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Uvod 

 

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (v nadaljevanju IHPS) že od ustanovitve leta 1952 

skrbi za znanstveni in tehnološki razvoj slovenskega hmeljarstva. Je edina ustanova, kjer je 

skoncentrirano dolgoletno znanje na področju hmeljarstva, ki je na razpolago hmeljarjem. IHPS 

izvaja raziskovalno in strokovno delo na različnih področjih. V ta namen razpolaga s potrebnimi 

poskusnimi površinami (27 ha) ter z zaokroženo celoto obiralnih in sušilnih zmogljivosti za hmelj z 

možnostjo izvajanja izboljšav pri kvaliteti obiranja, sušenja, predelavi hmelja in obstojnosti 

skladiščenja hmelja. Razpolagamo tudi z akreditiranim laboratorijem za analize na področju 

hmeljarstva in pivovarstva. 

 

Področja v okviru strokovne naloge:   

 izvajanje tehnoloških poskusov na področju pridelave in predelave hmelja (gnojilni poskusi, 

poskusi na področju varstva hmelja, razdalje sajenja, uporaba različnih vodil…),  

 prognoza pridelka hmelja,  

 napoved tehnološke zrelosti posameznih sort hmelja,  

 napoved namakanja,  

 napoved gnojenja, 

 usmerjanje uporabe FFS v hmeljarstvu,  

 priprava seznama FFS hmelj, 

 obdelava meteoroloških podatkov za namen spremljanja rasti in razvoja hmelja, 

optimalnega časa uporabe fitofarmacevtskih sredstev in gnojil, 

 izvajanje varstva hmelja v skladu s smernicami integriranega varstva rastlin, 

 spremljanje elementov ponudbe na svetovnem trgu s hmeljem in obveščanje hmeljarjev, 

 ocena mednarodne konkurenčnosti hmeljarstva in ekonomike hmeljarskih kmetij, 

 organizacija Seminarja o hmeljarstvu z mednarodno udeležbo in drugih strokovnih srečanj, 

 aktivna udeležba na tehnoloških sestankih hmeljarjev, 

 priprava in izdajanje Hmeljarskih informacij.  
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1   TEHNOLOŠKI POSKUSI  

 

1.1  Vodila iz naravnih materialov – izdelava tehnologije za prenos v prakso 

 

Dostavili so nam celulozne vrvice v kolutih. Le te smo razrezali na vrvice ustrezne dolžine za 

napeljavo v hmeljišču. V drugem in tretjem tromesečju smo izvajali opazovanja na izbranih 

biorazgradljivih vrvicah v hmeljišču izbrane kmetije. Opažanja so zbrana v preglednici 1. 

 

Preglednica 1: Opažanja na poskusu z alternativnimi vrvicami v letu 2020 

 

Legenda: 
A - celulozna vrvica (iz lesne celuloze), sorta hmelja Celeia 
B - vrvica iz sisala,- sorta hmelja Celeia  
PLA – vrvica iz polimlečne kisline, sorta hmelja S. golding 
 

Vrvica – sorta 

hmelja 

Število 

rastlin 

Število 

poganjkov 

Pre-

trganost 

Opažanja 

Datum 10. 6. 2020 

A - celulozna 

vrvica (iz lesne 

celuloze);  

sorta hmelja Celeia 

138 325 0 Poganjki 1 m do vrha, njiva je osuta. 

Celulozne vrvice smo poskusili izvleči iz 

zemlje in so se pretrgale. To sicer 

zaenkrat na same rastline ni vplivalo, se 

lepo vzpenjajo po njih kljub temu, da so 

v tleh zgnite.  

B – vrvica iz sisala 

- sorta hmelja 

Celeia 

139 330 0 Poganjki 1 m do vrha, njiva je osuta. 

Sisalove vrvice smo poskusili izvleči iz 

zemlje in so se pretrgale. To sicer 

zaenkrat na same rastline ni vplivalo, se 

lepo vzpenjajo po njih kljub temu, da so 

v tleh zgnite.  

PLA – sorta hmelja 

S. Golding 

184 381 0 Poganjki 2 m do vrha. Vrvice se niso 

trgale, ko smo jih poskusili izvleči iz 

zemlje. Popolnoma primerljiva PP vrvici 

vzporedno. 

Datum 17. 6. 2020 

A - celulozna 

vrvica (iz lesne 

celuloze);  

sorta hmelja Celeia 

138 325 0 Večina poganjkov do vrha, nekaj jih 

sega čez. Z vrvico ni posebnosti – 

rastline se lepo vzpenjajo po njej. 

B – vrvica iz sisala 

- sorta hmelja 

Celeia 

139 330 0 Večina poganjkov do vrha, nekaj jih 

sega čez. Z vrvico ni posebnosti – 

rastline se lepo vzpenjajo po njej.  

PLA – sorta hmelja 

S. Golding 

184 381 0 Večina poganjkov do vrha, nekaj 

poganjkov je pod vrhom (1 – 2 m). Z 

vrvico ni posebnosti – rastline se lepo 

vzpenjajo po njej. 
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Vrvica – sorta 

hmelja 

Število 

rastlin 

Število 

poganjkov 

Pre-

trganost 

Opažanja 

 

Datum  24. 6. 2020 

A - celulozna 

vrvica (iz lesne 

celuloze);  

sorta hmelja Celeia 

138 325 0 Večina poganjkov je več kot 1 m čez 

vrh. Z vrvico ni posebnosti – rastline se 

lepo vzpenjajo po njej.  

B – vrvica iz sisala 

- sorta hmelja 

Celeia 

139 330 0 Večina poganjkov je več kot 1 m čez 

vrh. Z vrvico ni posebnosti – rastline se 

lepo vzpenjajo po njej.  

PLA – sorta hmelja 

S. Golding 

184 381 0 Poganjki so manj bujni kot pri Celei. 

Večina poganjkov do vrha oziroma sega 

cca 1 m čez vrh. Z vrvico ni posebnosti – 

rastline se lepo vzpenjajo po njej.  

 

Nadaljevanje preglednice:  

 
Vari-
anta 

Število 
rastlin 

Število 
poganjkov 

Pre-
trganost 

Opažanja 

Datum 10. 6. 2020 

A  
 

138 325 0 Poganjki 1 m do vrha, rastline hmelja so osute. Celulozne 
vrvice smo poskusili izvleči iz zemlje in so se pretrgale. To na 
same rastline ni vplivalo, se lepo vzpenjajo po njih, kljub temu 
da so v tleh zgnite – so se je dobro oprijele.  

B  139 330 (267 
vodil) 

0 Poganjki 1 m do vrha, rastline hmelja so osute. Sisalove vrvice 
smo poskusili izvleči iz zemlje in so se pretrgale. To sicer 
zaenkrat na same rastline ni vplivalo, se lepo vzpenjajo po njih, 
kljub temu da so v tleh zgnite. 

PLA  184 381 0 Poganjki 2 m do vrha (druga sorta hmelja kot pri A in B). Vrvice 
se niso trgale, ko smo jih poskusili izvleči iz zemlje. Popolnoma 
primerljiva polipropilenski (PP) vrvici vzporedno. 

Datum 17. 6. 2020 

A  
 

138 325 0 Večina poganjkov do vrha, nekaj jih sega čez. Z vrvico ni 
posebnosti – rastline se lepo vzpenjajo po njej. 

B  139 330 (267 
vodil) 

0 Večina poganjkov do vrha, nekaj jih sega čez. Z vrvico ni 
posebnosti – rastline se lepo vzpenjajo po njej.  

PLA  184 381 0 Večina poganjkov do vrha, nekaj poganjkov je pod vrhom (1 – 
2 m). Z vrvico ni posebnosti – rastline se lepo vzpenjajo po 
njej. 

Datum  24. 6. 2020 

A  138 325 0 Večina poganjkov je več kot 1 m čez vrh. Z vrvico ni 
posebnosti – rastline se lepo vzpenjajo po njej.  

B  139 330 (267 
vodil) 

0 Večina poganjkov je več kot 1 m čez vrh. Z vrvico ni 
posebnosti – rastline se lepo vzpenjajo po njej. 

PLA  184 381 0 Poganjki so manj bujni kot pri Celei. Večina poganjkov do vrha 
oziroma sega cca 1 m čez vrh. Z vrvico ni posebnosti – rastline 
se lepo vzpenjajo po njej. 

Datum: 1. 7. 2020 

A  
 

138 325 1 Poganjki čez vrh >1m. Z vrvico ni posebnosti – rastline se lepo 
vzpenjajo po njej, ena vrvica se je pretrgala pri vozlu. 
Površina je obdelana, ni še obsipana. Vrvice v tleh so sicer 
razpadle, a se iz tal malenkost težje izvlečejo kot sisalove. 
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Vari-
anta 

Število 
rastlin 

Število 
poganjkov 

Pre-
trganost 

Opažanja 

  
Rastlina z utrgano vrvico (opažena pri pregledu 1.7.2020). 

B  139 330 (267 
vodil) 

0 Poganjki čez vrh >1m. Z vrvico ni posebnosti – rastline se lepo 
vzpenjajo po njej. Površina je obdelana, ni še obsipana. Vrvice 
v tleh so razpadle in se pri poskusu z lahkoto izvlečejo. 

PLA  184 381 0 Rastline so vitalne, cvetijo. Večina poganjkov do vrha oziroma 
sega cca 1 m čez vrh. Z vrvico ni posebnosti – rastline se lepo 
vzpenjajo po njej. 

Datum: 8. 7. 2020 

A  
 

138 325 0 Poganjki čez vrh >1m (ena ali mogoče nekaj rastlin še ni 
doseglo vrha). Z vrvico ni posebnosti – rastline se lepo 
vzpenjajo po njej, Površina je obdelana, rastline so obsipane. 
Vrvice v tleh so sicer razpadle, a se iz tal malenkost težje 
izvlečejo kot sisalove. V hmeljišču – na opazovani vrsti z 
celulozno vrvico je veliko rdečih polžev. 

  
Rastlina z utrgano vrvico (opažena pri pregledu 1.7.2020) in 
ponovno privezana rastlina (foto: 8. 7. 2020) – desna slika. 

B  139 330 (267 
vodil) 

0 Poganjki čez vrh >1m. Z vrvico ni posebnosti – rastline se lepo 
vzpenjajo po njej. Površina je obdelana, rastline so obsute. 
Vrvice v tleh so razpadle in se pri poskusu z lahkoto izvlečejo. 
V hmeljišču – na opazovani vrsti je veliko rdečih polžev. 

PLA  184 381 0 Rastline so vitalne, cvetijo. Večina poganjkov do vrha oziroma 
sega cca 1 m čez vrh. Z vrvico ni posebnosti – rastline se lepo 
vzpenjajo po njej. Površina je obdelana, rastline so obsute. 
Opazila sem vsaj pri 2 rastlinah, da sta bili vrvici izpuljeni iz tal, 
verjetno zaradi obdelave. Sicer se jih z normalnim potegom ni 
dalo izpuliti. 
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Vari-
anta 

Število 
rastlin 

Število 
poganjkov 

Pre-
trganost 

Opažanja 

V hmeljišču na opazovani vrsti s PLA vrvico je veliko rdečih 
polžev. 

Datum: 15. 7. 2020 

A  
 

138 325 0 Poganjki so čez vrh. Z vrvico ni posebnosti – rastline se lepo 
vzpenjajo po njej. Nobena vrvica se ni pretrgala. 

 
B  139 330 (267 

vodil) 
0 Poganjki so čez vrh. Z vrvico ni posebnosti – rastline se lepo 

vzpenjajo po njej. Nobena vrvica ni pretrgana. 
Ni pa opaznih razlik na rastlinah hmelja glede na vrsto vrvice A 
in B. 

    
PLA  184 381 0 Rastline so čez vrh. Nekatere rastline v hmeljišču imajo že 

posamezne storžke. Z vrvico ni posebnosti, nobena ni 
pretrgana. Spodnji listi hmelja so rjavkasti - tretirani z 
defoliantom.  
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Vari-
anta 

Število 
rastlin 

Število 
poganjkov 

Pre-
trganost 

Opažanja 

Datum: 22. 7. 2020  Vse vrste so bile prejšnji dan skultivirane za zatiranje plevelov. 

A  138 325 0 Vse je v redu.  

  
B  139 330 (267 

vodil) 
0 Vse je v redu. 

  
PLA  184 381 2 Nobena vrvica se ni pretrgala samodejno. Dve vrvici, ki sta si 

zelo blizu, v 18. vrsti sta bili pretrgani tik pod vozlom, zaradi 
kultiviranja. 

 

  
Datum: 29. 7.20 
V vrstah je začela kaliti ogrščica – podsevek v hmelju. 
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Vari-
anta 

Število 
rastlin 

Število 
poganjkov 

Pre-
trganost 

Opažanja 

A  138 325 0 Vse je v redu, ni posebnosti.  

 
B  139 330 (267 

vodil) 
1 Ena rastlina je na tleh. Verjetno se je vrvica pretrgala zaradi 

vetra. Pretrgala se je 10 cm pod žičnico (pod vozlom). Sicer ni 
bilo posebnosti.  

 
PLA  184 381 0 Nobena vrvica pretrgana. 

6. 8. 2020 
Ogled je bil zaradi obilnega deževja prestavljen za en dan. Po besedah lastnika na območju opazovanih 
hmeljišč ni bilo močnejšega vetra. Tla v vrstah so bila močno namočena, vidne so luže.  

A  
 

138 325 0 Vse je v redu, ni posebnosti. Rastline Celeie so obilnejše 
(težje) od S. goldinga, kot je to običajna sortna lastnost. Vidni 
so storžki. Vrvica je v tleh zgnila. Pri poskusu jo z lahkoto 
izvlečemo iz tal. Kljub vremenskim pogojem (močno deževje, 
veter) in teži rastlin se vrvice na vrhu niso pretrgale. 
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Vari-
anta 

Število 
rastlin 

Število 
poganjkov 

Pre-
trganost 

Opažanja 

 
B  139 330 (267 

vodil) 
0 Vse je v redu, ni posebnosti. Rastlino, ki je bila na tleh, so 

ponovno privezali na žičnico. Vidni so storžki. Vrvica je v tleh 
preperela. Pri poskusu jo z lahkoto izvlečemo iz tal. Kljub 
vremenskim pogojem (močno deževje, veter), in teži rastlin se 
vrvice na vrhu niso pretrgale. 

  

 
PLA  184 381 0 Vidni so storžki. Ni posebnosti glede vrvice. Vrvica v tleh ni 

zgnila. Kljub vremenskim pogojem (močno deževje, veter) in 
teži rastlin se vrvice na vrhu niso pretrgale. Tla so namočena, v 
kolesnicah stoji voda.  
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Vari-
anta 

Število 
rastlin 

Število 
poganjkov 

Pre-
trganost 

Opažanja 

 
  

  
12. 8. 2020 
Tla so še namočena. Pred nekaj dnevi so hmeljišče tretirali s fitofarmacevtskimi sredstvi, vidne so še 
kolesnice. Rastline sorte S. Golding (poskus s PLA vrvico) so manj bujne od sorte Celeia (poskus s 
sisalovo in celulozno vrvico). 

A  
 

138 325 0 Vrvica je v tleh zgnils, z lahkoto se iz tal izvleče. Vrvice so 
dokaj ohlapne. Vendar je večina vrvic še v zemlji. Nobena 
vrvica ni zgoraj pretrgana. Za razliko od opazovanih vrst s 
sisalovo vrvico (B) in PLA vrvico, kolesnice levo in desno ob 
vrsti s celulozno vrvico (A) niso vidne. 
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Vari-
anta 

Število 
rastlin 

Število 
poganjkov 

Pre-
trganost 

Opažanja 

 
B  139 330 (267 

vodil) 
5 + 2 = 7 Vrvica je v tleh zgnila. Pri poskusu jo z lahkoto izvlečemo iz tal. 

Sicer je večina vrvic v tleh. Vrvice so dokaj ohlapne. Na vrhu je 
bilo pretrganih 5 vrvic, in sicer pri vozlu. 18. 8. (terenski obisk 
pri testiranju vrvic) smo opazili, da sta bili še dve trti na tleh (pri 
isti rastlini). Vrvica je bila na mestu pretrganja mehka in 
razcefrana. 

 
 

  
 

PLA  184 381 1 Ena vrvica na koncu vrste se je pretrgala, sicer pa ni 
posebnosti. Vrvica v tleh ni zgnila. Tla so namočena. Vrvica se 
je lahko zgoraj pretrgala zaradi traktorja, ko so hmeljišče 
tretirali s fitofarmacevtskimi sredstvi (na listih so vidni ostanki 
škropiva) ali pa zaradi ekstremnejših vremenskih razmer na 
koncu vrste. 
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Vari-
anta 

Število 
rastlin 

Število 
poganjkov 

Pre-
trganost 

Opažanja 

 
      

 
 

19. 8. 2020 
Tla so še mokra. Rastline sorte S. golding (poskus s PLA vrvico) so manj bujne od sorte Celeia (poskus s 
sisalovo in celulozno vrvico). 

A  
 

138 325 0 Nobena vrvica ni pretrgana. Vrvica je v tleh zgnila. Vendar je 
večina vrvic še v zemlji. Nekaj trt s celulozno vrvico je spodaj 
bolj ohlapnih, vendar ne toliko, da bi bile moteče za obdelavo.   
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Vari-
anta 

Število 
rastlin 

Število 
poganjkov 

Pre-
trganost 

Opažanja 

 
B  139 330 (267 

vodil) 
0 Vse trte, ki so bile na tleh zaradi pretrganja sisalove vrvice, so 

namestili nazaj na žičnico. Veliko trt je dokaj ohlapnih, tako da 
je za obdelavo lahko moteče. Vrvica je v tleh zgnila. Vendar je 
večina vrvic še v zemlji. 

 
 

PLA  184 381 1 Trto s pretrgano vrvico, ki je bila na tleh, so namestili nazaj na 
žičnico. Nekatere trte s PLA vrvico so komaj opazno bolj 
ohlapne v primerjavi s trtami s PP vrvico, ki so v bližini. Sicer ni 
posebnosti. Vrvica v tleh ni preperela.  
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Vari-
anta 

Število 
rastlin 

Število 
poganjkov 

Pre-
trganost 

Opažanja 

25. 8. 2020 

A  
 

138 325 1 Pretrgala se je vrvica, ki je že bila ponovno obešena (po 1. 7. 
2020). Sicer se ni pretrgala nobena vrvica. Vrvica je v tleh 
preperela. Vendar je večina vrvic še v zemlji. Nekaj trt s 
celulozno vrvico je spodaj malo bolj ohlapnih, vendar ne toliko, 
da bi bile moteče za obdelavo.   

   
B  139 330 (267 

vodil) 
9 Na vrhu pod vozlom se je pretrgalo 9 vrvic (verjetno kot 

posledica vetra, ki se ustvarja pri škropljenju trt, ki je bilo pred 
nekaj dnevi). Veliko trt je dokaj ohlapnih tako, da je za 
obdelavo lahko moteče, saj so se “obesile” čez pot. Vrvica je v 
tleh preperela. Trte so se sicer lepo povzpele do in čez vrh 
žičnice, vendar jim vrvica, glede na njihovo maso, ne nudi 
toliko opore, da se ne bi pretrgale ob dodatni obremenitvi.  

   
 

   
PLA  184 381 0 Z vrvico ni posebnosti. Rastline so se lepo vzpenjale.  

25. 8. je obiranje.    
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Vari-
anta 

Število 
rastlin 

Število 
poganjkov 

Pre-
trganost 

Opažanja 

      
2. 9. 2020 

A  
 

138 325  Pretrgala se ni nobena vrvica. Trta, ki se je prejšnjič pretrgala 
je ostala na tleh.  
Vrvica je v tleh preperela. Vendar je večina vrvic še v zemlji. 
Nekaj trt s celulozno vrvico je spodaj malo bolj ohlapnih, 
vendar ne toliko, da bi bile moteče za obdelavo.   

    
B  139 330 (267 

vodil) 
12 Na vrhu pod vozlom je bilo pretrganih 12 vrvic (verjetno kot 

posledica vetra, ki se ustvarja pri škropljenju trt, ki je bilo pred 
nekaj dnevi) – dodatno, od predhodnega monitoringa (25. 8. 
2020) še 3. Nekaj od teh je že bilo pretrganih in ponovno 
privezanih. Veliko trt je dokaj ohlapnih tako, da je za obdelavo 
moteče, saj so se “obesile” čez pot. Vrvica je v tleh preperela. 
Trte so se sicer lepo povzpele do in čez vrh žičnice, vendar jim 
vrvica, glede na njihovo maso ne nudi toliko opore, da se ne bi 
pretrgale ob dodatni obremenitvi.  
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Vari-
anta 

Število 
rastlin 

Število 
poganjkov 

Pre-
trganost 

Opažanja 

  
  

   
PLA  184 381 0 Hmelj so že obrali. 

  

  
9. 9. 2020 
Druga opažanja: po hmeljišču je bilo veliko sledi divjadi: po inf. g. Šaleja prihaja v hmeljišče divja svinja z 
mladiči. Opazili smo tudi zajce in veliko rdečih polžev. Ob hmeljnih rastlinah je bilo razkopano, vendar 
divjad ni povzročila škode. Prav tako smo preverili, ali bi lahko divjad povzročila, da bi se sisalove vrvice 
trgale. Med padlimi rastlinami s sisalovo vrvico in sledmi živali nismo opazili povezave.  
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Vari-
anta 

Število 
rastlin 

Število 
poganjkov 

Pre-
trganost 

Opažanja 

A  
 

138 325 0 Pretrgala se ni nobena vrvica. Vrvica je v tleh preperela. 
Vendar je večina vrvic še v zemlji. Nekaj trt s celulozno vrvico 
je spodaj malo bolj ohlapnih, vendar ne toliko, da bi bile 
moteče za obdelavo.   

     
B  139 330 (267 

vodil) 
17 Na vrhu pod vozlom je bilo pretrganih 17 vrvic (verjetno kot 

posledica vetra, ki se ustvarja pri škropljenju trt) – dodatno, od 
predhodnega monitoringa (2. 9. 2020. 8. 2020) še 5 vrvic. 
Veliko trt je dokaj ohlapnih tako, da je za obdelavo moteče, saj 
so se “obesile” čez pot. Pretrganih je bilo še nekaj vrvic več kot 
je navedeno, vendar so se rastline ujele na sosednje trte in 
niso padle na tla. Vrvica je v tleh preperela. Trte so se sicer 
lepo povzpele do in čez vrh žičnice, vendar jim vrvica, glede na 
njihovo maso ne nudi toliko opore, da se ne bi pretrgale ob 
dodatni obremenitvi 8veter, dež).  
      

   
PLA     Hmelj so že obrali. 
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Vari-
anta 

Število 
rastlin 

Število 
poganjkov 

Pre-
trganost 

Opažanja 

 
 

 

 
 

Celulozna vrvica tik pred obiranjem, september 

2020 

 
 

Trganje hmelja s celulozno vrvico, 

september 2020 
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Vrvica iz sisala tik pred obiranjem, september 

2020 

 

 

Trganje hmelja s sisalovo vrvico, september 

2020 

 

Kazalnik: 

 spremljana in zabeležena opazovanja odziva alternativnih vodil v hmelju v letu 2020. 

 

 

1.2 Kompostiranje korenik hmelja po krčenju nasadov 

 

Po krčenju nasadov se hmeljarji poslužujejo različnih načinov uničenja korenik od zakopa, sežiga, 

odvoza  na  javna  odlagališča, odlaganja na različne deponije in kompostiranja. Slednje je zaradi  

neugodnega  C/N  razmerja težavneje  kot  kompostiranje  hmeljevine,  zato  je  pri  izvedbi  

potrebno  dodajati  dodaten  rastlinski material (razmerje 1:3) z ugodnejšim C/N razmerjem, ki 

pospeši proces kompostiranja. Z namenom določitve optimalnega načina kompostiranja in 

preverjanja preživetja viroidov smo konec meseca  maja v sodelovanju s kmetijo Šalej pripravili 

dva kompostna kupa. V  primeru  obeh  kupov  so  se  korenike  mešale  s  koreninami  v razmerju 

50:50. Korenike so bile izorane 2 tedna pred pripravo kupa, medtem ko je bila hmeljevina ostanek 

obiranja hmelja v letu 2019. Višina  kupov  ni  presegala  3 m  in  širine  5m.  V  primeru kupa  št.  1  

smo  simulirali  situacijo,  da  na površini kupa še vedno ostanejo korenike, medtem ko smo pri 

kupu št. 2 korenike prekrili z 1m sesekljane hmeljevine. Kup št. 1  smo z namenom preprečitve 

odganjanja korenik prekrili s črno PVC folijo. V primeru obeh kupov smo v času priprave kupov 

odvzeli vzorce  korenik  za analizo prisotnosti viroida HLVd in kakovosti RNA. Pri tem smo vzorčili 
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sveže in že posušeno tkivo korenik. Podobno vzorčenje in testiranje smo izvedli v sredini oktobra, 

ko smo dodatno ocenili še stopnjo razgradnje tkiva.   

 

V primeru prvega vzorčenja so analize po pričakovanju potrdile prisotnost RNA v vseh vzorcih, pri 

HLVd pa je bil signal odsoten v primeru suhih trt. Po 6 mesecih kompostiranja smo vzorčenje 

ponovili in ugotovili visoko stopnjo razgradnje tkiva (razpad) v kupu št. 2, medtem ko smo v kupu 

št. 1 v določenem deležu ugotovili tkivo v fazi razkrajanja, ki pa še ni povsem razpadlo. Analize so 

kljub različnim stopnjam razgradnje pokazale odsotnost RNA in tudi HLVd. 

 

V primeru kupa št. 2 smo vzorčili hmeljno rastlino, ki je najverjetneje preživela kompostiranje zaradi 

slabega nasutja hmeljevine. Ta rastlina je bila pozitivna na HLV, kar opozarja na pomembnost 

pravilne priprave oz. prekrivanja kupa. Poskus je pokazal, da sta možni obe varianti kompostiranja, 

pri čemur je razkrajanje pod PVC folijo počasnejše. Ključen faktor je temeljito prekrivanje korenik, 

da preprečimo njihovo odganjanje. Za prekrivanje s hmeljevino predlagamo min 1 m debeline, ki 

pa mora biti zaradi zagotavljanja dobre prekrivnosti na straneh še debelejša.   

 

1. vzorčenje 

Vrsta in stanje tkiva 

1 kup 2 kup 

RNA HLVd RNA HLVd 

Trte – suho + - + - 

Trte – sveže + + + + 

Sredica korenike – sveže + + + + 

Sredica korenike - suho + + + + 

 

2. vzorčenje 

Vrsta in stanje tkiva 

1kup 2kup 

RNA HLVd RNA HLVd 

Trte - gnilo - - - - 

Korenike - gnilo  - - - - 

Trte - sveže  / / + + 

 

 

1.3  Vpliv uporabe bakrovih pripravkov na indeks staranja hmelja 

 

Septembra smo prejeli 6 svežih vzorcev hmelja sorte Celeia, ki so bili tretirani z različnimi 

fitofarmacevtskimi sredstvi v različnem časovnem interval. Vseh 6 vzorcev smo takoj po obiranju 

posušili na primerno vlago v pilotni sušilnici IHPS. Pri dveh vzorcih hmelja, smo še dodatno nanesli 

različni količini FFS Cuprablau Z WP 35, z namenom umetno povečati koncentracijo bakra v 

vzorcih. Po aplikaciji smo tudi ta dva vzorca posušili na primerno vlago. Suhe vzorce hmeljnih 

storžkov smo na OAP pripravili za nadaljnje analize in sicer smo pripravili 13 vakuumiranih paketov 

po 40g suhega vzorca, ki smo jih v hladilnici pripravili na staranje. Tekom celega leta, bomo tako 

dobili dinamiko spreminjanja vsebnosti alfa- in beta-kislin, HSI indeksa in vsebnosti ksantohumola, 

kasneje pa še vpliv staranja na antioksidativne lastnosti hmelja.Vhodni vzorci hmelja predstavljajo 

sorto Celeia, ki je najbolj podvržena hitremu staranju oz. naraščanju HSI indeksa in s tem izgubo 

pivovarske vrednosti. 

 

Vzorec Š2 št. 2048/20 – je bil tekom rastne sezone 4x tretiran s Cuprablau Z 35 ( Baker -5,5kg/ha), 

ta vzorec smo še pred sušenjem še dodatno obogatili z bakrom (500 mL; 5g/L) 
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Vzorec Š3 št. 2049/20 – je bil tekom rastne sezone 4x tretiran s Folpanom Z 35 (folpet – 4,68 

kg/ha) 

Vzorec Š4 št. 2050/20 – je bil tekom rastne sezone 4x tretiran s Chelal Cu (Baker 1,8 L/ha) 

Vzorec  Š5 št. 2051/20 – je bil tekom rastne sezone 4x tretiran s Chelal kubig (Baker 1,8 L/ha) 

Vzorec M1 št. 2218/20 – tekom rastne sezone ni bil tretiran z bakrovimi pripravki 

Vzorec M2 št. 2219/20 – tekom rastne sezone ni bil tretiran z bakrovimi pripravki, dodana je bila 

dvojna količina bakra pred sušenjem 

Vzorec M3 in M4 sta realna vzorca, ki sta bila pred obiranjem tretirana z bakrovimi pripravki. 

Izmerjena vrednost bakra je bila 120 mg/kg in 124 mg/kg 

Do konca leta smo 2020 smo opravili 28 analiz HPLC, 8 analiz vsebnosti CU na AAS in 28 analiz 

HSI. 

 

Preglednica 3: Začetne vrednosti 09/2020 
 

          

    %alfa %beta HSI 
Cu 
(mg/kg) 

Š2 
dodan 
Cu 5,83 5,09 0,28 303,3 

Š3   5,91 5,33 0,28 22,8 

Š4   5,58 4,97 0,28 21,6 

Š5   5,31 4,89 0,27 27,99 

M1   5,23 4,7 0,28 22,08 

M2 
dodan 
Cu 4,62 4,24 0,27 551,2 

M3 Realni 4,71 2,36 0,28 120 

M4 realni 4,03 1,93 0,33 124 
 

 

 

kohumulon (%) 

Vzorec/mesec 0 1 2 3 

M1 1,14 1,15 1,14 1,05 

M2 1 1,03 1,05 1,03 

M3     0,95 1,01 

M4     0,88 0,89 

2Š 1,25 1,23 1,18 1,11 

3Š 1,3 1,27 1,24 1,14 

4Š 1,28 1,16 1,15 1,2 

5Š 1,22 1,16 1,15 1,07 

              

              n+ad humulon (%) 

Vzorec/mesec 0 1 2 3 

M1 4,09 4,19 4,25 3,87 

M2 3,62 3,7 3,74 3,65 

M3     3,7 3,5 

M4     3,15 3,09 

2Š 4,57 4,47 4,19 4 
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3Š 4,62 4,82 4,36 4,1 

4Š 4,3 4,16 3,95 4,14 

5Š 4,1 3,86 4,2 3,64 

     alfa-kisline (%) 

Vzorec/mesec 0 1 2 3 

M1 5,23 5,34 5,4 4,3 

M2 4,62 4,73 4,79 4,69 

M3     4,71 4,45 

M4     4,03 3,97 

2Š 5,83 5,7 5,37 5,1 

3Š 5,91 6,59 5,6 5,24 

4Š 5,58 5,33 5,08 5,34 

5Š 5,31 5,02 4,97 4,71 

     kolupulon (%) 

Vzorec/mesec 0 1 2 3 

M1 2,63 2,85 2,62 2,42 

M2 2,39 2,53 2,3 2,31 

M3     2,36 2,33 

M4     1,93 1,88 

2Š 2,8 3,04 2,1 2,63 

3Š 2,96 3,25 2,15 2,64 

4Š 2,81 2,9 2,04 2,67 

5Š 2,81 2,88 1,93 2,58 

              n+ad lupulon (%) 

Vzorec/mesec 0 1 2 3 

M1 2,07 2,27 2,14 1,95 

M2 1,85 1,91 1,82 1,76 

M3     1,93 1,91 

M4     1,53 1,5 

2Š 2,29 2,47 2,1 2,14 

3Š 2,37 2,89 2,15 2,13 

4Š 2,15 2,29 2,04 2,12 

5Š 2,08 2,15 1,93 1,96 

     beta-kisline (%) 

Vzorec/mesec 0 1 2 3 

M1 4,7 5,12 4,76 4,37 

M2 4,24 4,43 4,11 4,06 

M3     4,29 4,24 

M4     3,45 3,38 

2Š 5,09 5,51 4,71 4,76 
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Kazalnik: 

 opravljene meritve 

 

 

1.4  Monitoring odpornosti/rezistence bolezni in škodljivcev na aktivnih sovi (FFS) v 

hmeljarstvu  

 

Monitoring odpornosti pomeni stalno spremljanje škodljivih organizmov (ŠO) na odpornost a.s. 

(FFS). Na podlagi zgodnje odkrivanje odpornosti in spremljanje njenega razvoja, se je mogoče 

pravočasno pripraviti na uporabo novih pripravkov, če so le te v posamezni panogi sploh na 

razpolago. V hmeljarstvu za posamezne škodljive organizme nimamo prav velikega nabora 

različnih aktivnih snovi, z različnim načinom delovanja. Da preprečimo odpornost na posamezne 

aktivne snovi, lahko dosežemo tudi z uvajanjem novih načinov varstva (npr. biotična, ekološka 

pridelave). 

Uvedba stalnega monitoringa odpornosti FFS je nujno potreben, da se izognemo uporabi FFS, ki 

ne učinkujejo na posamezne ŠO, posledično tudi preprečimo onesnaževanje okolja. Zaradi 

spremenjenih klimatskih razmer se soočamo z večjim pojavom generacij škodljivcev, posledično 

ob pomanjkanju različnih aktivnih snovi (FFS) in nezmožnosti izvajanja anti-rezistenčne strategije, 

se soočamo s pojemajočim delovanjem nekaterih FFS, ki kasneje vodijo v rezistenco, katero je 

potrebno pravočasno zaznati. Če se osredotočimo na hmeljevo (navadno) pršico in hmeljevo listno 

uš za kateri imamo omejen nabor insekticidov/akaricidov, katere uporabljamo v hmeljarstvo že več 

let/desetletij. Tako smo v letu 2020 pričeli z laboratorijskem testiranjem odpornosti hmeljeve listne 

uši na sistemične insekticide. V ta namen smo za laboratorijsko testiranje odpornosti/rezistence 

hmeljeve listne uši izdelali preskusno metodo »Laboratorijsko testiranje odpornosti hmeljeve listne 

uši (Phorodon humuli) na insekticide«. 

 

V laboratoriju smo tipalno opravili testiranje odnosnosti a.s. spirotetramat in a.s. flonikamid na 

morebitno odpornost hmeljeve listne uši. Uši smo nabrali v 5 hmeljiščih (3 vzorce smo vzeli na 

območju Savinjske doline, kjer se je Movento SC 100 (spirotetramat) uporabljal že več kot 2 leti 

zapored, 1 vzorec v Radeljah ob Dravi, 1 iz območja Slovenj Gradca). Uši smo vzorčili v sredini 

junija, tik pred uporabo sistemičnih inskekticidov. Na podlagi laboratorijskih testiranja na vseh 

3Š 5,33 6,44 4,86 4,77 

4Š 4,97 5,19 4,67 4,75 

5Š 4,98 5,03 4,83 4,54 

               HSI             

Vzorec/mesec 0 1 2 3 

M1 0,28 0,28 0,29 0,28 

M2 0,27 0,28 0,27 0,27 

M3   0,28 0,28 0,28 

M4   0,33 0,33 0,33 

2Š 0,28 0,28 0,27 0,27 

3Š 0,28 0,28 0,27 0,26 

4Š 0,28 0,28 0,27 0,26 

5Š 0,27 0,27 0,26 0,29 
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vzorcih, vzetih uši iz različnih lokacij, zaenkrat ne moremo govoriti o morebitnem slabšem 

delovanju a.s. spirotetramat in flonikamid na uši oziroma pojav odpornosti. 

 

 

Kazalniki: 

• Laboratorijsko testiranje odpornosti hmeljeve listne uši na različne a.s. 

 

1.5  Določitev pivovarskih pogojev za optimalno hmeljenje z novimi dišavnimi sortami 

hmelja  

 

V zadnjih 5 letih smo na IHPS registrirali 5 novih sort hmelja, ki vse spadajo med dišavne sorte. Za 

trgovino s hmeljem je izrednega pomena, da ima poleg osnovnih kemijskih karakteristik 

posamezne sorte, tudi podatek o njihovi pivovarski vrednosti v primerjavi s standardnimi sortami in 

njihov način izražanja arome v kombinaciji z drugimi sortami. Poleg samega načina hmeljenja na 

izražanje arome vpliva tudi kombinacija ostalih surovin (slad) in uporabljen sev kvasovk. Zaradi 

pomanjkanja navedenih podatkov smo v letu 2020 izvedli poskusna varjenja v pivovarni IHPS za 

sorti Styrian Wolf in Styrian Fox. V ta namen smo pripravili sladice iz različnih vrst slada in pri 

enakih kombinacijah uporabili kvasovke spodnjega vrenja. Na ta način smo pridobili piva, ki so se 

razlikovala po načinu hmeljenja in kombinacijah uporabljenih sort. Vzorcem piva smo določili 

osnovne pivovarske vrednosti (ekstrakt, alkohol, skupne polifenole, grenčico, pH in barvo) in jim s 

senzoričnim panelom določili opis arome.  

 

V nadaljevanju so podani rezultati poskusnega varenja piv. 

MATERIAL IN METODIKA 

Hmeljni briketi: 

 Wolf 

 Fox 

 Aurora 

 

Analiza hmelja 

 

Pri delu smo uporabili hmelj sort Styrian Wolf, Styrian  Fox ter sorto Aurora kot standardno sorto. 

Vsebnost alfa-kislin v posameznih vzorcih hmelja je podana v preglednici 4. 

  

Preglednica 4: Analize hmelja 

 

 

 

 

 

 

WOLF FOX AURORA 

Vsebnost α-kislin (%)  12,0 6,0 11,0 

 

 

Proizvodnja pivine in piva 

 

 Uporabljen slad Pils in Special B (2%) 

 odmerek hmelja: 200 mg/L α-kislin 
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 hmeljenje sladice 100 minut (3 obroki: 1.obr. 5 min pred začetkom kuhanja, 2.obr.  po 45 

min. kuhanja, 3.obr. 10 min pred koncem kuhanja) 

 bistrenje in hlajenje pivine 60 min 

 fermentacija: 5 dni, temp. 19-20 (suhi lager kvas - Fermentis US05) 

 hladno hmeljenje: 3g/L, zadnji dan fermentacije in 3 dni zorenja 

 zorenje mladega piva: 3 tedne, temp. 2-3˚C 

 

Preglednica 5: Odmerki hmelja na 10 L hladne pivine 

 

 WOLF FOX AURORA 

WOLF 

AURORA 

FOX 

AURORA 

WOLF 

DH 

WOLF 

AURORA 

FOX 

DH FOX 

Količina 

hmelja 

(g) 16,7 33,3 

12,7  

(AU 70%) 

5,0  

(WOLF 30 %) 

12,7 

(AU 70%) 

10,0 

(FOX 30 %) 

12,7 

5,0 

30 

(Hladno 

h.) 

12,7 

10,0 

30 

(Hladno 

h.) 

 

Analizne metode 

 

 vsebnost α- kislin v hmelju (metoda EBC 7.4) 

 količina eteričnega olja (metoda EBC) 

 analize piva, metode Analytica-EBC 

 

V preglednici 6 so podani rezultati kemijske analiza piv.  

 

Preglednica 6: Analize piva 

 

 

 

 

 

WOLF FOX AURORA 

WOLF 

AURORA 

FOX 

AURORA 

WOLF 

HH WOLF 

AURORA 

FOX 

HH FOX 

Ekstrakt (%)  13,41 13,75 12,84 13,08 12,94 13,15 

Alkohol (vol.%)  5,49 5,53 5,16 5,27 5,12 5,23 

Grenčica BU  31,3 27,8 39,4 40,1 45,8 51,8 

Barva EBC  17,4 19,0 17,9 18,8 17,6 19,3 

pH  4,43 4,50 4,44 4,52 4,52 4,62 

Polifenoli mg/L  204,2 231,2 214,0 232,9 247,6 255,8 

 

 

Iz rezultatov je razvidno, da so bila piva po osnovnih karakteristiki vsebnost ekstrakta med sabo 

primerljiva in na končno aromo uporabljena sladica ni imela vpliva. Enako lahko zaključimo tudi s 

primerjavo vsebnosti alkohola, saj je bila prevrelost pri vseh vzorcih primerljiva.  

Primerljive so bile tudi vrednosti za barvo in pH. Velike razlike pa so nastopile pri vsebnosti 

polifenolov v pivih. V vseh variantah je bila vsebnost polifenolov v pivih, kjer je bila uporabljena 

sorta Styrian Fox signifikantno višja kot tam, kjer je bil uporabljen Styrian Wolf. To lahko razložimo 
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z dejstvom, daje bila vsebnost alfa-kislin pri sorti Styrian Wolf 2x višja kot v primeru Styrian Foxa. 

Posledica tega pa je zvišana dozacija slednjega za dosego enake količine uporabljenih alfa-kislin.   

Kot zanimivost vellja omeniti dajstvo, daje bila izmerjena grenčica v primeru solo hmeljenja in v 

kombinaciji s sorto Aurora  z dodatnim hladnim hmeljenjem vedno signifikantno višja v primeru 

Styrian Wolfa, v primeru kombinacije Aurore in druge sorte pa razlik ni bilo. Iz tega lahko 

sklepamo, da je izkoristljivost alfa-kislin pri sorti Styrian Wolf višja kot v primeru sorte Styrian Fox. 

 

Senzorična ocena piva 

 Metoda DLG test, MEBAK, Band II, 1993 

 

V preglednici 7 so prikazani številčni rezultati senzoričnega ocenjevanja poskusnih piv. 

 

Preglednica 7: Rezultati senzoričnega ocenjevanja 

 

 WLF 

 

FOX WLF/AU FOX/AU WLF/AU/

HH 

FOX/AU/

HH 

Hmeljna aroma  

intenzivnost 
4,0 3,5 2,5 3,0 3,5 4,0 

Hmeljna aroma kakovost 3,0 3,5 2,5 3,0 4,0 3,5 

Grenčica  

intenzivnost 
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Grenčica  

kakovost 
4,0 4,3 4,0 4,0 4,5 4,5 

Splošna ocena 3,8 3,8 3,3 3,8 3,5 4,3 

 

Iz rezultatov je razvidno, da sta dobila vzorca hmeljena s kombinacijo obeh sort in sorte Aurora 

najnižje ocene pri intenzivnosti in kakovosti arome. Pri ostalih parametrih so bila piva dokaj 

izenačena, razen pri kakovosti grenčice, kjer sta bila najbolje ocenjena vzorca , ki sta bila 

pripravljena s kombinacijo preskušanih sort in Aurore in dodatno hladno hmeljena. To je zelo 

pozitiven rezultat saj potrjuje našo predhodno domnevo, da sta obe sorti zelo dobro kompatibilni z 

drugimi hmeljnimi sortami pri njihovi mešani uporabi. 

 

Na spodnjih grafih so grafično prikazani rezultati senzoričnega ocenjevanja poskusnih piv. 
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Kazalnik: 

 zvarjenih ter analiziranih 6 vrst piv. 

 

 

1.6   Podpora svetovanju v hmeljarstvu 
 

Program se izvaja v skladu s pooblastili UVHVVR. V okviru strokovne naloge Zdravstvenega 

varstva rastlin za leto 2020 so se izvajale naslednje naloge: 

 spremljanje in napovedovanje bolezni in škodljivcev hmelja, 

 determinacija in kvantifikacija bolezni, škodljivcev in plevelov na dostavljenih vzorcih,  

izvajanje rednih pregledov hmeljišč in posredovanje zahtevnejših analiz na poziv hmeljarje, 

 spremljanje pojava novih bolezni in škodljivcev v hmeljarstvu, 

 spremljanje fenologije hmelja.  

 

Podrobno poročilo je predstavljeno kot posebna priloga Končnega poročila strokovnih nalog 

zdravstvenega varstva rastlin.  

 

 

2  USMERJANJE UPORABE FFS V HMELJARSTVU V SKLADU S SMERNICAMI 

INTEGRIRANEGA VARSTVA RASTLIN IN PRIPRAVA LETNEGA SEZNAMA FFS 

 

Registracije in usmeritve uporabe fitofarmacevtskih sredstev v hmeljarstvu 
V januarju 2020 je IHPS pripravil vlogo za izredno dovoljenje za herbicid/defoliant Beloukha (a.s. 
pelargonska kislina) za uničevanje odvečnih poganjkov v hmeljiščih. Pri pridelavi hmelja v Sloveniji 
ne uporabljamo herbicidov, namreč zatiranje plevelov izvajamo mehansko. Takšno strategijo 
izvajamo že vrsto let, prav tako smo se v panogi hmeljarstva zavestno odločili, da tudi v prihodnje 
za zatiranje plevelov ne bomo uporabljali herbicidov. Do leta 2017 smo v hmelju uporabljali a.s. 
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dikvat in sicer za uničevanje odvečnih, spodnjih poganjkov hmelja, torej kot defoliant. Ker smo a.s. 
dikvat (Reglon 200 SL) odstranili s seznama dovoljenih aktivnih snovi v hmeljarstvu, saj se je 
znižala količina MRL v hmelju, in ga tako v bodoče ne bo več mogoče uporabiti, prav tako pa je 
aktivna snov na seznamu »cut-off«. Ker je zaradi fitosanitarnega higienskega režima v hmeljiščih 
priporočljivo uničevati spodnje - odvečne poganjek hmelja, še posebej pri bujnih sortah hmelja, za 
v ta namen potrebujemo en defoliant. Zato smo UVHVVR zaprosili za dovoljenje za nujne primere 
za herbicid/defoliant Beloukha (a.s. pelargonska kislina) za uničevanje odvečnih poganjkov v 
hmeljiščih, katerega bi uporabili v drugi polovici rastne sezone hmelja, ko hmelj doseže vrh opore 
in se po večini zaključi vegetativna rast.  
12. marca 2020 je pridobil dovoljenje za nujne primere neselektivni kontaktni herbicid Beloukha, ki 
vsebuje pelargonsko kislino. Na hmelju je namenjen za uničevanje odvečnih, spodnjih poganjkov 
hmelja. Beloukha ima 120 dnevno dovoljenje; tako se ga sme uporabljati od 1. 6. do 30. 9. 2020, 
sicer pa ne prej preden hmelj ne doseže končne višine. Opozoriti je potrebno, da hmelj, ki ga 
pridelujete za japonski trg ni dovoljena uporaba sredstva Beloukha! 
Pripravili smo Seznam dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) za varstvo hmelja v Sloveniji za 
leto 2020, katerega smo 10. marca 2020 objavili na spletni strani IHPS (http://www.ihps.si/wp-
content/uploads/2016/10/Seznam-FFS-za-hmelj-za-leto-2020-marec-2020-dopolnjena.pdf) tudi v 
angleški verziji (http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/10/Plant-protection-products-in-
hop_SI-2020-10-March-2020-dopolnjena.pdf). Aktualni Seznam FFS so prejeli vsi hmeljarji vpisani 
v RKG s klasično pošto. Letos so na seznam vključena vsa FFS, ki so registrirana v Sloveniji in 
imajo znane mejne vrednosti ostankov FFS na hmelju za Evropo, ZDA in Japonsko. Priporočljivo 
pa se je pred začetkom uporabo FFS natančno dogovoriti s kupcem hmelja o morebitnih dodatnih 
omejitvah. 
V letošnjem letu se Seznam dovoljenih FFS za varstvo hmelja v Sloveniji ne razlikuje bistveno od 
leta 2019. V letu 2020 za zatiranje hmeljeve peronospore ne smete več uporabljati pripravka 
Aliette in Aliette WG, še vedno pa je v uporabi Aliette flash. Uporaba kontaktnih fungicidov Champ 
Formula 2 FLO in Champion 50 WG nista več v uporabi. Za zatiranje hmeljeve listne uši ni več 
dovoljen sistemičen insekticid Chess 50 WG. 
 
Ker aktivna snov milbemektin še vedno nima znanih izvoznih toleranc za ameriško tržišče, je 
uporaba akaricidov Milbeknock in Koromite omejena (o morebitni uporabi a.s. milbemektin se 
dogovorite z vašim kupcem hmelja). 
 
Tudi v letošnjem letu je pridobil 120 dnevno dovoljenje za nujne primere neselektivni kontaktni 
herbicid Beloukha, ki vsebuje pelargonsko kislino. Na hmelju je namenjen za uničevanje odvečnih, 
spodnjih poganjkov hmelja. Uporaba defolianta Beloukha je predvidena šele, ko hmelj doseže 
končno višino. Opozarjamo vas, da za hmelj, ki ga pridelujete za japonski trg, uporaba sredstva 
Beloukha ni dovoljena! Pripravili pa smo tudi ločen seznam FFS, ki se smejo uporabljati v 
hmeljiščih, kjer se sočasno goji hmelj (prvoletnik) in pa fižol (http://www.ihps.si/wp-
content/uploads/2016/10/seznam-FFS-hmeljfižol-2020.pdf). Seznam je bil posredovan vsem 
hmeljarjem v drugi številki Hmeljarskih informacij, prav tako pa je dostopen na spletni povezavi 
(http://www.ihps.si/hmeljarstvo/seznam-fitofarmacevtskih-sredstev-v-hmeljarstvu/). 
 
Ker imamo v Sloveniji tudi pridelavo hmelja po ekoloških smernicah, povpraševanja po 
pridelovanju eko hmelja se povečuje, smo na spletu objavili seznam aktualnih FFS, ki so dovoljena 
tudi za ekološko pridelavo hmelja (http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/10/Seznam-FFS-
za-hmelj-EKOLOŠKA-PRIDELAVA-za-leto-2020-23.3..pdf).  
 
Na začetki sezono smo pripravili seznam dovoljenih FFS, ki ima registracijo tako v hmelju kot tudi 
fižolu. Ta seznam je namenjen za uporabo FFS katera lahko uporabljamo v hmeljiščih, kjer 
sočasno gojimo hmelj in fižol, namreč navedena sredstva imajo uradno dovoljenje tako za hmelj, 
kot tudi fižol. Pri njihovi uporabi je potrebno dosledno upoštevati odmerek oziroma konc. sredstev, 
ki so navedena v preglednici in se v nekaterih primerih razlikujejo od odmerkov dovoljenih v 
hmelju! 

http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/10/Seznam-FFS-za-hmelj-za-leto-2020-marec-2020-dopolnjena.pdf
http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/10/Seznam-FFS-za-hmelj-za-leto-2020-marec-2020-dopolnjena.pdf
http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/10/Plant-protection-products-in-hop_SI-2020-10-March-2020-dopolnjena.pdf
http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/10/Plant-protection-products-in-hop_SI-2020-10-March-2020-dopolnjena.pdf
http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/10/seznam-FFS-hmeljfižol-2020.pdf
http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/10/seznam-FFS-hmeljfižol-2020.pdf
http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/10/Seznam-FFS-za-hmelj-EKOLOŠKA-PRIDELAVA-za-leto-2020-23.3..pdf
http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/10/Seznam-FFS-za-hmelj-EKOLOŠKA-PRIDELAVA-za-leto-2020-23.3..pdf
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V preglednici so navedena FFS katera se lahko sočasno uporablja, če se poleg hmelja goji tudi 
hmelja, kar je značilno za prvoletne nasade hmelja. 

 
Preglednica 8: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v letu 2020, katere je mogoče uporabiti ob 
sočasnem gojenju hmelja in fižola  

 

Rastlina Bolezen/škodljivec 
Pripravek 

(aktivna snov) 

Odmerek/ 
koncentracij

a 

Karenc
a 

Maks. št. 
uporab v 

rastni dobi 

HMELJ/ 
FIŽOL 

hmeljeva 
peronospora-

sekundarna okužba/ 
 

grahova plesen 

Cuprablau Z 35 
WP 

(Cu – oksiklorid) 
1,5 kg/ha 

hmelj 14 
dni/ 

 

fižol 
3 dni 

2-krat 

HMELJ/ 
FIŽOL 

hmeljeva 
peronospora-

sekundarna okužba/ 
 

bela gniloba, 
fižolov ožig-vdrta 
fižolova pegavost, 

fižolova rja 

Mirador 250 SC 
(azoksistrobin) 

1,0 l/ha 
hmelj 28 

dni/ 
 

fižol 
7 dni 

2-krat 
Ortiva 

(azoksistrobin) 
1,0 l/ha 

Zaftra AZT 250 SC 
(azoksistrobin) 

1,0 l/ha 

 

Na podlagi pridobljenega izrednega dovoljenja za uporabo defolianta Beloukha s strani UVHVVR v 

hmeljarstvu smo v novembru pripravili Poročilo o delovanju in morebitnih stranskih pojavih uporabe 

herbicida/defolianta BELOUKHA za zatiranje odvečnih poganjkov hmelja (Humulus lupulus) v letu 

2020, katerega smo odposlali na UVHVVR, sektor za FFS. 

 

Pri pridelavi hmelja v Sloveniji ne uporabljamo herbicidov, namreč zatiranje plevelov izvajamo 

mehansko. Takšno strategijo izvajamo že nekaj desetletij, prav tako smo se v panogi hmeljarstva 

zavestno odločili, da tudi v prihodnje za zatiranje plevelov ne bomo uporabljali herbicidov. Zaradi 

specifične rasti hmelja, za katerega je značilno večje število stranskih, bazalnih in lateralnih 

poganjkov, tudi v spodnjem delu rastlin, ki pa jih je zaradi fitosanitarnega higienskega režima 

priporočljivo odstranjevati. Do leta 2017 smo v hmeljarstvu za te namene uporabljali a.s. dikvat. 

Ker je a.s. dikvat (Reglon 200 SL) izgubila dovoljenje za uporabo v hmelju, v letu 2020 nismo imeli 

na razpolago nobenega defolianta za odstranjevanje spodnjih, odvečnih poganjkov hmelja. Zato 

smo v aprilu 2020, kot v predhodnem letu, na Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 

rastlin (UVHVVR) naslovili vlogo za pridobitev dovoljenja za nujne primere za herbicid 

BELOUKHA. Tako smo s strani UVHVVR z dne 12. 3. 2020 prejeli 120-dnevno dovoljenje (št. 

U34330-10/2020/3) za uporabo kontaktnega, neselektivnega herbicida Beloukha za odstranjevanje 

odvečnih poganjkov hmelja.  

V letu 2020 se je za potrebe hmeljarstva uporabila Beloukha na cca. 150 ha hmeljišč, pri približno 

15 pridelovalcih, med njimi pri enem v večjem obsegu. 

 

V letu 2020 smo v skladu z navodili za uporabo BELOUKHA izvedli poskus za ugotavljanje 

njegove učinkovitosti in fitotoksičnosti za odstranjevanje odvečnih poganjkov v hmelju. Na podlagi 

pridobljenih rezultatov lahko zaključimo, da kontakten, neselektiven herbicid Beloukha (a.s. 

pelargonska kislina) v letu 2020 imel pričakovano učinkovitost, na poskusu kot tudi pri 

pridelovalcih, hmeljarjih nismo opazili neželenih vplivov v obliki fitotoksičnosti na rastlini hmelja kot 

morebitnih negativnih vplivov na okolje. 
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Kazalniki: 

 seznam dovoljenih sredstev za hmelj in sočasno gojenje fižola v hmeljiščih 

 Poročilo o delovanju in morebitnih stranskih pojavih uporabe herbicida/defolianta 

BELOUKHA za zatiranje odvečnih poganjkov hmelja. 

 

 

Aktivnosti v delovni skupini Commodity Expert Group (CEG) Minor Uses – Hops 

 

V okviru EPPO organizacije in pod okriljem skupine Minor uses je v Parizu od 18.- 20. 2. 2020 

potekala delavnica z naslovom Workshop on “Minor Uses and Speciality Crops: The way forward 

in Europe«. Na omenjeni delavnici sem imela predavanje z naslovom: »Experience and 

expectations from CEG Hops«. Nato pa sem sodelovala v 1. delovni skupini, kjer smo 2 dni aktivno 

oblikovali strategijo varstva pri malih kulturah ob dejstvu, da bo FFS čedalje manj. 

Na delavnici sem srečala popolnoma nove ljudi iz strokovnih krogov, podjetij, ki se ukvarjajo s FFS 

ali biostimulanti ter z njimi navezala stik za nadaljnje sodelovanje. 

 

 

Predviden sestanek v marcu je bil prestavljen za april, vendar zaradi pandemije Covid-19, 

sestanek ni bil realiziran. Vmesnem času smo s posameznimi predstavniki Nemčije, Češke in 

Beljgije v stalnih stikih preko e-pošte, Skype in imajo občasne sestanke. Ti sestanki niso 

organizirani za celotno skupino CEG, temveč se jih udeležujemo posamezniki, ki smo v skupini bolj 

aktivni. Iščemo nadaljnje rešitve za naše projekte, iskanje novih a.s. v hmeljarstvu. Je pa zelo malo 

končanih projektov, namreč svet se je ustavil zardi epidemije, prav tako pa industrija s FFS. Tako 

se trudimo tudi v naprej., se pa  

 

Preko e-medijev, videokonferenc smo imeli od avgusta do oktobra smo aktivno sodelovali s 

harmonizacijsko skupino za Global Minor Use Priority iz Amerike, kjer smo oblikovali prednostne 

sezname a.s. za zatiranje hmeljeve peronospore. 

 

V letu 2020 smo zaradi omejitev epidemije COVID-19 izvedli le eno srečanje in sicer 4. 11. 2020 v 
obliki spletnega sestanka. Na sestanku smo poročali o pojavu bolezni in škodljivcev ter specifiki 
varstva hmelja v letu 2020. Med njimi je bila posebej izpostavljena problematika viroidne 
zakrnelosti hmelja (CBCVd) v Nemčiji in Sloveniji, ker je diskusija tekla predvsem v smeri izvajanja 
bodočih ukrepov in skupnega sodelovanja pri raziskavah. Na sestanku je bila ponovno rdeča nit 
razprava o nerešenih vprašanjih glede nenehnega izgubljanja obstoječih aktivnih snovi v 
hmeljarstvu na EU nivoju in morebitnega pridobivanja novih snovi v hmeljarstvu. Posamezne 
države članice harmonizacijske skupine, predvsem Nemčija, Češka, Francija in Slovenija, aktivno 
sodelujemo pri iskanju novih možnosti, preskušanju novih aktivnih snovi z zmožnostjo čim hitrejše 
registrirane uporabe na hmelju v vseh EU članicah pridelovalkah hmelja. Ugotavljali smo, da so 
kljub enotni zakonodaji na EU nivoju v določenih državah še vedno razlike pri registracijskem 
postopku posamezne aktivne snovi, omejitvah dajanja FFS na trg in prepovedi uporabe na hmelju.  
 
Ob dejstvu, da so zahteve in omejitve znotraj EU ter različnih svetovnih trgov hmelja vse ostrejše 
(različne vrednosti maksimalne količine ostankov - MRL), je potrebno razvijati celovit in skupen 
pristop vseh držav članic EU, kjer se prideluje hmelj, kot tudi Amerike. Glede na vse trenutne in 
prihajajoče izzive pridelavi hmelja, kot posebne kulture, bomo potrebovali veliko več časa in 
denarja za raziskovalno-strokovno delo in uvedbo novih principov pridelave in varstva hmelja. Na 
sestanku smo se seznanili tudi o odločitvi Sveta Evrope in Evropskega parlamenta, ki sta sprejela 
dogovor o prihodnji skupni kmetijski politiki, katere pomemben del so tudi okoljski cilji, ki izhajajo iz 
dolgoročnih dokumentov – Zelenega dogovora EU do leta 2050 in strategije Od vil do vilic. Eden 
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izmed ciljev je, da se do leta 2030 zmanjša uporaba nevarnih pesticidov za 50 % in mineralnih 
gnojil za 20 % ter se v EU poveča delež ekoloških površin na 25 %.  
 
Na spletnem sestanku je bila prisotna tudi nova koordinatorica »Minor uses Coordination Facility« 
dr. Barbara Edler, ki je predstavila svoje dosedanje delovanje in vizijo bodočih aktivnosti »Minor 
uses« delovnih skupin. 
 

Strokovna podpora ministrstvu in organom v sestavi 

 

Sodelovali smo pri pripravi SWOT analize za hmeljarstvo, kjer smo opredelili temeljni strateški 

okvir delovanja kmetijstva, živilstva in podeželja ter je podlaga za novo strateško načrtovanje za 

obdobje po letu 2021 kar bo osnova za Strateški načrt slovenskega kmetijstva. Države članice 

bodo namreč v strateških načrtih določile, kako nameravajo doseči devet ciljev na ravni EU z 

uporabo instrumentov SKP ter z upoštevanjem specifičnih potreb svojih kmetov in podeželskih 

skupnosti. To bo osnova za novo SKP po 2021 (novi ukrepi PRP, naloge....) tako za sektor 

hmeljarstvo kot za ostale sektorje in podlaga za pridobitev finančnih EU in SLO sredstev. 

 

Kazalniki: 

 oddana vloga za izredno dovoljenje za defoliant Beloukha v hmeljarstvu, 

 priprava in izdaja Seznama dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev za varstvo hmelja v 

Sloveniji v letu 2020 v slovenskem in angleškem jeziku,  

 seznanitev uporabnikov - hmeljarjev z vsemi novostmi na področju FFS v letu 2020 

 priprava in objava seznama registrirana FFS za sočasno uporabo na hmelju in fižolu za leto 

2020, 

 priprava in objava seznama registrirana FFS za ekološko pridelavo hmelja v letu 2020, 

 udeležba na delavnici v Parizu z naslovom “Minor Uses and Speciality Crops». 

 sodelovanje s harmonizacijsko skupino za Global Minor Use Priority iz Amerike, 

 aktivno sodelovanje na spletnem sestanku CEG Hop v novembru 2020 

 sodelovanje pri pripravi SWOT analize za hmeljarstvo. 

 

 

3 OBDELAVA METEOROLOŠKIH PODATKOV ZA NAMEN SPREMLJANJA RASTI IN 

RAZVOJA HMELJA 

 

Vremenske razmere v letu 2020 

 

Nadpovprečno topla in suha zima  

 

V letu 2020 je bila zima nadpovprečno topla, sončna in skromna s padavinami ter po nižinah skoraj 

brez snežne odeje.  

Povprečne mesečne vrednosti dnevne temperature zraka referenčne postaje Spodnje Savinjske 

doline so bile januarja (za 1,9 °C), februarja (za 5,2 °C) in marca za (1,5 °C)  višje od vrednosti 

dolgoletnega povprečja (1981 – 2010).  

Povprečne dekadne vrednosti dnevnih temperatur so se najbolj približale dolgoletnemu povprečju 

v mesecu januarju (prva dekada za 0,7 °C, druga za 2,2 °C in tretja za 2,9 °C toplejša od vrednosti 

dolgoletnega povprečja). Mesec februar je bil ekstremno topel (prav dekada za 5,5 °C, druga za 

6,6 °C in tretja za 3,7 °C toplejša od vrednosti dolgoletnega povprečja). Nadpovprečno toplo vreme 
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se je nadaljevalo tudi v prvih dveh dekadah meseca marca ( prva dekada za 3,1 °C in druga za 4,0 

°C toplejša od vrednosti dolgoletnega povprečja).  

Zima je bila zelo skromna s padavinami. Snega  po nižinah skoraj ni bilo. Zabeležili smo le en dan 

s snežno odejo. V obdobju januar – 20. marec smo na referenčni postaji zabeležili le 108 mm 

padavin.  

 

Pomlad zaznamovala izrazita nihanja temperature zraka in nadaljevanje pomankanja 

padavin 

 

Topli zimi je sledil hladen začetek pomladi (zadnja dekada marca za 2,4 °C in prva dekada aprila 

za 0,8 °C hladnejša od vrednosti dolgoletnega povprečja) . 

Sledilo je zelo toplo obdobje, ki je trajalo od druge dekade aprila do prve dekade maja. Najbolj 

topla je bila druga dekada aprila (za 4 °C toplejša od vrednosti dolgoletnega povprečja). 

Od druge dekade maja do prve dekade junija je prevladovalo spet obdobje hladnejšega vremena. 

Vse tri dekade so bile  od 1 do 1,9 °C hladnejše od vrednosti dolgoletnega povprečja. Konec 

pomladi oz. druga dekada junija je bila ponovno toplejša in se je zelo približala  vrednosti 

dolgoletnega  povprečja.  

V spomladanskem obdobju (21. marec – 20. junij) smo na referenčni postaji zabeležili le 191,2 mm 

padavin. Pomanjkanje padavin, ki smo ga beležili v januarju in februarju se je nadaljevalo tudi v 

marcu in aprilu. V marcu smo na referenčni postaji Spodnje Savinjske doline zabeležili 58,4 mm, v 

aprili pa le 21,0 mm dežja. Prva dekada aprila je bila povsem brez padavin. Prvo nekoliko večjo 

količino dežja smo zabeležili v drugi dekadi maja 45 mm in prvi dekadi junija 47,2 mm. V vseh 

ostalih dekadah pa smo beležili pomanjkanje padavin.  

Prava večja količina padavin v maju (88 mm) in v prvih dveh dekadah junija (69 mm) je zelo 

ugodno vplivala na rast in razvoj hmelja..  

 

Poletje in začetek jeseni bogato s padavinami 

 

Od zadnje dekade junija do konca septembra smo na referenčni postaji Spodnje Savinjske doline 

zabeležil 600,8 mm padavin.  

Meteorološko poletje (junij-avgust) je bilo ekstremno deževno, s pogostimi nalivi in neurji. Na 

referenčni postaji smo v tem obdobju zabeležili 549,1 mm padavin. Največ dežja (298,2 mm) je 

padlo meseca julija. V juliju smo zabeležili kar 15 deževnih dni, sledil je mesec avgust (130,6 mm). 

Količina padavin v septembru pa je bila na nivoju dolgoletnega povprečja (120,4 mm).  

V obdobju 21. junij – 30. september je prevladovalo toplo vreme. Z izjemo druge dekade meseca 

julija, ki je bila za 2,1 °C hladnejša, so bile vse ostale dekade toplejše od vrednosti dolgoletnega 

povprečja. Od dolgoletnega povprečja sta najbolj odstopali druga dekada septembra, ko je 

povprečna temperatura zraka za 3,2 °C presegla vrednost dolgoletnega povprečja in tretja dekada 

avgusta, ko je bila presežena vrednost za 3 °C. Ostale dekade so bile od 0,2 do 1,9 °C toplejše od 

vrednosti dolgoletnega povprečja.  

Povprečna mesečna temperatura zraka je bila v juniju in juliju na nivoju dolgoletnega povprečja, 

medtem ko je bil avgust nekoliko toplejši. (za 2 °C nad vrednostjo dolgoletnega povprečja). Poleti 

nismo beležili vročinskih valov in ekstremno visokih temperatur, kar je je ugodno vplivalo na 

nadaljevanje rasti in razvoja hmelja.  

Toplo vreme se je nadaljevali do sredine zadnje dekade septembra in za 1,7 °C preseglo vrednost 

povprečne temperature zraka dolgoletnega povprečja. Druga dekada septembra je bila povsem 
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suha in brez padavin. V zadnjih dneh septembra so nato obilne padavine (94,6 mm) nadomestile 

primanjkljaj, temperature zraka pa je močno padla.  

V obdobju vegetacije (april – september) smo na referenčni postaji Spodnje Savinjske doline 

zabeležili 778,8 mm padavin, povprečna temperatura zraka pa je v tem obdobju znašala 17,3 °C in 

bila za 0,8 °C višja od vrednosti dolgoletnega povprečja.  

 

 
 

Slika 1: Primerjava povprečnih dekadnih mesečnih temperatur in višine padavin v času od aprila 

do septembra v letu 2020 s 30. letnim povprečjem (1981 - 2010) postaje Medlog pri Celju (vir 

podatkov: ARSO) z referenčno postajo Spodje Savinjske doline (Latkova vas) 
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Slika 2: Primerjava mesečnih temperatur in višine padavin v času od aprila do septembra v letu 

2020 s 30. letnim povprečjem (1981 - 2010) postaje Medlog pri Celju (vir podatkov: ARSO) z 

referenčno postajo Spodje Savinjske doline (Latkova vas) 

 

4 PROGNOZA NAMAKANJA, GNOJENJA, TEHNOLOŠKE ZRELOSTI, NAPOVED 

PRIDELKA 

 

4.1  Prognoza namakanja 

 

V letošnjem letu je bila v začetku vegetacijske sezone zabeležena podpovprečna količina padavin. 

V času od 1. aprila do 20. junija smo tako izdali eno samo napoved namakanja. Priporočili smo 

začetek namakanja novo posajenih oz. prvoletnih nasadov hmelja, ki so zaradi plitvih korenin bolj 

občutljivi na pomanjkanje vode. Prognoze namakanja v tretjem trimesečju nismo izdali zaradi 

nadpovprečne količine padavin. Kljub temu smo pozorno spremljali vodno bilanco v tleh. Podatki o 

padavinah in količini vode v tleh (vodna bilanca) so za povprečno težka tla za celotno rastno sezono 

hmelja predstavljeni na sliki 3. 

 

Slika 3: Vodna bilanca za nenamakan hmelj od 1. 4. do 21. 9. 2020 in količina padavin za srednje 

težka v Žalcu do globine 40 cm (podatki so nastali v sodelovanju z Agencijo RS za okolje) 

 

Kazalnik: 

 spremljani parametri vodne bilance, 

 1 izdana napoved za namakanje, objavljena na spletni strani IHPS. 
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4.2 Prognoza gnojenja 

 

V mesecu aprilu smo v časopisu Kmečki glas dali poudarek na kalciju. Objavljeno je bilo:  

 

Kalcij je zelo pomemben za tvorjenje strukturnih agregatov v tleh in njihovo stabilnost, deluje kot 

mostiček med glinenimi delci in delci organske snovi. Pomanjkanje kalcija se odrazi v slabšanju 

strukture tal, agregati postajajo bolj oglati in rodovitnost tal se zmanjša. Manj je kalcija, bolj so 

agregati podvrženi razpadanju, erozija se poveča. 

Vsebnost kalcija v tleh je pogosto, a ne vedno, povezana s pH tal: več kalcija, višji pH. Njegova 

dostopnost za rastline je majhna v tleh z nižjim pH od 5,5, vendar tudi v tleh s pH višjim od 8,5. 

Zato je vzdrževanje ustreznega pH tal zelo pomembno – držimo se gnojilnih načrtov! Kalcij je 

povezan tudi s fosforjem, drugim najpomembnejšim hranilom za rastline. Če pognojimo s preveliko 

količino kalcija naenkrat, se zelo zmanjša dosegljivost fosforja za rastline. Fosfor se zaradi tega 

lahko celo veže na glinene delce. Pa tudi železo lahko zaradi prevelike količine kalcija postane za 

rastline nedostopno, listje rumeni, pojavi se medžilna kloroza. Podobno se lahko zgodi tudi s 

cinkom, manganom in bakrom. Hitra rešitev, če opazimo take znake, je foliarna aplikacija teh 

mikrohranil. 

Peti najpogosteje zastopan element. Količina kalcija v tleh je odvisna od matične kamnine, hitrosti 

njenega preperevanja, topografije, podnebja in človekove dejavnosti. To je peti najpogosteje 

zastopani element v zemeljski skorji, za kisikom, silicijem, železom in aluminijem. Razlika med 

količino v zemeljski skorji in količino v tleh pa je rezultat hitrosti preperevanja in njegovega spiranja 

iz tal. Iz tal v mokrem podnebju se lahko letno spere do 300 kg kalcija na hektar. Kalcij pa se 

izgublja iz tal tudi zaradi človekove dejavnosti, npr. uporabe gnojil, ki vsebujejo amonijeve ione, ki 

povzročijo zamenjavo kalcija z amonijevimi ioni na veznih mestih v tleh in kalcij se izpere iz tal. Po 

drugi strani pa človek lahko zelo pozitivno vpliva na vsebnost kalcija v tleh, in sicer z aplikacijo 

apnenih in nekaterih drugih gnojil. 

Ne more ga nadomestiti nobeno drugo hranilo. Rastline nujno potrebujejo kalcij za svoj obstoj. 

Črpajo ga s koreninami v obliki Ca2+ iona in mora biti na voljo v neposredni bližini korenin. Da je 

kalcija v tleh dovolj, želimo iz dveh razlogov: rastline ga potrebujejo v veliki količini in ker tekmuje s 

potencialno toksičnimi kationi za vezna mesta v tleh; v kislih tleh z aluminijevimi ioni, v bazičnih 

tleh z natrijevimi. Težja tla in tla z več organske snovi ga vsebujejo več, saj se veže na vezna 

mesta glinenih delcev in organske snovi. 

Kalcij v prehrani rastlin. Kalcij je pomembno rastlinsko hranilo, pomembno za tvorjenje celičnih 

sten in signalizacijo, je pa znotraj rastline zelo slabo mobilen. V liste pride z dvigovanjem vode po 

rastlini. A ko enkrat prispe v liste, tam tudi ostane, zelo slabo se pomika potem kamorkoli drugam. 

Kalij in magnezij denimo gresta v mlade, nastajajoče liste, če ju primanjkuje, kalcij pa ne. Zato je 

tak problem pri hitro rastočih jabolkih ali gomoljih krompirja glede kalcija – iz listov se ta ne bo 

pomaknil vanje, četudi ga tam zelo primanjkuje. Rešitev pri težavah pri plodovih nad zemljo je 

foliarna aplikacija neposredno nanje.  

Vnašanje kalcija v tla. Najbolj razširjeno vnašanje kalcija v tla je z apnjenjem, torej ko želimo 

povečati pH tal. Pomembna vloga apnjenja (kalcijev karbonat, dolomit, hidratizirano apno) je, da 

reguliramo pH tal, vnašamo pomembno hranilo kalcij in obenem tudi za rastline nujno potrebne 

manjše količine mikrohranil, ki jih vsebujejo apnena gnojila. Hmeljišča apnimo pozno jeseni ali 

pozimi, da se pH tal uredi do nove rastne sezone hmelja. Če bomo skrbeli za ustrezen pH v 

hmeljišču (med 6,0 in 6,5), lahko predvidimo, da je kalcija v tleh dovolj, če bomo le z drugimi 

agrotehničnimi ukrepi delovali v skladu z dobro agronomsko prakso. 
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Fosfat relativno počasi sprošča fosfor, razen v kislih tleh, kjer se hitro topi. Superfosfat pridobivajo 

s tretiranjem fosfata iz kamnin z žvepleno kislino; s tem se poveča delež hitreje topnega fosforja. 

Oba vira sta s stališča vsebnosti kalcija odlična. Topnost gipsa (kalcijev sulfat) je dobra in ima zelo 

pozitiven vpliv na strukturo tal. Polihalit, ki ga pridobivajo izpod Severnega morja, je relativno novo 

gnojilo, ki vsebuje tudi kalcij. 

Spomladi pa je čas za vnašanje kalcija, ne da bi bil cilj dvigovanje pH tal. Vendar pa kalcij lahko 

vnašamo v tla tudi z drugimi viri: dušikovimi gnojili (kalcijev nitrat, kalcijev cianamid, KAN), 

fosforjevimi gnojili (superfosfat, tripleks), žveplovimi gnojili (gips, polihalit) in raznimi dodatki (pepel, 

skelet školjk, kri, kosti, zelen kompost, druga organska snov). Vsa tri navedena dušikova gnojila 

vsebujejo kalcij v zelo topni obliki. Kalcijev nitrat obenem zelo hitro oskrbi rastline z dušikom, a je 

dokaj drag vir. Kalcijev amon-nitrat (KAN) ima večjo vsebnost dušika kot kalcijev nitrat in ne 

zakisuje tal tako zelo kot nekatera druga dušikova gnojila.  

Obenem pozitiven vpliv na zdravje tal. Prvo dušikovo gnojilo, ki vsebuje kalcij, in se lahko uporabi 

spomladi pri pridelavi hmelja, je kalcijev cianamid (apneni dušik). Le ta se v tleh pretvori v ureo in 

pri tem se sprostijo plini. Veliko raziskav dokazuje učinkovito delovanje cianamida (ki se tvori pri 

razgradnji) na številne bolezni tal, tudi na glive bolezni verticilij, zaradi česar ga priporočamo za 

prvo dognojevanje hmelja spomladi, in to že ob rezi, ne šele v maju, kot na primer KAN. 

Ugotovljeno je, da priporočena raba apnenega dušika ohranja raznovrstnost talnih organizmov v 

tleh in vpliva na njihovo sestavo in množino populacij. 

Apneni dušik se dodaja tlom le kot prvi obrok dognojevanja hmelja z dušikom. Preostalo količino 

dušika dodamo v enem odmerku, običajno v mesecu juniju - zaradi dolgega in enakomernega 

sproščanja dušika iz tega gnojila hmelja ni potrebno gnojiti v treh odmerkih. Če gnojimo po celotni 

površini, je odmerek 400 kg/ha, kar pomeni 80 kg/ha N. Če gnojimo samo v vrstah hmelja, naj bo 

pognojena količina 200 kg/ha. Najprimernejši čas uporabe apnenega dušika je tik pred pričetkom 

rasti. Priporočata se dva načina uporabe: spomladi pred razgrnitvijo in obrezovanjem rastlin ali 

nekaj dni po razgrnitvi in rezi. Pomembno je, da gnojilo po trošenju ostane enakomerno 

razporejeno oz. da se prepreči njegovo premeščanje v primeru močnih površinskih vod - granule bi 

se lahko namreč sprale in koncentrirale v depresijah. Zaradi prevelike koncentracije gnojila na 

enoto površine pa je nevarnost fitotoksičnosti! Zato se tudi naj gnojilo ne trosi na zaskorjena tla. 

 

V Hmeljarskih informacijah smo dali nasvet za prvo  dognojevanje hmelja:   

 

Prvo  dognojevanje hmelja  izvedemo  po  navijanju,  saj  pred  tem  hmelj  potrebuje  le  malo  

dušika.  Za  prvo  dognojevanje  je  primerno  hitro delujoče  gnojilo  KAN  in  gnojila  z  dušikom  v  

počasi  sproščujočih  oblikah,  ki  omogočajo zmanjšanje števila dognojevanj in manjše  izgube 

dušika. Dognojevanje hmelja  izvedite  takrat, ko so tla ustrezno suha/vlažna, sicer z gaženjem 

naredite tlom veliko škodo. Gnojilo čim prej zadelajte v tla.  

Gnojila s počasi sproščujočim dušikom so primerna za prvo in drugo dognojevanje, vsekakor ne za 

tretje, saj sproščanje dušika traja dlje časa in bi lahko vplivalo na povečano vsebnost nitratov v 

storžkih.  Pred aplikacijo je potrebno preveriti, koliko časa naj bi se dušik iz gnojila sproščal. Na ta 

način lahko zmanjšamo porabo gnojil in število dognojevanj, pričakuje se boljša izkoriščenost 

dušika. Če pognojimo s tovrstnim gnojilom v času prvega dognojevanja, so mogoče še korekcije 

junija, v času hitre rasti hmelja oziroma tik pred cvetenjem s KANom ali foliarnim gnojilom. Tako 

lahko zmanjšamo število dognojevanj na dve.   

Če še niste opravili gnojenja s  fosforjevimi  in kalijevimi gnojili,  lahko  to storite  hkrati s prvim 

dognojevanjem hmelja z dušikom.  V  tem  primeru  namesto  KANa  uporabite  gnojilo  NPK  z 

ustreznim  razmerjem  hranil  glede  na  potrebno  količino  za  vaše  hmeljišče.  S  tem  se  
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obenem izognete enemu hodu po njivi. Dušik je namreč v NPK gnojilih v enaki obliki, kot je v 

KANu. 

 

V Hmeljarskih informacijah smo dali smo tudi nasvet za dognojevanje Aurore po metodi Nmin: 

  

1. V sredini maja (pred prvim dognojevanjem) izmerimo količino rastlinam dostopnega dušika v tleh 

do globine 60 cm. To pomeni sondiranje na 20-25 mestih v hmeljišču s sondo, ki ima dovolj dolgo 

zarezo, da z njo zajamete zemljo enakomerno po celotni  globini 0 do 60 cm po enaki metodi, kot 

je navedena za osnovno analizo tal. Takšno sondo si lahko sposodite tudi na IHPS. Vzorec daste 

takoj v plastično vrečko in ga dostavite na IHPS v hladilni torbi. Na ta način dobite podatek o tem, 

koliko rastlinam dostopnega dušika je v tem času že v tleh do globine 60 cm. Rezultat je na primer 

80 kg/ha.  

2. Od letne ciljne vrednosti, ki je za Auroro med 200 in 230 kg/ha dušika, odštejete rezultat, ki ste 

ga dobili z analizo (točka 1). Rezultat v našem primeru: 200 do 230 kg/ha minus 80 kg/ha = 120 do 

150 kg/ha dušika. Če bo junij deževen, potem je ciljna vrednost 230 kg/ha N, če pa bodo padavine 

zmerne ali bo junij celo sušen, potem je letna ciljna vrednost 200 kg/ha.   

3.  Glede na izračun v točki 2 v sezoni pognojimo 120 do 150 kg/ha dušika z mineralnimi in 

organskimi gnojili. 

 

V Hmeljarskih informacijah smo dali nasvet za drugo dognojevanje hmelja: 

 

Odmerek dušika za drugo dognojevanje hmelja je 70 kg/ha in ga izvedemo pred začetkom 

najhitrejše rasti hmelja, to je običajno okrog 10. junija ko je hmelj na višini okrog 4 m. Za 

dognojevanje uporabimo KAN ali UREO, pri uporabi gnojil s počasnim sproščanjem dušika pa je 

potrebno biti previden in dobro poznati kako dolgo se sprošča dušik. Sproščanje dušika naj bi se 

končalo v sredini julija. V tem času je priporočljiva sočasna uporaba dušikovih in sulfatnih gnojil. 

Sulfat se izkorišča skupaj z dušikom. Če je na razpolago dovolj sulfata, rastline črpajo več dušika 

in pridelek je obilnejši. Za izkoristek 10 do 15 kg dušika porabi rastlina 1 kg žvepla. Dovolj sulfata v 

tleh povečuje izkoristek gnojenja z dušikom, oziroma obratno, pomanjkanje sulfata vpliva na 

zmanjšanje učinkovitosti izrabe dušika. Bodite pa pozorni na obliko, v kateri je žveplo. Kot 'gnojilo' 

deluje le sulfatna oblika (SO4) in ne elementarno žveplo (S). Pri aplikaciji moramo upoštevati 

optimalen čas aplikacije, da so izgube čim manjše, ter vremenske razmere (ne gnojimo v suši ali 

ob napovedi obilnega deževja). 

 

Objavljeno v tretjem trimesečju:  

 

G. Leskošek: PREMAGOVANJE STRESNIH RAZMER PO TOČI; Hmeljarske informacije, Letnik 

37, št. 8, 2. julij 2020, stran 35: 

 
V sredo 1. julija je pozno popoldne oz. proti večeru več hmeljarskih območij zajelo močno neurje s 

točo. V Savinski dolini so najbolj poškodovani nasadi na območju občin Vransko in Tabor. 

Poškodovan hmelj je priporočljivo poškropiti z enim od pripravkov, ki delujejo na rastline kot 

stimulatorji rasti. Uporabite lahko tekoče foliarno gnojilo na osnovi aminokislin, npr. Etamin (200 do 

300 ml/100 litrov vode; vsebuje tudi hranila, in sicer dušik, fosfor in kalij), Protifert LMW (v 0,35 % 

koncentraciji; vsebuje tudi dušik in ogljik), Drin (v 0,17 % koncentraciji; vsebuje tudi dušik, ogljik in 

organsko snov), Delfan Plus (0,4–0,45 l/ha; vsebuje tudi dušik in organsko snov). Ti pripravki 

delujejo kot naravni aktivatorji metabolnih procesov, kar ugodno vpliva na rast in razvoj rastline – 
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aktivirajo se biokemični in encimski procesi v rastlini. Poleg aminokislin vsebujejo še naravne 

biološke pospeševalce in mikrohranila. 

Priporočljivi pa so tudi pripravki iz alg, npr. Coralite KR+ (vsebuje 42 % kalcija, 3 % magnezija, 

alignate, vitamine, aminokisline in elemente v sledovih; deluje tako, da se poškodbe na rastlinah 

hitreje sanirajo – omogoči rastlinam hitrejše okrevanje), AlgoVital Plus (1,5-2 l/ha; vsebuje tudi 

ogljikove hidrate, vitamine, predstopnje rastlinskih hormonov, mikro- in sekundarna hranila), 

pripravek iz rjavih alg Super Fifty 1,5 L/ha ali Algoplasmin (v 0,4 % koncentraciji; narejen iz 

vitaliziranih rdečih morskih alg in sedimentnih mineralov). Na krompirju so ugotovili, da ima 

Agroplasmin dobro antiviroidno delovanje, zato ga še posebej priporočamo v hmeljiščih, kjer je bil 

najden hmeljev vioroid. Uporabite lahko tudi tekoče organsko-mineralno kompleksno gnojilo 

Basfoliar Aktiv (1,5 l/ ha) ali gnojilo Fructol Bio 2 l/ha. Na voljo imate tudi pripravek Fertiactyl – GZ, 

ki je kombinacija aminokislin in alg uporabite ga v odmerku 3l/ha. 

 

B. Čeh, M. Oset Luskar: UKREPANJE V STRESNIH RAZMERAH ZA RAST; Hmeljarske 

informacije, Letnik 37, št. 11, 5. avgust 2020, stran 42: 

 

Ukrepi ob prekomerni namočenosti:  

Ko se bodo tla ustrezno osušila, je priporočljivo prizadete rastline poznih sort, ki so v stresu zaradi 

zastajanja vode v hmeljiščih, poškropiti z enim od pripravkov, ki delujejo na rastline kot stimulatorji 

rasti. Uporabite lahko tekoče foliarno gnojilo na osnovi aminokislin, npr. Etamin (200 do 300 ml/100 

litrov vode; vsebuje tudi hranila, in sicer dušik, fosfor in kalij), Protifert LMW (v 0,35 % koncentraciji; 

vsebuje tudi dušik in ogljik), Drin (v 0,17 % koncentraciji; vsebuje tudi dušik, ogljik in organsko 

snov), Delfan Plus (0,4–0,45 l/ha; vsebuje tudi dušik in organsko snov). Ti pripravki delujejo kot 

naravni aktivatorji metabolnih procesov, kar ugodno vpliva na rast in razvoj rastline – aktivirajo se 

biokemični in encimski procesi v rastlini. Poleg aminokislin vsebujejo še naravne biološke 

pospeševalce in mikrohranila. Priporočljivi pa so tudi pripravki iz alg, npr. Coralite KR+ (vsebuje 

42% kalcija, 3% magnezija, alignate, vitamine, aminokisline in elemente v sledovih; deluje tako, da 

se poškodbe na rastlinah hitreje sanirajo - omogoči rastlinam hitrejše okrevanje), AlgoVital Plus 

(1,5-2 l/ha; vsebuje tudi ogljikove hidrate, vitamine, predstopnje rastlinskih hormonov, mikro- in 

sekundarna hranila) ali Algoplasmin (v 0,4% koncentraciji; narejen iz vitaliziranih rdečih morskih 

alg in sedimentnih mineralov). Na krompirju so ugotovili, da imajo pripravki na osnovi rdečih 

morskih alg tudi protiviroidno delovanje, zato Algoplasmin še posebej priporočamo v hmeljiščih, 

kjer je bila potrjena huda viroidna zakrnelost hmelja. Uporabite lahko tudi tekoče organsko-

mineralno kompleksno gnojilo Basfoliar Aktiv (1,5 l/ ha). 

Pozorni bodite predvsem na uporabo omenjenih pripravkov v kombinaciji z določenimi 

fitofarmacevtskimi sredstvi saj se nekatera sredstva med sabo ne mešajo. O možnih kombinacijah 

se posvetujte na Oddelku za varstvo rastlin! 

 

2. oktobra smo na spletni strani IHPS posodobili navodila za uravnavanje s hmeljevino. Dostopno 

na: http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2020/10/Strokovna-navodila-za-kompostiranje-

hmeljevine-2-okt-2020.pdf.  

 

http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2020/10/Strokovna-navodila-za-kompostiranje-hmeljevine-2-okt-2020.pdf
http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2020/10/Strokovna-navodila-za-kompostiranje-hmeljevine-2-okt-2020.pdf
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Posodobljena navodila za ravnavnje s hmeljevino na spletni strani IHPS  

 

Zapisali smo: 

 

Hmeljevina je ostanek zelene mase rastlin hmelja, ki ostane po strojnem obiranju storžkov. Ker se v času 
obiranja iz hmeljišča odpelje celotna nadzemna masa hmelja, predstavlja hmeljevina dragocen vir organske 
mase in hranil za vračanje na kmetijske površine. Po podatkih IHPS dobimo letno povprečno 15,7 t 
hmeljevine z enega hektarja.  
Po Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec (1123; Uradni list RS št. 19/1997) je hmeljevino 
prepovedano odlagati na divja odlagališča, izven hmeljišč in izven urejenih deponij ob obiralnih 
strojih. Kompostiranje hmeljevine mora biti urejeno tako, da se pri procesu kompostiranja ne širi neprijeten 
vonj. Prav tako je prepovedano kurjenje v naravnem okolju. 
Z odvažanjem hmeljevine na urejene sežigalnice v bistvu izgubljamo dragoceno organsko snov in hranila, 
zato je bolj primerno kompostiranje hmeljevine in vračanje organske snovi v tej obliki na obdelovalne 
površine, s čimer tudi ohranjamo rodovitnost tal. Odvažanje sveže hmeljevine na njive ni priporočljivo zaradi 
možnega prenosa bolezni in virusov, poleg tega je v tem primeru problem ostankov polipropilenske (PP) 
vrvice, če le to uporabljamo pri napeljavi, v hmeljevini.  
Hmeljevino lahko odpeljemo v industrijske kompostarne, kjer jo zmešajo z drugim organskim materialom, 
termično in tehnično obdelajo ter presejejo PP ostanke, tako da nastane kvaliteten in varen kompost. 
Druga možnost je kompostiranje na kmetiji. Kompostiranje hmeljevine se obvezno izvaja na površinah, ki 
niso kmetijska zemljišča v uporabi. Pri izbiri lokacije kompostnega kupa moramo upoštevati tudi zahteve 
ostale zakonodaje (zakonodajo s področja vodovarstvenih območij, Uredbo o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15 in 12/17), ...). Površini 
pod kompostnim kupom se lahko določi raba 1600 – neobdelano kmetijsko zemljišče, kar lahko vpliva na 
plačilo za površino, kjer se kompostni kup nahaja (običajno travnika) ali pa se ta površina izloči iz površine 
GERK-a. Upoštevati je potrebno Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev. 
Kompostiranje 
Neposredno po obiranju hmelja (v septembru tekočega leta) se na ustrezni lokaciji oblikuje kup hmeljevine, 
priporočeno sesekljane, tako, da je višina nasutega kupa ob sesedanju vsaj 1,8 m. Kup naj bo po celotni 
dolžini približno enakomerne višine. Priporoča se postavitev v smeri sever-jug, da se zagotovi več prisojnih 
strani kupa, če je takšna postavitev možna. Pomembno je, da kupa ne tlačimo, ampak ga oblikujemo samo z 
nasipanjem.  
Že pri izpadanju hmeljevine iz obiralnega stroja na prikolico ali pa pri postavitvi kompostnega kupa lahko 
vmešamo pripravke za hitrejše in boljše kompostiranje, ki niso okoljsko sporni. 
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1. V primeru hmeljevine iz okuženih hmeljišč 
Kup se v primeru hmeljevine iz okuženih hmeljišč prekrije s PVC folijo, ki se jo ob robovih dobro pritisne ob 
tla. PVC folija zagotavlja enakomernejše segrevanje celotne prostornine kupa. V tako urejenem kupu ob 
razgradnji ostankov rastlin prihaja do segrevanja. Intenziven proces termofilne faze v takšnem kupu traja do 
4 mesece, kar je dovolj, da v tem času propadejo nevarni škodljivi organizmi, kot so virusi, viroidi in talne 
glive iz rodu Verticillium. 
Po 1. marcu naslednjega leta se kup odkrije in že lahko razvozi. V primeru hmeljevine iz hmeljišč, v katerih 
so bile potrjene okužbe s povzročitelji verticilijske uvelosti, vračanje kompostirane hmeljevine nazaj v 
hmeljišča ni priporočljivo. Za hmeljevino iz hmeljišč, ki pa so okužena s povzročitelji viroidne zakrnelosti 
hmelja, v skladu z Odločbo o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja 
(Uradni list RS, št. 16/2019) velja prepoved odvažanja nazaj v hmeljišča. 
Še bolje je, da se kup po 4 mesečnem obdobju termofilne faze odkrije in premeša, kar spodbudi razvoj 
skupine mikroorganizmov, ki pospešujejo razpad rastlinskega tkiva. Lahko se vmešajo tudi pripravki za 
hitrejše in boljše kompostiranje, ki niso okoljsko sporni. Po mešanju se kup ponovno prekrije s PVC folijo in 
pusti odležati še najmanj 2 meseca, v vsakem primeru najmanj do 1. marca naslednjega leta. 

2. V primeru hmeljevine iz neokuženih hmeljišč 
Če imamo hmeljevino iz neokuženih hmeljišč, prekrivanje s folijo ni priporočljivo. Kup naj ostane 
nepokrit in se premeša v zgodnji jeseni vsaj dvakrat, vsakič ko se temperatura poveča nad 65 stopinj, da ga 
prezračimo in omogočimo prihod hmeljevine iz zunanjih plasti v notranje, kjer bo podvržena višjim 
temperaturam. Pri kompostiranju ima pomembno vlogo velikost delcev, zato v je v primeru velikih delcev trt 
(> 15 cm) potrebno dodati material iz manjših delcev, na primer mineralna mešanica Glenor, biooglje, lanski 
kompost, zemlja, zelena biomasa ipd. V takšnem primeru je bolje kompostirati liste in trte skupaj. Najbolje pa 
je, da se material zmelje na primerno velikost okoli 3–5  cm. Kup je v vsakem primeru potrebno ob preveliki 
izgubi vlage zaliti z vodo. Pod kup zaradi boljše zračnosti in boljšega kompostiranja naložimo vejevje ali 
slamo, večje trte, če imamo to možnost.  
V obeh primerih (torej pri hmeljevini iz okuženih in neokuženih hmeljišč) se pred razvozom komposta 
na njive preseje ostanke polipropilenske vrvice, in presejano kompostirano hmeljevino razvozi na 
poljedelske in travniške površine. Presejane ostanke polipropilenske vrvice se obravnava kot odpadek, ki se 
ga odpelje na urejene deponije, kjer so pooblaščeni za ravnanje z odpadki. Nikakor pa se ne smejo 
kuriti.  
V primeru uporabe biorazgradljivih vrvic presejevanje odpade, saj se le te pri kompostiranju razgradijo na 
naravne snovi.  
 

Kazalniki: 

 objavljen strokovni članek v časopisu Kmečki glas z naslovom Kalcij v prehrani hmelja, 15. 

april 2020, stran 10, avtorica Barbara Čeh 

 objavljen strokovni članek v časopisu Kmečki glas z naslovom Biooglje za boljši pridelek 

hmelja, 15. april 2020, stran 10, avtorja Barbara Čeh in Boštjan Grabner 

 objavljen strokovni nasvet v Hmeljarskih informacijah z naslovom Prvo dognojevanje hmelja 

z dušikom, letnik 37, št. 5, 27. maj 2020, stran 23, avtorica Barbara Čeh 

 objavljen strokovni nasvet v Hmeljarskih informacijah z naslovom Drugo dognojevanje z 

dušikom, letnik 37, št. 6, 11. junij 2020, stran 29, avtorica Barbara Čeh 

 aktivna udeležba na tehnološkem sestanku hmeljarjev 29. maja s predavanjem Prvo 

dognojevanje hmelja, Barbara Čeh 

 objavljen strokovni nasvet v Hmeljarskih informacijah z naslovom PREMAGOVANJE 

STRESNIH RAZMER PO TOČI; Hmeljarske informacije, Letnik 37, št. 8, 2. julij 2020, stran 

35, avtor Gregor Leskošek 

 objavljen strokovni nasvet v Hmeljarskih informacijah z naslovom UKREPANJE V 

STRESNIH RAZMERAH ZA RAST; Hmeljarske informacije, Letnik 37, št. 11, 5. avgust 

2020, stran 42, avtorici B. Čeh, M. Oset Luskar 

 posodobljena in objavljena navodila za ravnanje s hmeljevino na spletni strani IHPS 

 

 

4.3  Napoved pridelka 
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Prognozo pridelka smo naredili konec julija / začetek avgusta na podlagi štetja cvetov ter 

obstoječih regresijskih enačb. V okviru naloge se je v letu 2020 izvajala prognoza pridelka za sorte 

Aurora, Savinjski golding, Bobek in Celeia. Ob koncu je bila izdelana skupna ocena pridelka po 

sortah glede na izračune in stanje na terenu. Podatki so predstavljeni v preglednici 2. Hmeljarjem 

smo jih predstavili na spletni strani IHPS v začetku avgusta in preko Hmeljarskih informacij letnik 

37, št. 12 19. avgust 2020.  

 

 
 

Objava na spletni strani IHPS 

 

Napoved pridelka za Auroro in Savinjski golding glede na regresijski enačbi po Hacinu, ki 

upoštevata padavine v kritičnih obdobjih rasti hmelja, je zapisana v 2. stolpcu preglednice. V 3. 

stolpcu je navedena napoved pridelka glede na temperature v rastni sezoni do konca julija. 

Napoved pridelka glede na enačbe, ki upoštevajo tako temperature kot padavine do konca julija 

(Črepinšek in Čeh, 2016), je zapisana v 4. stolpcu preglednice. Pri napovedi pridelka glede na 

štetje cvetov se poleg preštetega števila storžkov na rastlino upošteva povprečno maso storžkov 

glede na sorto; rezultati so navedeni v 5. stolpcu preglednice. V zadnjem stolpcu preglednice je 

zapisana zgodnja napoved pridelka v začetku avgust 2020 kot povzetek napovedi po enačbah in 

stanja na terenu. To je sicer zgodnja napoved pridelka, saj je veliko odvisno tudi od vremenskih 

razmer v avgustu, v času pred obiranjem, saj se lahko storžki napolnijo do svoje povprečne mase, 

kot je predvideno v formulah za izračun, ali pa ostanejo zaradi vremenskih in drugih zunanjih 

dejavnikov manjši, kar seveda vpliva na maso pridelka.   
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Preglednica 9: Ocena povprečnega pridelka po sortah za leto 2020 (v kg/ha) konec julija /  

začetek avgusta 2019 glede na različne metode napovedi in skupna ocena 
 

Sorta 

Po Hacinu  

(glede na 

padavine v 

kritičnih 

razvojnih fazah) 

Pridelek 

glede na T v 

maju in 

juniju  

(po Čeh) 

Po enačbi  

Črepinšek in Čeh  

(glede na 

temperature in 

padavine)  

Glede na 

štetje 

cvetov*** 

Skupna 

ocena 

Sav. golding  1353* 1324 1533***** 1960 1500 

Aurora  2022* 1711 1864***** 1850 1800 

Celeia    3091** 1835 1800 

Bobek   2026**** - 2000 

Styrian gold     1889 1500 

* HACIN Janez. Prispevek k poznavanju vpliva dejavnikov okolja na rast in razvoj ter na pridelek in vsebnost alfa-kislin 

pri hmelju (Humulus lupulus L.). Magistrsko delo, Ljubljana, 1989, 112 s.  

** ČREPINŠEK Zalika in ČEH Barbara. Pridelek hmelja sorte Celeia glede na vremenske razmere do konca julija. 

Hmeljarski bilten. 2016, 23, str. 14-26. Iz izredno visoke številke je razvidno, da formula v letošnjih vremenskih razmerah 

ne da pravega podatka, saj so bile padavine očitno preobilne in ta informacija v izdelani formuli ni bila zajeta.    

*** Glede na število preštetih cvetov in povprečno maso storžkov glede na sorto; avgusta se lahko sicer storžki razvijejo 

nadpovprečno ali podpovprečno.  

**** ČREPINŠEK Zalika in ČEH Barbara. Povezava med vremenskimi razmerami do konca julija in pridelkom hmelja 

sorte Bobek. V: ČEH, Barbara (ur.), et al. Novi izzivi v agronomiji 2019 : zbornik simpozija, Laško, 2019. Ljubljana: 

Slovensko agronomsko društvo. 2019, str. 139-145. 

***** ČREPINŠEK Zalika in ČEH Barbara. Odvisnost pridelka hmelja sort Aurora in Savinjski golding od vremenskih 

razmer do konca julija. Hmeljarski bilten, 2018, 25, str. 5-17. 

 

Objavili smo: Za Savinjski golding ocenjujemo, da se bo povprečni pridelek vrtel okrog 1500 kg/ha; 

napoved po Hacinu (1989), ki upošteva padavine v kritičnih obdobjih rasti, je sicer letos nekoliko 

nižja od povprečja vseh formul, saj so bile letos padavine v juniju in juliju (pre)obilne. Cvetov je 

sicer sorta nastavila dovolj za dosti večji pridelek, vendar se zaenkrat nakazuje, da se le ti zaradi 

enakega razloga ne bodo razvili v svojem polnem potencialu. Po enačbi Črepinšek in Čeh (2018) 

se izračuna povprečni pridelek 1500 kg/ha za sorto Savinjski golding in 1800 kg/ha za sorto 

Aurora, kar nakazuje v tem trenutku tudi stanje na terenu, morda za 50 kg/ha več. Glede na štetje 

cvetov se za sorto Celeia nakazuje povprečni pridelek 1800 kg/ha, za sorto Bobek glede na 

izračun po Črepinšek in Čeh (2019) do 2000 kg/ha. Stanje na terenu nakazuje, da bosta letos 

pridelka sort Savinjski golding in Styrian Gold bolj izenačena, in sicer okrog 1500 kg/ha. Glede na 

trenutne izračune in stanje na terenu to pomeni pridelek okrog 2400 ton hmelja v letu 2020.  
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Objava zgodnje napoved pridelka v Hmeljarksih informacijah 

 

Kazalnik:   

 izdana zgodnja napoved – ocena pridelka za vse v nalogo vključene sorte na spletni strani 

IHPS 11. avgusta 2020 in  

 v Hmeljarskih informacijah letnik 37, št. 12 19. avgust 2020. 

 

4.4  Prognoza tehnološke zrelosti 
 

V letu 2020 smo spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih 

storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več lokacijah pedološko in krajevno različnih 

lokacijah. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti smo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več 

kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja 

smo izvajali v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate smo objavljali sproti na spletni strani 

IHPS pod AKTUALNO, in jih ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko smo 

vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali smo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko 

so le-te izhajale in preko časopisa Kmečki glas.  
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Objave o spremljanju tehnološke zrelosti na spletni strani IHPS 

S prvim vzorčenjem smo pri najbolj zgodnji sorti Savinjski golding začeli  7. avgusta, in sicer na 

lokacijah Vrbje, Kapla, Trnava in Moškanjci. Z vzorčenjem drugih sort smo začeli kasneje, v skladu 

s pričakovanim terminom prestopa v tehnološko zrelost.  

 

Sorta Savinjski golding je prešla v tehnološko zrelost med 17. in 20. avgustom 2020. Storžki so 

bili zlato zeleni, kar drobljivi, so že dišali in šumeli. Storžki so imeli od 76 % do 79 %, glede na 

lokacijo. Njihova masa in dolžina sta bili 9,4 g do 11,8 g oziroma 26 mm. Vsebnost alfa kislin je bila 

med 5,5 % do 5,9 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago) v Savinjski dolini in Radljah, v 

Mislinjski pa 7,8 %. Ker traja TZ pri tej sorti le okrog en teden, smo priporočali, da jo v tem času 

tudi oberejo s ciljem ohraniti čim več pridelane kakovosti.  

 

Sorta Aurora je v tehnološko zrelost prešla na nekaterih lokacijah okrog 24. avgusta, na drugih v 

sledečih dneh do 27. avgusta. Vlaga v storžkih je padla že na 75 %. Vsebnost alfa-kislin se je v 

Savinjski dolini ustalila glede na lokacijo pri 10,6 % do 13,2 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 

% vlago) v Savinski dolini, v Radljah pa se je bila 16,6 %. Masa 100 suhih storžkov se je v 

Savinjski dolini ustalila pri 9-10 g, v Radljah se je v zadnjih dneh povečala na 12 g. Dolžina je bila 

18 mm.  

 

Sorta Styrian Gold je v tehnološko zrelost prešla okrog 27. avgusta. Vsebnost alfa-kislin je bila 

okrog 5 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago), masa 100 suhih storžkov je bila 8 g, 

dolžina 22 mm. 

 

Sorta Styrian Wolf je prešla v tehnološko zrelost med 27. in 31. avgustom. Vsebnost vlage se je 

na merjeni lokaciji zaradi dežja ponoči pred merjenjem povečala na 78,5 %. Vsebnost alfa-kislin je 
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bila okrog 16,5 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Masa 100 suhih storžkov je bila 

10 do 12 g, dolžina 21 do 24 mm. Storžki so lepo dišali.  

 

Sorta Bobek je na merjeni lokaciji prešla v tehnološko zrelost okrog 3. septembra. Vsebnost alfa-

kislin je bila 5,6 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago), masa 100 suhih storžkov 6,0 g, 

dolžina storžkov 19 mm. Na mokrih in težkih  tleh so bili v letošnji sezoni storžki te sorte bolj 

drobni.     

 

Sorta Celeia je v Savinjski dolini v tehnološko zrelost prešla 3. septembra. Dolžina storžkov se je 

ustalila pri 25 mm, masa pri 10 do 13 g, vsebnost alfa-kislin pri okrog 4,6 do 5 % v zračno suhem 

hmelju (storžki z 11 % vlago). Vendar pa smo zaradi izrednega drobljenja storžkov na nekaterih 

lokacijah v tem letu priporočali, da naj se ta sorta zaradi tega vzroka začne obirati že v prvih dneh 

septembra, da ne bi prihajalo do še večjih izgub. V Radljah je bil prehod te sorte v tehnološko 

zrelost okrog 10. septembra. Tam se je masa 100 suhih storžkov ustalila pri 9,6 g, vsebnost alfa-

kislin pri 6,4 do 7 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).   

 

Ob vsakem poročanju smo dodali pojasnilo, da naj se hmeljarji o začetku obiranja na posameznih 

lokacijah odločajo individualno – orientirajo se glede na naše spremljanje tehnoloških parametrov 

na več lokacijah in pred odločitvijo prinesejo vzorec storžkov iz določenega hmeljišča v analizo na 

IHPS vsaj na vsebnost vlage, priporočljivo tudi na vsebnost alfa-kislin. Opozorili pa smo tudi ob 

vsakem poročanju,  da je treba paziti tudi na izteke karenc! In vsakič dopisali: 

 

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:  

Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika 

vzorca.  

Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz 

aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj 

po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju 

ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega 

dne. 

Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen 

vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z 

večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose 

se vzorci lahko nabirajo. 

Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak 

dan do 13. ure.  
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Objava v Hmeljarskih informacijah letnik 37, št. 12 19. avgust 2020 

 

Kazalniki: 

 Objavljen strokovni prispevek v časopisu: Dolina zelenega zlata že diši po hmelju / Barbara 

Čeh in Monika Oset Luskar, Kmečki glas. - ISSN 0350-4093. - Letn. 77, št. 36 (2. sep. 

2020), str. 4, COBISS.SI-ID 27036675, 

 11-krat objava na spletni strani IHPS pod AKTALNO, in sicer: 4. avgust 2020, 10. avgust 

2020, 11. avgust 2020, 14. avgust 2020, 18. avgust 2020, 21. avgust 2020, 25. avgust 

2020, 28. avgust 2020, 1. september, 4. september, 8. september,  

 v Hmeljarskih informacijah: letnik 37, št. 12 19. avgust 2020. 

 

 

5 OCENA MEDNARODNE KONKURENČNOSTI HMELJARSTVA IN EKONOMIKE 

HMELJARSKIH KMETIJ 

 

5.1 Sistemska analiza konkurenčnosti in globalnih tržnih razmer v hmeljarstvu  

 

5.1.1 Površine in sorte  

 

Tudi v letu 2020 beležijo statistike Svetovne hmeljarske organizacije (www.ihgc.org) povečanje 

površin hmeljišč na dobrih 62.000 ha. Od leta 2013 že sedmo leto zapored - najizraziteje v dveh 

najpomembnejših državah pridelovalkah hmelja – v ZDA (24.954 ha) in ZRN (20.706 ha) z 

izstopajočim deležem v vseh treh globalnih statistikah ponudbe hmelja. V površinah hmeljišč (40 % 

in 33 %), pridelku hmelja (39 % in 38 %) in pridelku alfa-kislin (43 % in 40 %). Petina površin 

hmeljišč je porazdeljena še na preostalih 23 držav pridelovalk. Večina ostalih držav je ohranila 

raven površin hmeljišč iz prejšnjega leta, zmanjšali so jih le kitajski, slovenski in angleški hmeljarji. 

Slovenija je v letu 2020 po površinah (1.480 ha) globalno na šestem mestu. 

http://www.ihgc.org/
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Sortni seznam Svetovne hmeljarske organizacije vsakoletno širi obseg komercialnih sort hmelja. V 

letu 2020 navaja skupaj 291 sort hmelja v komercialni pridelavi. Iz standardiziranih novembrskih 

tržnih poročil držav pridelovalk lahko razberemo tudi podatke o spreminjajoči se sortni strukturi. V 

ZDA so precej krčili sorte Cascade, Centennial, Chinook in Summit in jih nadomeščali z 

aromatičnimi sortami, kot so Citra, Mosaic in Idaho 7. V Nemčiji so zmanjšali površine z dišavnimi 

sortami in jih nadomestili s sortami Herkules, Perle, Tradition in Polaris. Nadalje opažamo, da se iz 

leta v leto povečuje delež hmelja zaščitenih sort, ki so dovoljene v komercialni pridelavi le z 

lastniškim pristankom. V ZDA presega tovrstni delež že 65 % njihove pridelave. Odkup pridelka je 

zagotovljen, trgovci-lastniki pa s tem tudi nadzorujejo promet s hmeljem.  

 

Na 122 posestvih v Savinjski dolini, na območju Slovenj Gradca in Radelj ob Dravi ter v okolici 

Ptuja, Ormoža in Celja pridelujejo hmeljarji v Sloveniji pretežno štiri tržno najzanimivejše sorte 

hmelja. Te so: Aurora (558 ha, 38 %), Celeia (465 ha, 31 %), Savinjski golding (157 ha, 11 %) in 

Bobek (141 ha, 10 %). Ostalih 15 sort hmelja je po avgustovskih podatkih RKG in internega 

gradiva IHPS v pridelavi v posamičnem obsegu pod 50 ha. 

 

5.1.2 Pridelek 

 

Za leto 2020 navajajo statistike v poročilu Ekonomske komisije novembrsko oceno svetovnega 

pridelka 123.402 ton hmelja (6.709 ton manj kot v 2019) in 13.467 ton grenčic oz. alfa-kislin (225 

ton več kot v 2019). Z najboljšim pridelkom hmelja se lahko pohvalijo nemški hmeljarji - v 

povprečju z 2,3 t/ha, samo grenčične sorte celo z 2,7 t/ha. Ravno tako so pridelali rekordno 

količino alfa-kislin (5.400 t). Vse bolj se uveljavlja njihova sorta Polaris s trenutno 340 ha in 19,4 % 

alfa-kislin. Po drugi strani pa poročajo ameriški hmeljarji o podpovprečnih pridelkih hmelja (48.038 t 

oz. 1,9 t/ha). V Sloveniji beležimo po podatkih certificiranja v letu 2020 pridelek hmelja 2.723 t, ki 

velja kot dolgoletno nadpovprečen (1,84 t/ha). 

 

5.1.3 Pivovarstvo 

 

V spletno dostopnih tržnih poročilih držav članic organizacije IHGC je izpostavljena tudi ocena 

spremenjenih prodajnih razmer v svetovnih pivovarnah, kar neposredno vpliva na trende 

povpraševanja po hmelju. Zaprtje gostinske ponudbe in omejevanje kulturno-športnih prireditev je 

krepko zmanjšalo porabo piva. Natančen obseg vpliva politično-gospodarskih ukrepov socialnega 

inženiringa na svetovno pivovarstvo še ni povsem znan, a v tržnih analizah se že jasno kaže 

zmanjšano povpraševanje pivovarn po grenčicah (alfa-kislinah) v hmelju. Po ocenah največjega 

svetovnega trgovca s hmeljem podjetja BarthHaas z novembrske video konference bo v letu 2020 

proizvodnja piva nižja za osem do štirinajst odstotkov. To ustreza zmanjšanemu povpraševanju do 

2.000 ton alfa-kislin. Presežek alfa-kislin iz pridelka 2019 bi tako znašal med 2.200 in 2.900 

tonami. Ocenjujejo, da se proizvodnja piva ne bo vrnila na raven 2019 najmanj do leta 2022. S tem 

pa bo hmelj, ki ga zaradi zmanjšanja proizvodnje piva ne bodo porabili pivovarji, za vselej izločen 

iz tržne ponudbe. Pri nekaterih sortah hmelja se tako že soočamo z upadom povpraševanja. 

Posledično lahko pričakujemo v skladiščih po svetu nekajletno kopičenje tržnih presežkov. 

Presenečajo razmere na prostem trgu konec leta 2020. Ponudba hmelja na trgu je skoraj enaka 

predhodni, povpraševanje po hmelju pada – v nasprotju z ekonomsko teorijo pa cene hmelja 

izbranih sort še vedno rastejo. 

 



 Tehnologije pridelave in predelave hmelja – končno poročilo za leto 2020                         48 

 

 

V svetovni industriji malih pivovarn ni enotne slike. Nekateri pivovarji so vključeni v močne 

prehranske maloprodajne mreže in prodajajo svoja piva prek trgovine na drobno. Tem so 

omejevalni ukrepi v drugem četrtletju 2020 celo povečali prihodke. Precejšnji del malih in srednjih, 

lokalno usmerjenih obrtnih pivovarn pa je utrpel izrazito gospodarsko škodo. Po zbranih podatkih 

IHGC je več kot 90 % količin svetovnega hmelja vezanih na večletne prodajne pogodbe. Tudi dva 

meseca po zaključku obiranja hmelja na severni polobli je še težko napovedovati, v kolikšni meri bi 

lahko bilo ogroženo spoštovanje že sklenjenih pogodb o odkupu hmelja s strani pivovarn. Obstaja 

možnost, da bi najbolj oškodovane pivovarne izsilile nova pogajanja s trgovino in morebitna 

terminska prelaganja že sklenjenih komercialnih pogodb. Bankrot pa bi gotovo pomenil njihovo 

izničenje.  

 

 
 

Slika 4: Statistika ponudbe hmelja - površine (ha), pridelek hmelja (t) in grenčic (t) 
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Slika 5: Svetovne površine hmeljišč (ha) ter pridelek hmelja in alfa-kislin (t) 2006-2020 

 

 

 

5.1.4 Strokovna razprava  

 

Globalni politični in administrativni ukrepi so že od srede marca 2020 namensko omejevali 

poslovanje večine svetovnega gospodarstva. Posledice so bile vidne tudi v industriji pijač, kjer 

prispeva hmeljarstvo pomemben delež surovin za varjenje piva. Zaradi omejevanja (poslovnih) 

potovanj je predsedstvo Svetovne hmeljarske organizacije (www.ihgc.org) organiziralo v letu 2020 

štiri video-konference (GoToMeeting). Odpadel je tudi sestanek, vezan na novembrski sejem 

BrauBeviale v Nemčiji, največji svetovni sejem industrije pijač in spremljajočih gospodarskih 

dejavnosti (surovine, storitve, logistika, marketing). Na sejah Ekonomske komisije in predsedstva 

je tako na povsem varni razdalji potekala medkontinentalna virtualna debata delegatov držav 

članic.   

 

Po analizi statistik na hmeljskem trgu je vsakokrat sledila seja predsedstva IHGC. Tudi v letu 2020 

je bila še vedno zelo aktualna tema napovedanega zmanjševanja nabora razpoložljivih sredstev za 

varstvo hmelja v EU. Predsedstvo IHGC je zato sprejelo sklep o posredovanju lobističnega pisma 

pristojnim uradnikom EU (DG Agri, DG Santé) in organizacijama COPA in COGECA z ustrezno 

strokovno obrazložitvijo potencialnih negativnih učinkov na hmeljarstvo. Predsednica in 

podpredsednik komisije za usklajevanje zakonodaje na področju hmeljarstva Ann E. George in 

Otmar Weingarten pa sta za vsakokratno sejo posodabljala regionalne sezname vrednosti 

maksimalno dovoljenih ostankov aktivnih snovi FFS (MRLs) in povzela aktivnosti komisije.  

 

Delegati so potrdili seznam 291 komercialnih sort hmelja za leto 2020. Ta je spletno na voljo v 

vsakoletno posodobljeni obliki. Razprava je tekla tudi o primerih sort, ki jih različni trgovci tržijo pod 

http://www.ihgc.org/
https://www.braubeviale.de/en


 Tehnologije pridelave in predelave hmelja – končno poročilo za leto 2020                         50 

 

 

različnimi imeni. Posebej je bila izpostavljena ameriška sorta CTZ (Columbus, Tomahawk, Zeus). 

Rešitev poimenovanja bo vezana na prakso uradnega vodenja statistik v ZDA. Poleg že sprejetih 

enoznačnih 3-črkovnih kod za oznako vseh komercialnih sort hmelja velja na pobudo 

predstavnikov trgovine s hmeljem tudi letošnji avgustovski sklep o dodatni trgovski 3-črkovni 

oznaki pridelovalnih območij držav pridelovalk hmelja.   

 

 

 
 

Slika 6: S prve od štirih video-konferenc Svetovne hmeljarske organizacije v 2020 

 

Vsakokratna razprava je vključevala tudi načrtovanje prihodnjih aktivnosti vseh treh komisij in 

sestankov v letu 2021. Na novembrski seji so bile pod vprašajem izvedbe že načrtovanih 

dogodkov: spomladanskega sestanka Ekonomske komisije in predsedstva, junijske konference 

Znanstveno-tehnične komisije v Španiji in 58. kongresa na Češkem. Naslednja video-konferenca v 

februarju ali marcu postreže tudi s temi odgovori. Različna strokovna gradiva z vseh štirih video-

konferenc so v izvirniku na voljo v sekretariatu IHGC in na spletnem naslovu http://www.hmelj-

giz.si/ihgc/act.htm 

 

Kazalniki: 

 Statistika ponudbe hmelja 2019/20 - površine (ha), pridelek hmelja (t) in grenčic (t) 

 Svetovne površine hmeljišč (ha) ter pridelek hmelja in alfa-kislin (t) 2006-2020 

  

 

5.2  Modelna analiza stroškov pridelave hmelja v Sloveniji  

Ekonomičnost kmetijske pridelave pogojujejo - v ožjem smislu, oz. brez upoštevanja 

ukrepov/subvencij SKP -  (a) višina pridelka in (b) dosežena cena na prihodkovni strani ter (c) 

proizvodni stroški na odhodkovni. Za kapitalno in delovno intenzivno panogo, kot je hmeljarstvo, je 

primernejša metoda modelne kalkulacije skupnih stroškov pridelave, kot pa metoda pokritja. Za 

celovitejši pregled gospodarske konkurenčnosti hmeljarskih kmetij pa je potrebno obravnavati še 

njihove ostale gospodarske dejavnosti – kar pa ni predmet pričujoče strokovne naloge.  

http://www.hmelj-giz.si/ihgc/sec.htm
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/act.htm
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/act.htm
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Na IHPS v Žalcu ocenjujemo modelno stroške pridelave hmelja s pomočjo kalkulacij tehnološko-

ekonomskega modela SIMAHOP. V modelnem izračunu skupnih stroškov pridelave hmelja za leto 

2020 vključuje kalkulacija v hipotetičnem primeru povprečno veliko posestvo 10 ha hmeljišč s 

pridelkom hmelja 1.800 kg/ha. Metodologija izračunov se nanaša (a) na ocenjeno višino pridelka 

hmelja, ki je mednarodno primerljivo konkurenčen na svetovnem trgu in (b) na dolgoleten 

povprečen obseg površin hmeljišč na hmeljarskih posestvih v Republiki  Sloveniji. V modelu 

SIMAHOP 3.4 smo v sklopu fiksnih stroškov upoštevali oceno 2.800 EUR/ha – kar je povsem 

primerljivo z oceno za investicijsko usmerjene hmeljarske kmetije, kot je podaja sorodna hmeljarska 

ustanova v Hüllu, ZRN. Pri stroških dela vključuje model 65 strojnih ur (27,81 €/Sh), 65 traktorskih ur 

(20,60 €/Th) in 260 ur delavcev (6,70 €/Rh). Modelna tehnologija pridelave hmelja je podrobneje 

predstavljena v reviji Hmeljarski bilten 13(2006) s. 21-31. V dopolnjeni modelni verziji 3.4. pa je – na 

podlagi primerljive tuje literature v ZRN - vključena korekcija zmanjšane količine ur dela. Nadalje smo 

posodobili input podatke za nabor, odmerke in cene aktualnih sredstev za varstvo hmelja v RS. Podatki 

izvirajo iz maloprodajnega cenika FFS za hmelj lokalnega trgovskega podjetja. Tehnologija pridelave 

zajema obdelavo hmeljišč (podrahljanje, brananje, odgrinjanje, kultiviranje, osipavanje), obdelavo 

hmelja (rez, dosajevanje, napeljava vodil, čiščenje in napeljava hmelja), 5 škropljenj s FFS, 4-kratno 

dognojevanje, 2-kratno namakanje ter obiranje in sušenje hmelja. Oceno stroškov za energente 

(elektrika, kurilno olje) smo povzeli po SURS. 

 

Skupni stroški pridelave hmelja v Sloveniji za leto 2020 so modelno ocenjeni na 10.231 EUR/ha 

oz. na 5,74 EUR/kg. Modelno ocenjeni spremenljivi stroški pridelave hmelja pa na 7.531 EUR/ha 

(4,18 EUR/kg). Zaradi specifičnosti pridelave hmelja in posledični zasnovi modela, so pri oceni 

spremenljivih stroškov ti razdeljeni na 2 skupini. Predstavljeni so v EUR/ha in v EUR/kg. V prvi 

skupini je zajet del spremenljivih stroškov, ki je neodvisen od višine pridelka. V drugi skupini pa je 

del, ki je odvisen od višine pridelka hmelja (v izračunu upoštevamo 1.800 kg/ha). Nanaša se na 

obiranje in sušenje hmelja (0,65 EUR/kg, oz. 1.170 EUR/ha). Model SIMAHOP prikazuje tudi 

višino stroškov pridelave hmelja v odvisnosti od hektarskega pridelka. Pri pridelku hmelja 1.600 

kg/ha znašajo 6,38 EUR/kg, pri 1.800 kg/ha  5,74 EUR/kg, pri 2.000 kg/ha 5,23 EUR/kg, pri 

pridelku 2.200 kg/ha 4,81 EUR/kg, pri pridelku 2.400 kg/ha 4,47 EUR/kg, itd.. 

 

Preglednica10: Kalkulacija stroškov pridelave hmelja v Sloveniji 2020 z modelom SIMAHOP 3.4 

 

SIMAHOP 3.4 ©  delo material skupaj 

Tehnologija:  (€/ha) (€/ha) (€/ha) 

(1.800 kg/ha)     

gnojenje hmeljišč  185 327 512 

obdelava hmeljišč   418 233 651 

obdelava hmelja  1.309   1.309 

namakanje  588   588 

varstvo hmelja  327 913 1.240 

obiranje, sušenje   2.062 1.170 3.232 

sprem. str. (€/ha)  4.889 2.642 7.531 

skupni str. (€/ha)      10.231 

skupni str. (€/kg)       5,74 
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Osnovni namen izdelave modelnih kalkulacij je spremljanje stroškov in ekonomskega položaja pri 

pridelavi posameznega kmetijskega pridelka. Podatek o spremenljivih stroških na kg hmelja 

zajema le neposredne stroške pridelave v tekočem letu. Lahko predstavlja izhodišče za 

kratkoročno odločanje o prodaji hmelja, pri čemer pa ne upošteva tudi stalnih stroškov pridelave 

(amortizacija, stroški investicij in vzdrževanja).  

 

Modelna kalkulacija skupnih stroškov pridelave hmelja v RS temelji v letu 2020 na tržno 

konkurenčnem pridelku 1.800 kg hmelja na ha. Skupni stroški v znesku 5,74 EUR/kg predstavljajo 

modelno lastno ceno pridelka hmelja. Pri doseženi tržni ceni hmelja, ki je višja od lastne, prinaša ta 

dobiček. Nižje dosežena tržna cena hmelja bi predstavljala pridelavo z negativnim finančnim 

rezultatom. 

 

Kazalnika:  

 kalkulacija spremenljivih stroškov pridelave hmelja v Sloveniji za leto 2020 (€/ha),  

 kalkulacija skupnih stroškov pridelave hmelja v RS v letu 2020 (€/ha, €/kg). 

 
 

6        PRIPRAVA IN IZDAJA INFORMACIJ TER NAVODIL ZA HMELJARJE 

 V letu 2020 smo skupno izdali 14 št. Hmeljarskih informacij, ki smo jih poslali na naslove 

vseh registriranih  pridelovalcev hmelja ter  jih objavil na spletni strani IHPS: 

http://www.ihps.si/obvestila_category/hmeljarske-informacije/, aktualne teme  varstva rastlin 

pa so bile objavljene tudi preko spletnega portala  fito info: http://agromet.mkgp.gov.si/PP. 

 

Kazalniki: 

 izdanih 14 številk Hmeljarskih informacij  

  

7 SODELOVANJE NA OZIROMA ORGANIZACIJA POSVETOV IN STROKOVNIH   

SREČANJ 
            

7.1  Seminar o hmeljarstvu 

 

13. februarja 2020 je v Laškem potekal že 57. seminar o hmeljarstvu, ki se ga je udeležilo preko 

120 slušateljev. Izpostavljeni temi sta bili huda viroidna zakrnelost hmelja in okoljski evropski 

projekt, ki uvaja v hmeljarstvo krožno gospodarstvo. Po uvodnih pozdravih visokih predstavnikov z 

ministrstva in drugih s kmetijstvom povezanih inštitucij, je seminar otvorila v. d. direktorica IHPS 

Martina Zupančič, ki se je vsem zahvalila za sodelovanje in podporo pri vsakoletni izvedbi tega 

seminarja. Poudarila je, da je kljub kar nekaj toče in viharjev v lanski sezoni hmeljarjem uspelo 

pridelati povprečno normalno letino tako po kakovosti kakor tudi količinsko. 

Dr. Jože Podgoršek in Joži Cvelbar z MKGP sta 120 udeležencem 57. seminarja o hmeljarstvu v 

nadaljevanju predstavila in osvetlila usmeritve skupne kmetijske politike v novem obdobju 2021-

2027 s poudarkom na hmeljarstvu. Vsekakor je bil sedaj najprimernejši čas za oblikovanje 

predlogov in pobud tako s strani hmeljarjev kakor ostalih strokovnih inštitucij, ki so s hmeljarstvom 

neposredno povezane in imajo vpliv na oblikovanje skupne kmetijske politike. 

Prof. dr. Martin Pavlovič z IHPS je podal pregled svetovnih tržnih razmer v hmeljarstvu – s 

poudarkom na vlogi mednarodne intelektualne lastnine trgovcev s hmeljem in naraščajočem 

http://www.ihps.si/obvestila_category/hmeljarske-informacije/
http://agromet.mkgp.gov.si/PP
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deležu piva iz obrtnih pivovarn, sledil pa je sklop predavanj o trenutno najbolj aktualni tematiki v 

hmeljarstvu Slovenije, hudi viroidni zakrnelosti hmelja. Žal je preteklo leto zaznamovano z 

porastom okužb nasadov  hmelja s hudo viroidno zakrnelosti hmelja, ki jo hmeljarji imenujejo kar 

»hmeljarska kuga« in vse večjim strahom pred nadaljnjim širjenjem te bolezni, ki hmeljarje 

resnično skrbi. To je tudi glavni vzrok, da je bilo na letošnjem seminarju največ časa namenjenega 

ravno tej tematiki.  Anita Benko Beloglavec iz UVHVVR je predstavila ukrepe za izkoreninjenje te 

zahrbtne bolezni, dr. Sebastjan Radišek z IHPS pa pregled stanja, simptomatiko in aktivnosti 

preprečevanja. Očitno nas klimatske spremembe ne bodo obšle in pojav novih bolezni  je v zadnjih 

letih prej stalnica kot izjema. Vsekakor je predavanje prof. dr. Andreja Čerenak z IHPS, ki je 

izpostavila razvoj novih sort hmelja ob pojavu hude viroidne zakrnelosti hmelja poželo veliko 

zanimanja. 

 

V popoldanskem delu je sledil sklop predavanj s predstavitvijo projekta LIFE BioTHOP ter 

rezultatov prvega polletja izvajanja tega okoljskega evropskega projekta, katerega vodilni partner 

je IHPS. S projektom bodo v  hmeljarstvo vpeljali krožno gospodarstvo, in sicer bodo zamenjali 

polipropilensko vrvico, ki se uporablja kot vodilo za hmelj, z vrvico iz polimera škroba koruze (PLA 

– polimlečne kisline), ki je 100 % biorazgradljiva in 100 % kompostabilna. Pri kompostiranju pri 

dovolj visoki temperaturi in vlagi razpade na osnovne naravne gradnike, to so voda, ogljikov 

dioksid in organska masa. Vodja projekta, dr. Barbara Čeh z IHPS, je povedala, da hmeljevina s 

tem ne bo postala le dobra osnova za pripravo komposta, pač pa tudi surovina za izdelavo 

bioplastičnih produktov; tekom projekta bodo partnerji tega projekta iz pet različnih držav EU iz nje 

naredili 100 % biorazgradljive vrtnarske lončke in 100 % biorazgradljivo embalažo za steklenice. V 

nadaljevanju so Lucija Luskar iz IHPS ter Fernando Eblagon in Joris van Calcar, predstavnika 

portugalskega partnerja projekta, ki je odgovoren za modifikacijo vrvice tekom projekta do te mere, 

da bo prilagojena za pridelavo hmelja in bo 100 % kompostabilna, predstavili odziv BioTHOP PLA 

vrvice v hmeljiščih hmeljarjev Spodnje Savinjske doline v letu 2019. Vrvico, ki je bila primarno 

namenjena proizvodnji paradižnika v zaprtih prostorih, so z nekaj modifikacij namreč že preizkusili 

v letu 2019 na 25 ha na posestvu IHPS in 12 hmeljarskih kmetijah Spodnje Savinjske doline, ki je 

demo regija tega projekta in rezultati so bili zelo dobri. Vsekakor pa bodo vrvico glede na rezultate 

lanskega leta še dodelali in jo letos ponovno preizkusili in potem po potrebi dodelali, preden se v 

letu 2021 vpelje tudi v druge hmeljarske regije EU. Hmeljevina je zaradi zamenjave vrvice postala 

tudi odlična surovina za kompostiranje; Lucija Luskar je predstavila, kakšna je njena hranilna 

vrednost v obliki komposta in možne načine njenega kompostiranja s ciljem pridobitve 

kakovostnega produkta. Prav tako kot pri vseh panogah v kmetijstvu se s problematiko 

zmanjševanja uporabe FFS srečujemo tudi v hmeljarstvu. Seznam dovoljenih FFS je vsako leto 

krajši, o varstvu hmelja ob upoštevanju izločitvenih kriterijev „cut off“; trenutnem stanju, 

problematiki in pogledom v prihodnost je spregovorila dr. Magda Rak Cizej z IHPS. Zadnje 

predavanje v tem sklopu smo namenili digitalizaciji v kmetijstvu, čemur so udeleženci z 

zanimanjem prisluhnili, saj je tematika aktualna in zelo zanimiva za inovativne kmete, ki si želijo 

razbremeniti se prepisovanja podatkov s papirja na papir. Ob koncu uradnega srečanja je sledila 

nepogrešljiva točka za zaključek vsakoletnega seminarja o hmeljarstvu, degustacija piva, 

hmeljenega s tremi novimi perspektivnimi križanci IHPS, ki jo je vodil doc. dr. Iztok Jože Košir. 

Udeleženci so pri tem ocenjevali intenziteto in kakovost hmeljne arome in grenčice.  

 

Imeli pa smo tudi že sestanek organizacijskega odbora za seminar prihodnje leto, in sicer 23. 

decembra 2020. 
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Slika 7: Sestanek organizacijskega odbora za pripravo 58. seminarja o hmeljarstvu 

 

Kazalnik: 

 uspešno organiziran in izpeljan seminar o hmeljarstvu. 

 

 

7.2    Udeležba na tehnoloških sestankih hmeljarjev 

 

V letošnjem letu smo kljub redno načrtovani izvedbi sedmih tehnoloških sestankov zaradi 

varnostnih ukrepov povezanih z Covid -19 izvedli samo dva. Prvi tehnološki sestanek smo izvedli  

takoj ko so se sprostili varovalni ukrepi, izvedli smo ga 29. 5. pod Obrezovim kozolcem v Zaloški 

gorici. Naslednji sestanek je potekal v Braslovčah v kulturnem domu dne 19. 6. 

Klasični tehnološki sestanki v tretjem tromesečju so ponovno odpadli zaradi posledic epidemije 

COVID-19, smo pa 11. 8. pripravili tehnološki sestanek preko video konference za katerega pa ni 

bilo prijav da bi ga izvedli. 

 

Kazalnik: 

 aktivna udeležba ter pomoč pri izvedbi dveh tehnoloških sestankov hmeljarjev 
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