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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 (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) 

 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 CILJI 

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 2022 so: 
 

 določevanje časa rezi za sorto Styrian Dragon,  
 ugotavljanje morebitnega pojava fiziopatij pri novih sortah in iskanje njihovega 

vzroka,  
 pridobivanje/zbiranje informacij o odzivu rastlin novih sort hmelja na škodljive 

organizme,  
 dodatna opazovanja novih sort v poljskih razmerah na nizki opori s poudarkom na 

škodljivih organizmih, 
 določevanje ustreznih rastnih razmer v naših pridelovalnih območjih za zanimive tuje 

sorte in   
 sajenje sadilnega materiala za poskuse. 
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Kazalniki naloge so: 

 ogledi površin z novimi in tujimi sortami hmelja in zabeležena opazovanja, 
 število postavljenih poskusov,  
 število kemičnih analiz,  
 ovrednotene analize, 
 ovrednoten pridelek in njegova kakovost, 
 število in vrsta objav. 

 
 

3 PROGRAM IN METODE DELA 

 

3.1 Določevanje časa rezi za sorto Styrian Dragon  

V letu 2020 smo pripravili sadilni material za novo sorto Styrian Dragon, v letu 2021 smo ga 
posadili v hmeljišče na lokaciji IHPS. S poskusom določevanja najustreznejšega termina rezi 
bomo v naslednjih letih določili najbolj primeren termin rezi za to sorto in obenem možnost 
vpliva termina rezi na bolj zgodnji nastop tehnološke zrelosti te sorte. Sorta Styrian Dragon 
ima namreč od novih slovenskih sort najbolj zgoden nastop tehnološke zrelosti, za katerega 
pa bi z vidika večinske sortne sestave želeli preveriti, ali bi ga lahko z zgodnejšim terminom 
rezi še dodatno terminsko prestavili oziroma pospešili, tako da bi bila sorta primerna za 
obiranje med 15. in 20. avgustom.  

V letu 2022 bomo izvedli tri termine rezi, in sicer: 25. 3., 5. 4., 15. 4.  Poskus bomo nastavili 
kot bločni poljski poskus s tremi ponovitvami. Vse rastline v nasadu bodo sicer obravnavane 
z isto agrotehniko, tudi napeljava bo izvedena natančno s po dvema vodiloma na rastlino in 
napeljanih po 3 poganjkov na vsako vodilo. V avgustu bomo na vsake tri dni izvajali 
vzorčenje storžkov za vsako obravnavanje posebej za določevanje parametrov tehnološke 
zrelosti. Za vsako obravnavanje bomo tako lahko ugotovili prehod v tehnološko zrelost. Med 
obravnavanji bomo primerjali tudi pridelek in aromo suhih storžkov.  

 

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.  
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3.3 Pridobivanje/zbiranje informacij o odzivu rastlin novih sort 
hmelja na škodljive organizme  

Nalogo 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)) bomo nadaljevali iz leta 2021. V okviru naloge bomo zbirali 
podatke o odzivu novih sort. Poudarek bo predvsem na evidentiranju pojava škodljivih 
organizmov. 

V okviru naloge bomo zbirali podatke o odzivu novih sort tudi pri ostalih pridelovalcih. 
Poudarek bo predvsem na evidentiranju pojava škodljivih organizmov. Zbirali bomo 
informacije o prerazmnožitvah / pojavih škodljivih organizmov na površinah novih sort. 

 

3.4 Dodatna opazovanja novih sort v poljskih razmerah na nizki 
opori s poudarkom na škodljivih organizmih 

Z namenom pridobitve dodatnih ugotovitev v zvezi z odzivom novih sort na škodljive 
organizme, bomo izvedli opazovanja v testnem nasadu v katerem izvajamo minimalna 
škropljenja s FFS.  Cilj dodatnih opazovanj je predvsem spremljati pojav bolezni: hmeljeve 
peronospore, hmeljeve pepelovke, cerkosporne pegavosti hmelja, sive pegavosti hmelja, 
sive plesni in fiziopatij ter ostalih posebnosti v zvezi s škodljivci. Predviden obseg je 
spremljanje 5 sort (Styrian Eureka, Styrian Wolf, 90A263, 109B27, 31B26). Opazovanja 
bomo izvedli s periodičnimi vizualnimi ocenjevanji. Podatki bodo opora za klasifikacijo sort v 
ustrezne odpornostne razrede in posledično opora pri vpeljevanju strategij integriranega 
varstva rastlin. 

 

3.5 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. Poleg tega se ob uvajanju tujih 
sort lahko predvidi tudi drugačna odpornost na bolezni glede na njihovo prvotno pridelovalno 
območje. S spremljanjem in beleženjem odziva tujih sort v naših pridelovalnih razmerah 
želimo morebitne težave v praksi zaznati 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.  

V letu 2022 bomo dali poudarek na opazovanje sorte Akoya. Zabeležili bomo odziv sorte v 
praksi, pridelek in kakovost pridelka v naših razmerah, v času tehnološke zrelosti pa vzeli 
vzorce storžkov za laboratorijski pregled na prisotnost bolezni in škodljivcev.  
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3.6 Sajenje pripravljenega sadilnega materiala za poskuse  

Za namen izvedbe poskusa v naslednjih letih bomo v rastni sezoni 2022 posadili sadilni 
material sort 90A263, 109B27, 31B26. Pred tem bomo naredili standardno pedološko 
analizo tal na izbranih lokacijah (SN 2 in SN 11).  

 

4 NAČIN OBJAVE REZULTATOV 
Rezultate dela bomo predstavili hmeljarjem v obliki strokovnih člankov, po radijskih postajah 
ter ustno na tehnoloških sestankih hmeljarjev in ob drugih priložnostih. 


