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UVOD   
 
V skladu z veljavno zakonodajo je vpis sorte hmelja na slovensko sortno listo pogoj, da se 
lahko sadilni material v Sloveniji prideluje in trži, razen v primeru izjemnih dovoljenj. V postopku 
vpisa sorte hmelja se pridobijo osnovni podatki o lastnostih določene sorte hmelja in o njeni 
uporabni vrednosti, kar pa nadgrajujemo s podatki iz strokovne naloge Introdukcija novih in 
tujih sort hmelja.  
 
Naloga je osredotočena na določitev optimalne tehnologije pridelave novih in tujih sort hmelja 
v naših pridelovalnih razmerah, ki najbolj ugodno vpliva na njihovo rast in razvoj in se odrazi v 
kakovostnem, visokem in stabilnem pridelku. 
 
Zakonske podlage: 

- Zakon o kmetijstvu (ZKme 1, Uradni list RS, št. 45/2008) 
- Uredba o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 20/2009) 
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, 

št. 60/2010, 88/2011, 50/2015) 
 
 
NAMEN IN CILJ 
 
V letu 2020 je bil program introdukcije delno prilagojen k trenutno najpomembnejšemu cilju 
Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS), k izkoreninjenu hude viroidne 
zakrnelosti hmelja, ki jo povzroča viroid razpokanosti skorje agrumov - CBCVd. Namreč zaradi 
te situacije na IHPS, ko v letu 2020 nismo imeli lastnih površin s hmeljem, na katerih bi lahko 
izvajali poskuse, smo delo preusmerili v izdelavo posodobitve Opisne sortne liste za vse sorte, 
ki so vpisane na slovensko sortno listo ter za pripravo sadilnega materiala za zasaditev nasada 
v 2021 za izvajanje tehnoloških poskusov. Hkrati pa smo izvedli ustaljene naloge.  
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Cilji v letu 2020 so bili: 
 posodobitev opisne sortne liste za sorte, vpisane na slovensko sortno listo, 
 ugotavljanje morebitnega pojava fiziopatij pri novih sortah in iskanje njihovega vzroka, 
 pridobivanje/zbiranje informacij o odzivu rastlin novih sort hmelja po sajenju na 

karantenske premene, 
 določevanje ustreznih rastnih razmer v naših pridelovalnih območjih za zanimive tuje 

sorte,  
 priprava sadilnega materiala za sajenje poskusa v letu 2021. 

 

 
1 VZGOJA SADIK, POSTAVITEV IN SAJENJE POSKUSOV, OSKRBA NASADOV, 

POSAJENIH S POSKUSI 
 
1.1 Priprava sadilnega materiala za sajenje poskusa v 2021 
 
Za namen izvedbe poskusa na novi sorti Styrian Dragon smo v rastni sezoni 2020 pripravili 
sadilni material v okvirni količini 1.300 sadik – predvideno za zasnovo nasada  poskusa v 
obsegu 0,4 ha v letu 2021. Delo je obsegalo razmnoževanje rastlin z zelenimi potaknjenci ter 
vso oskrbo tekom vegetacije (presajanje, dognojevanje, varstvo pred boleznimi in škodljivci, 
priprava sadik na dormanco s čiščenjem nadzemnih delov rastlin).  
 

   
 

Sadike sorte Styrian Dragon v različnih fazah rasti in pripravljene na dormanco 
 

2 OPIS TEHNOLOŠKIH PARAMETROV ZA NOVE SLOVENSKE IN TUJE SORTE 
HMELJA 

 
2.1 Zaznavanje morebitnih fiziopatij in ugotavljanje njihovega vzroka 
 
Pri hmelju lahko različne sorte različno odreagirajo na zunanje dejavnike (vreme, lastnosti tal, 
agrotehnični ukrepi, med njimi način rezi, gnojenje, uporaba fitofarmacevtskih sredstev, …). 
Opazovanja rasti in razvoja novih sort (Styrian gold, Styrian Eureka, Styrian Wolf, Styrian 
Eagle, Styrian Cardinal, Styrian Kolibri, Styrian Dragon in Styrian Fox) smo izvajali skozi 
celotno rastno sezono in se odzvali pri morebitnih odstopanjih. Morebitnih posebnih stanj v 
nasadih, ki bi se odražale kot fiziopatije, nismo opazili, smo pa v avgustu zaznali opaznejše 
okužbe s hmeljevo peronosporo na storžkih. Tako smo se odločili, da smo v sezoni 2020, ki je 
bila specifična v smislu padavin med vegetacijo (veliko padavin in deževnih dni), in je rezultirala 
določene probleme pri optimalnem izvajanju varstva rastlin, za izvedbo pregledov storžkov na 
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prisotnost bolezni. Ocenjevanja storžkov so pokazala najintenzivnejše okužbe hmeljeve 
peronospore na sorti Styrian Kolibri z veliko stopnjo razlik med obema vzorcema. Pregled 
podatkov škropilnega programa je pokazal, da je bilo v primeru vzorca 2 varstvo hmelja 
intenzivnejše z dodatno uporabo foliarnega gnojila, ki ima stranski učinek krepitve odpornosti 
rastlin. Zato so bile okužbe hmeljeve peronospore izrazito nižje. Na podoben način lahko 
razlagamo tudi razlike v okužbi na sorti Styrian Cardinal. Pri ostalih vzorcih so bile okužbe 
relativno nizke, pri čemur pa za dodatni komentar nismo uspeli pridobiti škropilnih programov. 
Rezultate pregledov storžkov so predstavljeni v preglednici 1.  
 
Preglednica 1: Laboratorijski pregled na prisotnost bolezni novih sort hmelja v letu 2020 
 

Sorta H. 
peronospora* 

H. 
pepelovka* 

S. 
plesen 

(%) 

Ostale 
bolezni 

(do 0,5%) 

Rjave
nje 

(%)** 

Opombe 

(%) Tow. (%) Tow. 
Styrian 
Dragon 

1, 5 0,44 - - - - - 
osemenjenost 5%, 

preraščenci 1% 
Styrian 
Kolibri – 
vzorec 1 

29,25 19,56 - - - - - - 

Styrian 
Kolibri - 
vzorec 2 

5,5 2,31 - - - - - - 

Styrian 
Cardinal – 
vzorec 1 

3,25 1,38 - - - - - - 

Styrian 
Cardinal – 
vzorec 2 

16,5 9,44 - - - - - 
Prisotnost fuzarija in 

alternarije. 

Styrian 
Fox 

3,25 1,31 - - - - - 
Storžki odprti, 

velikosti Celeie 
Styrian 
Eureka 

1,25 0,56 - - 0,75 - - 

Prisotnost 
preraščencev 0,5% 
prisotnost alternarije 

0,5% 
*(%)-odstotek okuženih storžkov, Tow.-stopnja okužbe po Townsend-Heuberger 
**(%) – odstotek porjavelosti storžkov zaradi mehanskih poškodb, osemenjenosti in ostalih dejavnikov 

 
 
 
2.2 Pridobivanje/zbiranje informacij o odzivu rastlin novih sort hmelja po sajenju na 

karantenske premene 
 
Za namen pridobivanja/zbiranja informacij o odzivu rastlin novih sort hmelja po sajenju na 
karantenske premene zaradi pojava verticilijske uvelosti hmelja (Verticillium nonalfalfaeI) smo 
spremljali dva nasada, in sicer prvoletni nasad sorte Styrian Eagle (območje Gomilskega) in 
četrtoletni nasad sorte Styrian Dragon (območje Kaplje vasi). Opazovanja so zapisana v 
preglednici 2. Rastline v teh nasadih v letu 2020 niso kazale vidnih znakov morebitnega vpliva 
sajenja na tovrtno premeno.    
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Preglednica 2: Opazovanja odziva nasada sorte Styrian Eagle in nasada sorte Styrian Dragon 
po sajenju na karantenske premene zaradi pojava verticilijske uvelosti hmelja (Verticillium 
nonalfalfaeI)  
 
 Styrian Eagle  

(območje Gomilskega) 
Styrian Dragon 

(območje Kaplje vasi) 
Starost nasada  prvoletni četrtoletni 
Opis nasada Fiziološko stanje rastlin v nasadu 

je bilo primerno za prvoletne 
rastline – 20% jih je doseglo vrh 
opore.  
Vidnih znakov prisotnosti 
verticilijske uvelosti nismo opazili.   
Na KMG ta bolezen v drugih 
nasadih prisotna.*  

Fiziološko stanje rastlin v nasadu je 
bilo primerno za rastline te sorte. 
Razvile so razvile vretenasto 
cilindričen habitus.  
Vidnih znakov prisotnosti 
verticilijske uvelosti nismo opazili.  
Na KMG ta bolezen v drugih 
nasadih prisotna.* 

*vir: Sistematični nadzor verticilijske uvelosti hmelja v sklopu JSZVR 
 
 

 
 

Nasad sorte Styrian Dragon 

 
 

Cvetovi in že razviti storžki na 
rastlinah sorte Styrian Dragon 

 
 
2.3 Določevanje ustreznih rastnih razmer v naših pridelovalnih območjih za zanimive 

tuje sorte 
 
Pri hmeljarjih obstaja tudi manjši interes za pridelovanje tujih sort, ki se v svojih pridelovalnih 
območjih izkazujejo z velikim pridelkom in dobro kakovostjo. Ta interes se je izkazal tudi v 
sezoni 2020, saj so bile tuje sorte v slovenskih hmeljiščih v letu 2019 zastopane v obsegu cca 
27 ha, v letu 2020 pa je cca 30 ha (6,4 ha Cascade, 1,05 ha Chinook, 5,6 ha Fuglle, 17,7 ha 
Hallertauer Magnum). Sorta Hallertauer Magnum je v obsegu 3 ha prvoletni nasad. Po zbiranju 
informacij je bil sadilni material z izvorom iz EU – Nemčija. Zabeležili smo pridelek tujih sort v 
naših razmerah, v času tehnološke zrelosti pa vzeli vzorce storžkov za laboratorijski pregled 
na prisotnost bolezni in škodljivcev. Posebnosti tekom rastne dobe v 2020 nismo opazili. 
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Podatki o pridelku so v preglednici 3, podatki o laboratorijskem pregledu na prisotnost bolezni 
tujih sort hmelja v letu 2020 pa v preglednici 4. Glede na podatek organizacije, pooblaščene 
za kontrolo in certificiranje, je bil povprečen pridelek dveh najbolj zastopanih sort v slovenskih 
hmeljiščih v letu 2020: 2310 kg/ha pri sorti Aurora in 2024 kg/ha pri sorti Celeia. Iz preglednice 
3 je razvidno, da je tuja sorta Cascade v naših hmeljiščih v letu 2020 dosegla primerljiv pridelek 
tema dvema sortama, Chinook in zlasti sorta Fuggle pa sta pod tem povprečjem. Za sorto 
Fuggle, ki je zgornja sorta, in jo primerjamo tudi z našo zgodnjo sorto Savinjski golding, le ta 
je v letu 2020 dosegla povprečen pridelek 1396 kg/ha, lahko rečemo, da v naših razmerah 
daje zadovoljiv pridelek.     
 
Preglednica 3: Pridelek spremljanih tujih sort hmelja v letu 2020 
 

Sorta 
Pridelek 
(kg/ha) 

Cascade, lokacija Savinjska dolina 2100 
Cascade, lokacija Koroška 2200 
Chinook, lokacija Savinjska dolina 1850 
Fuggle (Savinjska dolina) 1330 

 
Preglednica 4: Laboratorijski pregled na prisotnost bolezni tujih sort hmelja v letu 2020 
 

Vzorec/ 
lokacija Sorta 

H. 
peronospora* 

H. 
pepelovka* 

S. 
plesen 

(%) 

Ostale 
bolezni 

(do 0,5%) 

Rjavenje 
(%)** 

(%) Tow. (%) Tow. 
Savinjska 

dolina  
Fuglle 

 
3,75 1,38 - - - - - 

Savinjska 
dolina 

Cascade 
3,5 

 
1,38 

 
- - - - - 

Koroška  Cascade 2,75 0,75 - - - - - 
Savinjska 

dolina 
Chinook 

 
6,25 2,44 - - - - - 

*(%)-odstotek okuženih storžkov, Tow.-stopnja okužbe po Townsend-Heuberger 
**(%) – odstotek porjavelosti storžkov zaradi mehanskih poškodb, osemenjenosti in ostalih dejavnikov 

 
 
3 PRIPRAVA IN IZDAJA INFORMACIJ TER NAVODIL ZA PRIDELOVALCE, 

SODELOVANJE IN ORGANIZACIJA POSVETOV   
 
3.1    Posodobitev opisne sortne liste 
  
Opisna sortna lista hmelja je bila nazadnje posodobljena leta 2009, od takrat pa je bilo na 
sortno listo vpisanih 8 novih sort hmelja. Naloga je obsegala posodobitev tabel za publikacijo, 
v kateri bodo dopolnjeni podatki za sorte, vpisane na slovensko po letu 2009, in sicer Styrian 
Gold (2012), Styrian Eureka (2013), Styrian Eagle (2015), Styrian Wolf (2016), Styrian Cardinal 
(2016), Styrian Fox (2018), Styrian Dragon (2018) in Styrian Kolibri (2019). Opisna sortna lista 
vsebuje osnovne podatke o sorti, pridobljene na osnovi vrednotenj in opazovanj, in sicer 
najpomembnejše tehnološke podatke ter določene odpornosti proti gospodarsko pomembnim 
boleznim.  
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Najprej je delo temeljilo na zbiranju podatkov in rezultatov po naših bazah podatkov. Kot je 
razvidno iz zgoraj navedenih letnic vpisa sort, je bila prva, Styrian Gold, vpisana 7 let pred 
zadnjo vpisano, to je Styrian Kolibri. Ne glede na večletno razliko med njimi pa smo tudi zadnje 
vpisane sorte hmelja opazovali še pred vpisom na sortno listo ter tako zbrali relevantne 
podatke o njihovih lastnostih, zlasti odpornostih na bolezni ter o količini ter kakovosti pridelka. 
Vse zabeležke v času njihovega razvoja v več letih smo zbrali v skupni interni bazi. Dopisali 
smo tudi opazovanja in rezultate tehnoloških poskusov, kot je npr. čas rezi, ki smo jih pri 
nekaterih od njih v zadnjih letih lahko izvedli.  
 
Pripravili smo zbirno tabelo (tehnološki parametri) in tabelo odpornosti na bolezni za Opisno 
sortno listo. Za zbirno tabelo smo zbrali podatke iz katalogov sort ter jih dopolnili z novejšimi 
podatki meritev in opazovanj IHPS (po izidu katalogov). Nekaj manjkajočih informacij smo 
pridobili še z vzorčenjem in analizami vsebnost alfa-kislin in eteričnega olja v letu 2020. 
Trenutno največ površin med novimi sorti zavzemata sorti Styrian Wolf in Styrian Gold, sledi 
sorta Styrian Cardinal. 
 

 
 

Površina pod novimi sortami v letu 2020 
 
Dokument smo dopolnili z definicijo za Razvrstitev sorte; do sedaj je bilo zapisano le, da je 
sorta zgodnja, srednje zgodnja, srednje pozna in pozna; temu bomo dodali ''legendo'' in sicer 
Čas začetka tehnološke zrelosti, ki bo definiral to razdelitev in je predstavljen v preglednici 5.  
 
Preglednica 5: Definiranje terminov za Razvrstitev sort glede na zrelost 
 

Razvrstitev Čas začetka tehnološke zrelosti 
zgodnja 10. do 20. avgust 
srednje zgodnja 20. do 25. avgust 
srednje pozna 25. do 31. avgust 
pozna po 1. septembru 
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Za določitev začetka tehnološke zrelosti posameznih novih sort za sortno listo smo zbrali 
podatke iz izvedenih meritev v letih po izidu katalogov. Predstavljeni so v preglednici 6. Podatki 
vsi zbrani posodobljeni podatki so predstavljeni v Opisni sortni listi za hmelj 2021, ki bo izšla 
marca 2021.  
 
Preglednica 6: Nastop tehnološke zrelosti posameznih novih sort hmelja glede na podatke 
katalogov (Legenda žlahtne arome, Val dišavnega hmelja s Štajerske) in glede na meritve na 
terenu v letih po izidu katalogov 
 

Sorta Čas zrelosti 
Leto 
2013 

Leto 
2014 

Leto 
2015 

Leto 
2016 

Leto 
2017 

Leto 
2018 

Leto 
2019 

Leto 
2020 

Savinjski 
golding 

srednje 
zgodnja 

16.8. 18.8. 18.8. 20.8 17.8. 9.8. 19.8. 17.8. 

Aurora srednje pozna 26.8. 
po 

26.8. 
po 

25.8. 
25.-29.8. po 24.8. 20.8. 26.8. 24.8. 

Celeia pozna 
po 
6.9. 

po 
6.9. 

po 
4.9. 

8.9. 1.-5.9. po 3.9. po 2.9. 
po 

31.8. 

Bobek  srednje pozna 2.9. 
po 
2.9. 

po 
31.8. 

po 1.9. 
31.8.-
2.9. 

30.8. 29.8. 31.8. 

Dana  srednje pozna - 
po 
2.9. 

po 
31.8. 

- - - - - 

Styrian 
Cardinal 

srednje pozna - - - po 1.9. 
31.8.-
2.9. 

30.8. po 2.9. - 

Styrian 
Dragon  

srednje 
zgodnja 

- - - - 24.8. 20.8. 29.8. - 

Styrian Eagle pozna - - - - 1.-4.9. 3.9. 2.9. 3.9 
Styrian Eureka pozna - - 1.9 - po 4.9. 3.9. po 2.9. - 
Styrian Fox srednje pozna - - - - 28.-28.8. 20.8. 29.8. - 

Styrian Gold srednje pozna 
po 

26.8. 
po 

26.8. 
po 

25.8. 
25.-29.8. 21.-24.8. 20.8. 26.8. 27.8. 

Styrian Kolibri srednje pozna - - - - 
31.8.-
2.9. 

po 27.8. - - 

Styrian Wolf pozna - - - po 1.9. po 4.9. po 30.8. 30.8. 1.9. 
*Styrian Gold po katalogu: Legenda žlahtne arome, ostale sorte po katalogu: Val dišavnega hmelja s Štajerske 

 
 
4 SODELOVANJE S STROKOVNIMI INŠTITUCIJAMI DOMA IN V TUJINI 
 
Aktivno sodelujemo s kolegi iz tujine in iz domačih institucij ter si izmenjujemo mnenja. 
Obenem smo izvedli sodelovanje z evropskim projektom LIFE BioTHOP, in sicer smo v 
hmeljišče z novo sorto Styrian Gold napeljali biorazgradljivo vrvico BioTHOP na kmetiji Šlander 
na 1 ha. Vrvica se je tudi na tej sorti dobro obnesla, sorti ustreza, zasledili nismo nobenih 
posebnosti v primerjavi z navadno polipropilensko vrvico v razmerah na njivi. Hmeljevino sorte 
Syrian Gold, prepleteno s to vrvico, smo v jesensko / zimskem času v okviru projekta LIFE 
BioTHOP kompostirali s ciljem pridobitve kvalitetnega komposta za uporabo na kmetijah, saj 
se vrvica (bio)razgradi s pomočjo mikroorganizmov na vodo, ogljikovi dioksid in organsko 
maso, rezultate pa vedno navajamo tako, da omenimo tudi to novo slovensko sorto hmelja.    
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Vzorčenje biorazgradljive vrvice po sezoni 
za namene analiz s ciljem dodelave vrvice 

za namen uporabe v hmeljarstvu, avg. 2020  

 
 

Stebla in listi sorte hmelja Styrian Gold, 
razrezani na obiralnem stroju z 

biorazgradljivo vrvico BioTHOP – namenjeni 
za kompostiranje, avgust 2020  

 

  
 

Obrani storžki sorte Styrian Gold na obiralnem stroju kmetije Šlander, avgust 2020 
 

5 NAČIN OBJAVE REZULTATOV 
 
V časopisu Kmečki glas smo v zadnjem tednu avgusta 2020 objavili prispevek o napredovanju 
tehnološke zrelosti / zorenja novih sort hmelja z navedbo njihovih lastnosti. Poleg tega smo na 
FB strani evropskega projekta BioTHOP objavili podatek, da projekt izvajamo tudi z novo 
sorto hmelja Styrian Gold in s tem sorto predstavili širši javnosti. V zadnjem tromesečju smo 
pripravljali prispevek za objavo na simpoziju Novi izzivi  agronomiji, ki bo v mesecu 
januarju 2021. Imeli smo tudi redne delovne sestanke preko aplikacije Zoom, ker sicer sestanki 
zaradi pandemije v državi niso bili dovoljeni.  


