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Odločili so se, da bodo obletnico obeležili ne-
koliko drugače, kot je v navadi. Ne le slovesno, 
ampak tudi delovno. Organizirali so okroglo 
mizo, na kateri so govorili o aktualnih izzivih 
na področju hmeljarstva. Povabilu so se odzvali 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no Irena Šinko, predsednik Kmetijsko-gozdarske 
zbornice Slovenije Roman Žveglič, župan Ob-
čine Žalec Janko Kos in predsednik Združenja 
hmeljarjev Slovenije Janez Oset. Izpostavili so 
dosežke Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Slovenije v zadnjih 20 letih. Prvih 50 let delovanja 
inštituta je že strnjenih v jubilejnem zborniku, 
ki je izšel ob 50. obletnici inštituta, zadnjih 20 
let so predstavili v posebni jubilejni izdaji revije 
Hmeljar, ki sicer izhaja enkrat letno. Na prireditvi 
so predstavili tudi vse zaposlene, ki delajo na 
inštitutu, s čimer so praznovanju dodali še ne-
koliko bolj osebno noto. Skupaj je 57 zaposlenih, 
med njimi je devet doktorjev znanosti.

Pred približno dvema letoma ste iz Pivovar-
ne Laško prišli na Inštitut za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije, kjer ste prevzeli vlogo 
direktorja. Pravite, da ste bili presenečeni 
nad zelo prijetnim vzdušjem v kolektivu.

Da, prišel sem v zelo motiviran kolektiv, v 
katerem prevladuje dobro vzdušje. Zaposleni 

čutijo posebno pripadnost inštitutu, zelo so 
prizadevni in inovativni. Veste, nismo tipič-
na javna uprava, skoraj polovico denarja za 
delovanje inštituta moramo zagotoviti sami. 
Inštitut je prav tako zelo vpet v lokalno oko-
lje, s hmeljarji v Savinjski dolini, približno 
120 jih je, smo ena velika družina, ki temelji 
na zaupanju in sodelovanju. Naš inštitut je 
nekakšna vez med hmeljarji in pivovarji.

Kakšno je torej temeljno poslanstvo In-
štituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slo-
venije?

Z raziskovalnim, izobraževalnim in sve-
tovalnim delom si prizadevamo za razvoj 
slovenskega hmeljarstva in krepitev njego-
ve konkurenčnosti. Pridobljeno znanje naša 
svetovalna služba prenaša hmeljarjem, ki se 
pri svojem delu soočajo z različnimi izzivi, 
od poplav in suš do najrazličnejših bolezni, 
ki klestijo pridelek hmelja. Na inštitutu si 
vedno prizadevamo zagotoviti hitre in učin-
kovite rešitve za konkretne težave. Znanje 
posredujemo tudi svetovalnim službam na 
kmetijsko-gozdarski zbornici, s katero prav 
tako zelo dobro sodelujemo. Prenos znanja 
do končnih uporabnikov je ključno poslan-
stvo našega inštituta.

70 let Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Z roko v roki s 
hmeljarji in pivovarji

Na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu je bilo te dni slo-
vesno. Mineva namreč 70 let od ustanovitve inštituta. Direktor te raziskovalne, 
svetovalne in izobraževalne ustanove Bojan Cizej pravi, da imajo ob jubileju veli-
ko razlogov za zadovoljstvo, saj ohranjajo dobro sodelovanje tako s hmeljarji kot 
pivovarji. In tudi z lokalno skupnostjo. Ob tem jim tudi izzivov za še učinkovitejše 
delo inštituta ne manjka. Med drugim želijo ustanoviti center za namakanje, ki 
bi koordiniral druge namakalne sisteme po državi, poudarja direktor.

BARBARA FURMAN

Da je naše delo čim bolj učinkovito, si pri-
zadevamo tudi v posvetovalnem odboru za 
žlahtnjenje in tehnologijo hmelja, v katerem 
se nekajkrat na leto srečamo s predstavniki 
hmeljarjev, trgovcev in kmetijsko-gozdarske 
zbornice. Skupaj iščemo rešitve za najbolj ak-
tualne težave ter načrtujemo nove dejavnosti. 
Prav tako imamo redne sestanke na terenu 
s hmeljarji, udeležba je dobra. Pripravljamo 
tudi publikacije s celostnimi informacijami, ki 
so kakorkoli povezane s hmeljarstvom, vsako 
leto organiziramo tudi strokovni simpozij.

Je Slovenija še vedno v vrhu med proizva-
jalci hmelja v svetu?

Slovenija je peta največja proizvajalka hmelja 
na svetu. Kar 95 odstotkov ga izvozimo. Od nek-
daj je hmelj slovenska izvozna zgodba, zato je 
treba vzdrževati konkurenčnost. Ključno pri tem 
je znanje. Tega so se zavedali hmeljarji že pred 
drugo svetovno vojno, toliko bolj po njej, ko je 
takratna zadružna zveza na pobudo hmeljarjev 
ustanovila inštitut za hmeljarstvo. Leta 2003 je 
inštitut prešel pod okrilje ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano. In tako je še danes.

Ob tem naj povem, da na nasadih v naši državi 
prevladujejo sorte hmelja, ki so bile žlahtnjene 
na našem inštitutu. Približno 98 odstotkov jih je. 
Imamo odlične strokovnjake za žlahtnjenje. A to 
ni dovolj, treba je spremljati razmere na tržišču 
piva, po katerih okusih je največje povpraševa-
nje, in se temu povpraševanju prilagajati. V Sa-
vinjski dolini sicer prevladujejo stare sortne hme-
lja, a imamo prav tako ugodno mikroklimo za 
nove aromatične sorte hmelja, tudi za dišavnice.

Ekstremne vremenske razmere so vedno 
pogostejše. Poplave in suše tudi nasadom 
hmelja ne prizanašajo.

»Osnovno poslanstvo inštituta temelji na raziskovalnem, 
izobraževalnem in svetovalnem delu za razvoj slovenskega 
hmeljarstva in krepitev njegove konkurenčnosti v tujini. Pridobljeno 
znanje svetovalna služba prenaša k hmeljarjem, ki se pri svojem delu 
soočajo z različnimi izzivi, od poplav in suš do najrazličnejših bolezni, 
ki klestijo pridelek hmelja,« poudarja Bojan Cizej.

Bojan Cizej, direktor 
Inštituta za hmeljarstvo in 

pivovarstvo Slovenije

Paleta dejavnosti je torej raznolika. Na 
kateri dosežek inštituta v minulih sedmih 
desetletjih ste najbolj ponosni?

Razlogov za zadovoljstvo in ponos imamo 
veliko. A bi izpostavil predvsem dejstvo, da nas 
hmeljarji še vedno potrebujejo. Da z njimi ohra-
njamo sodelovanje, ki temelji na medsebojnem 
zaupanju. Ponosni smo tudi na to, da nam je 
država podelila pooblastila za Nacionalni refe-
renčni laboratorij na področju zdravstvenega 
varstva rastlin. Seveda nenehno težimo k iz-
boljšavam. Že približno dvajset let je prisotna 
želja, da bi v sklopu našega inštituta ustanovili 
center za namakanje, ki bi koordiniral druge 
namakalne sisteme po državi. V tej smeri že 
delamo, saj imam projekte že pripravljene.

Zato je ključni izziv za vse, kako se čim bolj 
učinkovito prilagoditi podnebnim spremem-
bam. Soočamo se tako s poplavami kot z vedno 
daljšimi sušnimi obdobji. Namakalni sistemi so 
edina rešitev pri soočanju s sušo. Te imamo. Dr-
žava je namreč vložila veliko denarja za njihovo 
ureditev v Savinjski dolini. Da bodo namakalni 
sistemi učinkoviti, pa je treba urediti še mokre 
zadrževalnike. Prav tako je treba vzpostaviti na-
povedovalno službo, ki bo hmeljarjem pravoča-
sno posredovala informacije o tem, kdaj je treba 
namakati nasade hmelja in v kolikšnih količinah.

Na hmelju se pojavljajo tudi vedno nove 
bolezni. Pred tremi leti smo se soočali z viroi-
dom. Zaradi te bolezni je bilo uničenih pribli-
žno 200 hektarjev hmeljišč, država je takrat 
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»Od nekdaj je hmelj slo-
venska izvozna zgodba, 

zato je bilo treba vzdr-
ževati konkurenčnost. 
Ključno pri tem je zna-
nje. Tega so se zavedali 
hmeljarji že pred drugo 

svetovno vojno, toliko 
bolj po njej, ko je takratna 

zadružna zveza na pobu-
do hmeljarjev ustanovila in-

štitut za hmeljarstvo,« 
pojasnjuje di-

rektor in-
štituta.

hmeljarjem fi nančno pomagala. Prvo leto od 
okužbe z viroidom na rastlinah oziroma hme-
lju ni mogoče zaznati bolezni, potem rastlina 
odmre. Strokovnjaki najprej niso vedeli, kaj 
se dogaja s hmeljem. Kasneje pa so ugotovili, 
kako se z boleznijo učinkovito spopasti.

So hmeljarji zadovoljni z odkupnimi ce-
nami hmelja?

Odkupne cene hmelja pravzaprav uravna-
va trg. Za hmeljarje zdaj niso ravno rožna-
ti časi. Stare pogodbe glede odkupa hmelja 
bodo kmalu potekle, zato pripravljamo nove. 
V Sloveniji imamo 1.620 hektarjev zemljišč, 
od tega približno 1.200 hektarjev v Savinjski 
dolini, nekaj malega tudi v okolici Slovenj 
Gradca, Radelj, Polskave, Ptuja in Ormoža.

Prevladujejo starejše sorte hmelja, kot so gol-
ding, aurora, bobek, celeia, med novimi sortami 
pa velja omeniti styrian gold, cardinal, wolf in 
dragon s slovensko geografsko zaščito.

V svetu vznikajo mali pivovarji, ki proi-
zvajajo domača craft piva kot gobe po dež-
ju. Tudi v Sloveniji jih imamo že kar nekaj.

Mali pivovarji so dobrodošli, saj prispevajo k 
promociji kulture pitja piva. Glede tega nas čaka 
še veliko dela, čeprav ugotavljam, da se kultura 
pitja piva v Sloveniji zadnja leta vendarle nekoli-
ko izboljšuje. To je dobro. Craft oziroma butična 
piva imajo specifi čen okus, so novost v Sloveni-
ji, zato zaenkrat ne dosegajo niti 2-odstotnega 
tržnega deleža. Te vrste piva so lahko dobrodo-
šla popestritev vsakega kulinaričnega doživetja. 
Imamo pa v Sloveniji vrhunska piva lager, upam 
trditi, da so med najboljšimi na svetu.

Se povpraševanje na trgu piva pogosto 
spreminja? Želijo pivci piva nove okuse?

Pozorno spremljamo, kaj se dogaja na evrop-
skem oziroma svetovnem trgu piv. Zanima nas, 
po katerih pivih se povpraševanje povečuje, po 
katerih zmanjšuje. Novi okusi so vedno dobro-
došli, nekateri se ohranijo dlje časa, nekateri 
ne. Na našem inštitutu imamo malo pivovarno, 
v kateri eksperimentalno proizvajamo piva iz 
novih sort hmelja, ki dajejo drugačen okus. Po-
tem preverjamo, v kolikšni meri je ta nov okus 
sprejemljiv za tržišče. Pred kratkim smo tri 
nove vrste piva predstavili na največjem evrop-
skem sejmu piva v Münchnu in odzivi so bili 
dobri. Na promocijskih sejmih dobimo številne 
informacije, ki so koristne tako za pivovarje 
kot hmeljarje. Želimo okrepiti promocijo slo-

venskega hmelja. V Evropi smo 
že prisotni, želimo prodreti tudi 
na azijski in južnoameriški trg,

Pod okriljem inštituta go-
jite tudi bogat zeliščni vrt.

Ponosni smo nanj. Zeliščni 
vrt so pri inštitutu uredili pred 
45 leti in ga skrbno negujemo 
še danes. Na njem je približno 
200 vrst zelišč, med kateri-
mi prevladujejo avtohtone 
vrste. Preskušamo tudi, 
kako se zelišča z drugih 
koncev sveta odzivajo v 
našem okolju. Prav tako 
skrbimo za gensko ban-
ko zelišč.

Zeliščni vrt bi radi 
vključili v turistično 
lokalno ponudbo. 
Lepo je urejen, zato se 
nam zdi prav, da bi ga 
lahko videli tudi turisti 
oziroma obiskovalci žal-
ske občine. O tem se že 
pogovarjamo z vodstvom 
občine in verjamem, da bo 
kmalu vključen med turi-
stične zanimivosti Žalca in 
okolice.

Na Štajerskem ljubitelji 
hmeljnega napitka najpogo-
steje posegajo po laškem pivu. 
Med ljudmi se širijo govorice, da 
naj bi bilo narejeno iz uvoženega 
kitajskega hmelja. Je to res?

Prosim? (smeh) To ni res. To lah-
ko odločno zanikam, saj sem več let 
služboval v Pivovarni Laško kot tehno-
log, nekaj časa tudi kot tehnični direktor. 
Proces proizvodnje piva zato zelo dobro 
poznam. V času mojega službovanja v laški 
pivovarni smo uvozili le manjšo količino 
hmelja sorte citra za potrebe proizvodnje 
piva Special. To je bil edini uvožen hmelj, 
sicer v Pivovarni Laško uporabljajo zgolj 
slovenske sorte hmelja.

Nekateri se uživanju piva izogibajo 
zaradi pogostega škropljenja hmelja.

Tovrsten strah je povsem neupravičen, saj 
hmelj v primerjavi z drugimi trajnicami manj 

pogosto škropijo. Ob tem velja poudariti še, da 
so v pivu prisotne zelo majhne količine hmelja. 
Ljudje marsikaj govorijo in širijo nepreverjene 
informacije, zato vidimo poslanstvo našega 
inštituta tudi v osveščanju javnosti. Sicer pa je 
znano, da Evropa teži k zmanjševanju uporabe 
fi tofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu. In v 
prihodnjih letih bo še bolj.

Ste odraščali v hmeljarski družini?
Ne, nisem odraščal v hmeljarski družini. Ro-

jen sem v Celju, do petega razreda osnovne šole 
smo z družino živeli v Bukovžlaku, zdaj živim v 
Dobriši vasi pri Petrovčah. Zelo rad imam pivo, 
več kot 30 let ga že uživam. V zmernih količinah 
seveda. Včasih sem pogosteje posegal po vinu, 
zadnja leta bolj po pivu. Čutim, da bolj ustreza 
mojemu organizmu.

Pivo sodi tudi k navijaškemu rokome-
tnemu vzdušju. Vem, da ste velik ljubitelj 
rokometa.

Res je. Pivo in rokomet sta izvrstna kom-
binacija! (smeh) To še posebej dobro vedo 

strastni navijači. Šest let sem bil predse-
dnik Rokometnega kluba Celje Pivovar-

na Laško, to so bila res dinamična, 
prijetna in tudi stresna leta. Izku-
šnje, ki sem si jih nabral v času vo-
denja kluba, mi pridejo pri delu 
na inštitutu bolj prav kot tista, ki 
sem jih pridobil med službova-

njem v Pivovarni Laško. Zakaj? 
Ker je rokomet zelo povezan 
s čustvi, čustva pa zaznamu-
jejo tudi delo na inštitutu, ki 
temelji na intelektualni lastni-

ni. Zato se zelo dobro počutim 
med sedanjimi sodelavkami in 

sodelavci. In želim si, da bi tako 
ostalo.

Foto: Andraž Purg 
– GrupA

Inštitut za hmeljarstvo 
in pivovarstvo Slovenije 
deluje že 70 let.

Več kot polovici sredstev za delovanje inšti-
tuta zagotovijo sami.

Na inštitutu so posebej ponosni za razisko-
valno dejavnost.


