč. Prve letošnje ocene o ponovnem povečanju površin
hmelja v ZDA ne nakazujejo ravno njihovega odziva na tržni preobrat. Tamkajšnji hmeljarji imajo skupno že več
kot 25.000 ha hmeljišč, v lanskem letu pa so pridelali 24.500 ton hmelja, oz. 5.500 ton grenčic. Izpostaviti pa
velja še pomemben podatek, da predstavljajo s trendom postopne rasti deleža v ZDA že okoli 70 % njihovega
pridelka t.i. zaščitene sorte, ki so last trgovskih ali žlahtniteljskih podjetij. Te pa narekujejo pogoje pridelave,
določajo (običajno višje) cene pridelka in prednostno promovirajo in ponujajo produkte pivovarnam. Kaj to
pomeni? Zagotovo njihovo nadaljnjo krepitev ekonomske konkurenčnosti v segmentu večanja tržnega deleža,
dolgoročno nadvladovanje preostalih ponudnikov sort hmelja javnega značaja in postopno izrivanje hmeljarjev
brez organiziranega lastnega razvoja, prenosa strokovnih znanj v prakso in tržno usmerjenih panožnih
povezav.

Mali oglas:
-

prodam peč za hmeljsko sušilnico proizvajalca Wolf tip H 7 z vso pripadajočo opremo (cisterna za
kurilno olje, elektronika za regulacijo, ventilator,...). Informacije na GSM: 041 511 220.
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