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1 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.  
 
Hmelj je kmetijska rastlina, kjer je pridelava regijsko omejena, zato je v programu večji 
poudarek na preizkušanju odzivnosti novih in tujih sort hmelja na tehnologijo pridelovanja (čas 
rezi, napeljava poganjkov, gostota sajenja, ekološko pridelovanje, gnojenje, pojav bolezni in 
škodljivcev, …). Sorti prilagojena tehnologija pridelave je pri hmelju zelo pomembna, saj je 
trajnica in se morebitne napake v tehnologiji odražajo v zmanjšanju količine in kakovosti 
pridelka tudi v naslednjih letih. 
 
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) 
 

 
2 NAMEN IN CILJ 
 
Naloga je osredotočena na določitev optimalne tehnologije pridelave domačih 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. Cilj je ponuditi slovenskim hmeljarjem 
potrebne informacije o novih slovenskih sortah in morebitnih tujih sortah za pridelovanje v 
naših razmerah.  
 
Cilji v letu 2020 so: 

 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. 

 

Kazalniki naloge so: 
 ogledi površin s hmeljem in zabeležena opazovanja, 
 število kemičnih analiz,  
 ovrednotene analize, 
 ovrednoten pridelek in njegova kakovost, 
 posodobljena sortna lista, 
 objave. 
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3 PROGRAM IN METODE DELA    
 

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. Zaradi trenutne situacije na IHPS, ko v letu 2020 
nimamo lastnih površin s hmeljem, na katerih bi lahko izvajali poskuse, bomo večino truda 
preusmerili v izdelavo posodobitve te liste za vse sorte, ki so vpisane. To pomeni, da bomo 
strokovne in tehnične ure s postavke Evalvacija poskusov (do 300 strokovnih ur in do 100 
tehničnih ur) prenesli za namen izdelave te naloge, torej na postavko Opis tehnoloških 
parametrov za nove slovenske in tuje sorte hmelja, kjer je sicer letno predvideno do 40 
strokovnih ur.  
 
Naloga obsega posodobitev publikacije Opisna sortna lista za hmelj, v kateri bodo dopolnjeni 
podatki za sorte, vpisane na slovensko sortno isto po letu 2009, in sicer Styrian Gold, Styrian 
Eureka, Styrian Eagle, Styrian Wolf, Styrian Cardinal, Styrian Fox, Styrian Dragon in Styrian 
Kolibri. 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.  
 
3.2       Ugotavljanje morebitnega pojava fiziopatij pri novih sortah in iskanje 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) bomo izvajali skozi 
celotno rastno sezono in se odzvali pri morebitnih odstopanjih. V slednjem primeru bomo na 
podlagi analiz rastlinskega tkiva in tal naredili analizo stanja, skušali najti vzroke ter v naslednji 
fazi načine za preprečitev fiziopatij.  
 
3.3 Pridobivanje/zbiranjem informacij o odzivu rastlin novih sort hmelja po sajenju 

na karantenske premene 
 
Pridobivanje/zbiranje informacij o odzivu rastlin novih sort hmelja po sajenju na karantenske 
premene zaradi pojava verticilijske uvelosti hmelja (Verticillium nonalfalfaeI) ali hude viroidne 
zakrnelosti hmelja (viroid razpokanosti skorje agrumov, angl. citrus bark cracking viroid 
(CBCVd)).    
 
3.4 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. Vendar pa se pri prenašanju tujih 
sort v naše pridelovalne razmere zaradi dovzetnosti rastline hmelja na mikroklimatske razmere 
lahko pojavijo težave, saj se v drugačnih razmerah, kot jih je sorta navajena oz. v katerih je 
bila požlahtnjena, lahko nepričakovano odzove. V preteklih letih smo na primer pri sorti 
Cascade opazili precej povečano enodomnost, torej pojavljanje moških cvetov v obeh 
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pridelovalnih nasadih, kar je povzročilo znatno nižji pridelek. Poleg tega se ob uvajanju tujih 
sort lahko predvidi tudi drugačna odpornost na bolezni glede na njihovo prvotno pridelovalno 
območje. Med letoma 2010 in 2013 je bila od tujih sort v slovenskih hmeljiščih prisotna le 
nemška sorta Hallertauer Magnum, v letu 2014 sta se ji pridružili ameriška sorta Cascade in 
angleška sorta Bramling Cross, v letu 2015 ameriška sorta Chinook in v letu 2016 še angleška 
sorta Fuggle. Sajenje nasadov s tujimi sortami hmelja je tudi močno pogojeno s tržno situacijo, 
zato se v kratkih časovnih obdobjih spreminjajo sorte in hkrati površine. Nasad s sorto Bramling 
Cross, posajen pri nas na težkih tleh - glinasti ilovici, je bil izoran leta 2016 zaradi slabe rasti. 
V letu 2019 so bile tuje sorte v slovenskih hmeljiščih zastopane v obsegu cca 27 ha.  
 
S spremljanjem in beleženjem odziva tujih sort v naših pridelovalnih razmerah želimo 
morebitne težave v praksi zaznati že na začetku, jih strokovno ovrednotiti in sproti z rezultati 
seznaniti hmeljarje. Pridobljene informacije so toliko bolj pomembne, saj je hmelj trajnica in 
lahko pomeni slab odziv neke sorte v tekočem letu velik gospodarski manko tudi v prihodnjem 
letu.       
 
Zabeležili bomo pridelek in kakovost pridelka tujih sort v naših razmerah, v času tehnološke 
zrelosti pa vzeli vzorce storžkov za laboratorijski pregled na prisotnost bolezni in škodljivcev.     
 
Opazovali bomo tudi druge nasade, posajene s tujimi sortami, in beležili morebitne težave, ki 
bi se pojavljale.    
 
3.5 Priprava sadilnega materiala za sajenje poskusa v 2021 
 
Za namen izvedbe poskusa na sovi sorti Styrian Dragon bomo v rastni sezoni 2020 pripravili 
sadilni material v okvirni količini 1.300 sadik – predvideno za zasnovo nasada v obsegu 0,4 
ha.  
 
4 NAČIN OBJAVE REZULTATOV 
 
Rezultate dela bomo predstavili hmeljarjem v obliki strokovnih člankov, po radijskih postajah 
ter ustno na tehnoloških sestankih hmeljarjev.                
                        
 
 
 


