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Direktor: Bojan Cizej, univ. dipl. inž. živ. tehnol. 

Nosilec: Gregor Leskošek, univ. dipl. inž. kmet. 

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 dovoljenih FFS za 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 dogajanja 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 

V letu 2021 smo nadaljevali s preizkušanjem vodil iz celuloznih vlaken. Vrvice iz celuloznih 
vlaken smo v sodelovanju z avstrijsko tovarno preizkušali že od leta 2018 na manjših 
površinah in redno beležili odziv, vključno s pretrganjem in mesta pretrganja. Preizkušali 
smo več tipov teh vodil, v tovarni pa so glede na naše podatke izbrani tip še dodelali. V letu 
2021 smo omenjeni tip preizkusili na večji površini. Vrvico smo razdelili med 3 hmeljarje, 
preizkušali pa smo jo tudi na površinah IHPS, skupaj v obsegu 1,5 ha.  

Datum opazovanja: 1. 6. 2021  

Kmetije 1, 2 in 3: Poganjki so na polovici opore, njiva je osuta. 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. Nobena vrvica se ni pretrgala. 

Datum opazovanja: 21. 6. 2021  

Kmetije 1, 2 in 3: Poganjki 1 m do vrha. Rastline se lepo vzpenjajo. Zaznali nismo nobenih 
posebnosti prav tako se nobena vrvica ni pretrgala. 

Na kmetijah pri katerih so preizkušali celulozno vrvico smo opravili meritve pretržnih sil v 
nasadu. Prvič smo izvedli meritve v začetku avgusta nato še v začetku septembra tik pred 
obiranjem. Rezultati so predstavljeni v spodnji preglednici.  

Preglednica 1: Merjenje pretržnih sil v nasadih posameznih kmetij v prvi dekadi avgusta 

Datum Kmetija Sorta Lokacija Opažanja 
Meritve 

(kg) 
Mesto pretrganja 

6. 8. 2021 1 Celeia 

Čez 
Drešinjo 
vas, pred 
Ložnico 
desno, pri 
10. stebru 

Vrvica se 
raztegne in 
rastline se 
povesijo, 
drugače je 
OK 

41 zgoraj 

47 Zgoraj 

50 Zgoraj 

47 Spodaj 

46 Zgoraj 

4. 8. 2021 2 

Wolf 

 

Bobek 

(Gomilsko) 

Latkova vas, 
desno od 
glavne ceste 
( V -> Z), 
mimo 
obiralne 
hale po 
kolovozu do 
betonske 

Vrvice  se 
niso 
pretrgale 

46 Zgoraj 

47 Zgoraj 

45 10 cm nad vozlom 

43 Na vozlu pri vagi 

34 Na vrhu 

12* 20 cm nad vago 

6. 8. 2021 3 Aurora Pri hali 
drži v redu, 
zdržala 
neurje 

39 Na vrhu pri vozlu 

43 Spodaj na vozlu 

40 Zgoraj 

41 Zgoraj 

36 Zgoraj 
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Preglednica 2: Merjenje pretržnih sil v nasadih posameznih kmetij v prvi dekadi septembra  

Datum Kmetija Sorta Lokacija Opažanja 
Meritve 

(kg) 
Mesto 

pretrganja 

6. 9. 2021 1 Celeia 

Čez 
Drešinjo 
vas, pred 
Ložnico 

desno, pri 
10. 

strebru 

*Vrvica se raztegne 
in rastline se 

povesijo, drugače 
je OK 

**Romuni pravijo, 
da je vrvica pretrda 

in jih bolijo roke, 
pretrga se na 
sredini,… s 

traglnikom gre OK 

40,2 Spodaj na vozlu 

39,4 Spodaj na vozlu 

41,8 Spodaj na vozlu 

40,5 Spodaj na vozlu 

43,8 Spodaj na vozlu 

8. 9. 2021 2 

Wolf 

 

Bobek 

(Gomil
sko) 

Latkova 
vas, 

desno od 
glavne 

ceste ( V -
> Z), 
mimo 

obiralne 
hale po 

kolovozu 
do 

betonske 

Drži brez 
problemov 

44,2 Spodaj na vozlu 

40,6 Spodaj na vozlu 

16,7 Vešča 

40,7 Spodaj na vozlu 

47,7 Spodaj na vozlu 

8.9.2021 3 Aurora Pri hali 
Drži brez 

problemov 

42,7 Spodaj na vozlu 

39,0 Spodaj na vozlu 

44,7 Zgoraj na vozlu 

42,7 Zgoraj na vozlu 

49,2 Spodaj na vozlu 

Kazalnik: 

− napeljana celulozna vrvica na 1,5 ha, izvedena opazovanja in narejen zaključek 
opazovanj v letu 2021. 

1.2 Preizkušanje učinkovitosti stimulatorjev odpornosti rastlin 

Preprečevanje okužb hmelja s CBCVd 

Obolenja rastlin z viroidi so neozdravljiva, je pa iz literature znano, da določene snovi lahko 
vplivajo na preprečevanje nastanka njihovih okužb. Med te spadajo krepilci odpornosti 
rastlin, ki delujejo na principu indukcije obrambnih mehanizmov in tako naredijo rastline manj 
dovzetne za okužbe s različnimi patogeni. Na tržišču se pojavlja kar nekaj pripravkov za 
katere je znano, da vsebujejo aktivne snovi, ki inducirajo odpornost. V letu 2021 smo v 
preizkušanje vključili dva pripravka in sicer na osnovi a.s hitosan in Al-fosetil, oba v dveh 
različnih koncentracijah. Poskus je potekal na nivoju testiranja preventivnega vpliva obeh 
pripravkov na okužbe s CBCVd. Poskus smo izvedli na občutljivi sorti Bobek v obliki 
lončnega poskusa v kontroliranih pogojih rastne komore v obsegu 5 rastlin/obravnavanje. 
Rastline smo najprej poškropili ustrezno obravnavanju, čemur je po 5 dneh sledila 
inokulacija rastlin s sokom CBCVd okuženih rastlin. Postopek smo ponovili po 14 dneh. 
Rastline smo nato 3 mesece po zadnji inokulaciji testirali z RT-PCR na prisotnost CBCVd. 
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Rezultati ne kažejo značilnih odstopanj od kontrole, ker smo uporabili zelo nizko število 
inokuliranih rastlin, zato jih obravnavamo kot pilotne rezultate. Kljub temu se nakazuje 
smiselnost nadaljevanja dela v primeru obravnavanja Hitosan 0,2% in stopnjevanja 
koncentracije. pri pripravku Alliete Flash, saj smo v teh obravnavanjih zasledili možen trend 
preprečevanja okužb. Poskus bomo v nadaljevanju nadgradili z vključitvijo vsaj 10 
rastlin/obravnavanje in ponovitvijo najuspešnejših obravnavanj. 

Preglednica 3: Uporabljeni pripravki z predstavljenimi rezultati 

Obravnavanja: 
Pripravek/koncentracija 

Št. Inokuliranih 
rastlin 

Št. okuženih rastlin po 
opravljenih aplikacijah 
in 3 mesečni inkubaciji 

Hitosan 0,2% (2g/1L) 5 0 

Hitosan 0,5% (5g/1l) 5 2 

Alliete Flash 0,25% (2.5g/1L) 5 3 

Aliete Flash 0,5% (5g/1l) 5 1 

Neškropljeno  

– inokulirano cbcvd 

5 2 

Neškropljeno  

– inokulirano voda 

5 0 

Kazalniki: 

− Opravljeno testiranje dveh pripravkov v različnih koncentracijah za preprečevanje 
CBCVd  

Analize: 

− 30 RT-PCR analiz 

1.3 Vpliv tehnoloških postopkov med obiranjem na indeks staranja 
hmelja 

1.3.1 Vpliv časa čakanja v kupu pred sušenjem.  

Obiranju hmelja na polju sledi transport do obiralnega stroja in strojno ločevanje storžkov od 
ostalega dela hmeljne rastline (trta, listi). Očiščeni storžki se transportirajo v zalogovnik, od 
koder se potem premestijo v sušilno komoro. Zaradi različnih tehnoloških izvedb, ki so 
velikokrat tudi odraz neustreznega dimenzioniranja proizvodnje, se dogaja, da hmeljni 
storžki v kupu stojijo dalj časa, pred začetkom procesa sušenja. To se največkrat dogaja 
zaradi dveh razlogov. Sušilnica ima premalo kapaciteto za količino obranega hmelja v 
časovni enoti ali pa je sušilnica prevelika in je potrebnega več časa, da se napolni 
posamezna šarža. Tretja prisotna praksa pa je, da se hmelj prvi dan obere in potem začne s 
sušenjem šele naslednji dan. Vsi trije primeri niso dopustni, saj se sveže obran hmelj v kupu 
začne segrevati in pričnejo potekati procesi propadanja. Obstaja velika verjetnost, da takšna 
praksa vpliva na padec vsebnosti alfa-kislin, eteričnih olj in povišanje indeksa staranja 
hmelja HSI. Vse to pa pomeni padanje kvalitete pridelanega hmelja. V letu 2021 bi naj 
zastavili poskus na vsaj dveh sortah hmelja. V obeh primerih bi isti hmelj izpostavili 
različnemu času »čakanja« v kupu in potem pri vseh variantah izvedli normalno sušenje v 
sušilnici. Zaradi izkrčitve vseh nasadov hmelja na poljih IHPS, smo bili primorani pridobiti 
vzorce hmelja od zanesljivega hmeljarja. Vendar pa smo lahko pridobili samo vzorce ene 
sorte Bobek in samo ene variante čakanja v kupu 4 ure. V vzorcih smo potem določili 
vsebnost alfa-kislin, eteričnega olja in vrednost HSI. Vzorce smo potem hranili še šest 
mesecev pri temperaturi okolice in v embalaži z dostopom zraka ter periodično vsak mesec 
preverili prej omenjene kakovostne parametre. Na ta način smo preverili morebitni vpliv 
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neustreznih praks na skladiščno obstojnost hmelja. Rezultati meritev so predstavljeni v 
Preglednici 2.3-1. Vsi rezultati so podani z upoštevanjem trenutne vlage na suho snov. 

Preglednica 4: Rezultati vsebnosti alfa in beta-kislin ter vrednosti HSI v vzorcih hmelja 

Čas po obiranju v 
mesecih 

0 1 2 3 4 5 6 

Brez čakanja 

HSI 0,26 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 

KOHUMULON (%) 0,78 0,76 0,74 0,7 0,71 0,69 0,66 

N+ADHUMULON (%) 2,29 2,2 2,1 2,03 2,07 2,04 1,94 

KOLUPULON (%) 1,76 1,74 1,7 1,67 1,7 1,57 1,48 

N+ADLUPULON (%) 1,21 1,18 1,2 1,18 1,16 1,03 1,02 

ALFA skupaj (%) 3,07 2,96 2,84 2,73 2,78 2,73 2,60 

BETA skupaj (%) 2,97 2,92 2,90 2,85 2,86 2,60 2,50 

 

4 H PO OBIRANJU 

HSI 0,26 0,30 0,31 0,32 0,33 0,33 0,33 

KOHUMULON (%) 0,86 0,74 0,72 0,69 0,64 0,67 0,65 

N+ADHUMULON (%) 2,49 2,27 2,1 2,03 1,94 2,05 1,99 

KOLUPULON (%) 1,8 1,55 1,5 1,47 1,4 1,47 1,31 

N+ADLUPULON (%) 1,24 1,1 1,1 1,03 1,06 0,97 0,93 

ALFA skupaj (%) 3,35 3,01 2,82 2,72 2,68 2,72 2,64 

BETA skupaj (%) 3,04 2,65 2,60 2,50 2,46 2,44 2,23 

Iz rezultatov je razvidno, da že štiri ure čakanja svežega hmelja v kupu po samo štirih 
mesecih bistveno vpliva na hitrost staranja. V primeru celokupne vsebnosti alfa-kislin, se pri 
vzorcu sušenem takoj po obiranju vsebnost zmanjša za 0,3 % absolutno (9,4 % relativno), 
pri vzorcu sušenem po 4 urah čakanja pa za 0,7 % absolutno (20,0 % relativno). V primeru 
beta-kislin se pri vzorcu s takojšnjim sušenjem vsebnost zmanjša za 0,1 % absolutno (4,6 % 
relativno) in za kar 0,6 % absolutno (19,1 % relativno) v primeru čakanja v kupu 4 ure. Po 
štirih mesecih staranja se vrednosti HSI pri hmelju brez čakanja, poviša za 0,04, v primeru 
čakanja v kupu pa za kar 0,07. Presek po štirih mesecih staranja predstavljamo posebej, ker 
je to čas, ko je večina hmelja, pridelanega v Sloveniji, predelanega v druge produkte ali pa 
že odpremljena končnim uporabnikom.  

Po šestih mesecih se trendi staranja seveda nadaljujejo in vidimo lahko, da se v primeru 
celokupne vsebnosti alfa-kislin, pri vzorcu sušenem takoj po obiranju vsebnost zmanjša za 
0,5 % absolutno (15,3 % relativno), pri vzorcu sušenem po 4 urah čakanja pa za 0,7 % 
absolutno (21,2 % relativno). V primeru beta-kislin se pri vzorcu s takojšnjim sušenjem 
vsebnost zmanjša za 0,5 % absolutno (15,8 % relativno) in za kar 0,8 % absolutno (26,6 % 
relativno) v primeru čakanja v kupu 4 ure.  

Tudi vrednost HSI se pri vzorcu brez čakanja na sušenje, vrednost spremeni samo za 0,05, 
medtem ko se v primeru vzorca, ki je na sušenje čakal 4 ure poviša za 0,07. Preliminarni 
podatki kažejo na verjetno povezavo med časom čakanja svežega hmelja na sušenje in 
intenzivnostjo procesov staranja. 

Kazalniki: 

− Podatki o vsebnosti alfa-kislin in vrednosti indeksa staranja hmelja v odvisnosti od 
časa čakanja v kupu pred sušenjem. 
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Analize: 

− Vlaga v hmelju 14x 

− KVH-TE v hmelju 14x 

− HSI 14x 

1.3.2 Vpliv bakra na indeks staranja hmelja 

Analizirali smo 7 svežih vzorcev hmelja sorte Celeia (skladiščno manj obstojna sorta), ki so 
bili tretirani z različnimi fitofarmacevtskimi sredstvi v različnem časovnem intervalu. Vseh 7 
vzorcev smo takoj po obiranju posušili na primerno vlago (okoli 10 %) v pilotni sušilnici IHPS. 
Pri dveh vzorcih hmelja smo še dodatno nanesli različni količini FFS v WG formulaciji, ki je 
vseboval 35% Cu, v obliki bakrovega oksiklorida, z namenom umetno povečati koncentracijo 
bakra v vzorcih. Po aplikaciji smo tudi ta dva vzorca posušili na primerno vlago. Suhe vzorce 
storžkov hmelja smo v laboratoriju pripravili za nadaljnje analize. Štirideset gramov suhega 
vzorca smo zapakirali v vrečke, ki so omogočale dostop zraka, in jih hranili v hladilnici (4°C) 
do analize. Analize smo izvajali enkrat mesečno pol leta. Tekom analiz smo tako dobili 
dinamiko spreminjanja vsebnosti HSI indeksa v vzorcih hmelja. 

Obravnavanja: 

− Vzorec hmelja Š2 je bil tekom rastne sezone 4x tretiran s 35% bakrovim oksikloridom 
v WG formulaciji, v odmerku 5,5 kg pripravka na ha (skupaj 7,7 kg Cu na ha); ta 
vzorec hmelja smo še pred sušenjem še dodatno obogatili z bakrom (500 mL; 5 g/L). 

− Vzorec hmelja Š3 tekom rastne sezone ni bil tretiran z bakrovimi pripravki. 

− Vzorec hmelja Š4 je bil tekom rastne sezone 4x tretiran z raztopino bakrovih kelatov  
poliaminokarboksilnih kislin (baker 7,6%), v odmerku 1,8 L/ha; skupaj 0,5 kg Cu na 
ha). 

− Vzorec hmelja Š5 je bil tekom rastne sezone 4x tretiran z raztopino bakrovih poliamin 
kelatov (baker 8,0%), v odmerku 1,8 L/ha, skupaj 0,6 kg Cu na ha). 

− Vzorec hmelja M1 tekom rastne sezone ni bil tretiran z bakrovimi pripravki. 

− Vzorec hmelja M2 je enak vzorcu M1, ki tekom rastne sezone ni bil tretiran z 
bakrovimi pripravki, z ročno škropilnico pa mu je bila dodana dvojna količina bakra 
pred sušenjem 500 mL; 10 g/L. 

− Vzorec hmelja M3 je realen vzorec, ki je bil pred obiranjem dvakrat tretiran s 35% 
bakrovim oksikloridom v WG formulaciji (skupaj 3,9 kg Cu na ha). 

V preglednici so podane začetne vrednosti alfa-kislin, beta-kislin, vrednosti HSI in vsebnosti 
bakra v posameznih vzorcih. Iz rezultatov je razvidno, da so vzorci po začetnih kakovostnih 
parametrih med sabo primerljivi. Iz vizualnega izgleda je bilo mogoče sklepati, da so bili 
vzorci v primerljivem zdravstvenem stanju. Noben vzorec ni izstopal kot poškodovan. 

Preglednica 5: Začetne vrednosti alfa-kislin, beta-kislin, HSI in vsebnosti bakra 

Oznaka vzorca 
alfa-

kisline 
[%] 

beta-
kisline 

[%] 
HSI 

Cu  

[mg/kg] 

M1 5,23 4,70 0,28 12,1 

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

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

Š2 5,83 5,09 0,27 303,3 

Š3 5,91 5,33 0,26 22,8 

Š4 5,58 4,97 0,26 21,6 

Š5 5,31 4,89 0,29 17,9 
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Iz preglednice 2.3-3 in slike 2.3-1, ki prikazujeta dinamiko spreminjanja vrednosti HSI je 
razvidno, da se hmelj, ki vsebuje več bakra stara občutno hitreje, kot hmelj, ki vsebuje baker 
v nizkih vsebnostih (pod 25 mg/kg). Po štirih mesecih so imeli vrednost HSI pod ali enako 
0,40 vsi vzorci, ki so vsebovali manj kot 25 mg/kg bakra (M1, Š3, Š4 in Š5), ostali trije vzorci 
pa so imeli to vrednost nad 0,44. Najnižje vrednosti HSI po štirih mesecih staranja so imeli 
vzorci M1 in vzorca Š4 in Š5, ki sta bila tretirana samo s hraniloma, ki sta vsebovala baker v 
kelatni obliki. Skupni odmerek bakra v zadnjih dveh primerih je bila tako samo 0,5 oziroma 
0,6 kg Cu na ha, medtem, ko je bil odmerek Cu na ha v primeru vzorca Š2 kar 7,7 kg. Ti 
odmerki se odražajo tudi v izmerjenih koncentracijah bakra v vzorcih. 

Za hmelj z vrednostmi HSI nad 0,40 velja, da je močno postaran in se pri proizvodnji piva 
pričakujejo negativni vplivi na senzoriko. To je razlog, da takšnemu hmelju močno upade 
tržna vrednost. Zaradi tega je izrednega pomena, da se staranje upočasni do te mere, da je 
hmelj pred predelavo v brikete in nadaljnje skladiščenje v tej obliki primerne kvalitete. Eden 
osnovnih dejavnikov ocene kvalitete so ravno vrednosti HSI pod 0,40. V praksi se 
predvideva, da je večina hmelja predelana v brikete v času 4 mesece po obiranju. Po 
predelavi se hrani v običajni embalaži (evakuirane ali z inertnim plinom prepihane zavarjene 
ALU vreče, brez prisotnosti kisika ), na temperaturah pod 4 °C. V takšni obliki je hmelj potem 
stabilen, odvisno od kvalitete ob predelavi vsaj naslednje eno leto. 

Razlike v višanju vrednosti HSI po 5 mesecih staranja niso več tako izrazite, saj takrat HSI 
vrednost pri vseh vzorcih doseže in preseže vrednost 0,40. Najbolj se poviša vrednost pri 
vzorcu Š2 (štirikratno tretiranje z bakrovim oksikloridom na njivi), kjer celo preseže vrednost 
0,50. 

Po šestih mesecih hranjenja so vrednosti HSI v vseh vzorcih že močno povišane. Kljub temu 
je najnižjo vrednost HSI dosegel vzorec M1, ki tekom rastne sezone ni bil tretiran z bakrovim 
pripravkom, prav tako mu baker ni bil dodan pred sušenjem. Vzorci Š3, Š4 in Š5, ki so 
vsebovali nizke vrednosti bakra (med 17 in 23 mg/kg), so se starali s primerljivo hitrostjo, 
vendar nekoliko počasneje v primerjavi z vzorci, ki so bakra vsebovali več. Vzorec z največ 
bakra M2 (551,2 mg/kg) je dosegel HSI 0,56. S tem se je zmanjšal čas absorpcije bakra v 
samo rastlino, kar je posledično pomenilo manj časa od pričetka oksidacijskih procesov.  

Preglednica 6: Dinamika spreminja vrednosti HSI 

Vzorec 

/čas [mesec]/ 

HSI 

Cu 
[mg/kg

] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

M1 12,1 0,28 0,30 0,35 0,34 0,35 0,40 0,41 0,56 0,56 

M2 551,2 0,27 0,29 0,35 0,34 0,45 0,47 0,46 0,57 0,56 

M3 120,0 0,28 0,30 0,35 0,34 0,44 0,46 0,48 0,48 0,55 

Š2 303,3 0,27 0,28 0,35 0,35 0,49 0,53 0,56 0,66 0,66 

Š3 22,8 0,26 0,28 0,30 0,31 0,40 0,46 0,44 0,59 0,57 

Š4 21,6 0,26 0,28 0,30 0,31 0,33 0,41 0,42 0,52 0,56 

Š5 17,9 0,29 0,26 0,32 0,30 0,33 0,42 0,45 0,57 0,57 

Na splošno je največji porast vrednosti HSI se je zgodil med 3. in 4. mesecem, ko je 
vrednost HSI pri vzorcih, ki vsebujejo več kot 25 mg/kg, narasla krepko nad 0,40 s čimer 
označimo t.i. star hmelj, ki ima za posledico odstopanja oz. zaznavanje produktov staranja v 
sami aromi piva. Vzorci z manj bakra primerljivo vrednost dosežejo nekje med 5. in 6. 
mesecem. Celoten diagram, prikazan na sliki 2.3-1, potrjuje tezo, da se hmelj z dodanim 
bakrom v začetni fazi stara občutno hitreje kot hmelj, ki ga vsebuje manj. Opazimo lahko 
tudi, da se HSI najprej ne povečuje – dokler se ne začne oksidacija, ko pa se enkrat 
oksidacija prične, se začne HSI indeks močno povečevati, se pa tekom daljšega časovnega 
intervala ta hitrost staranja nekoliko umiri. 
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Slika 1: Spreminjanje vrednosti HSI med skladiščenjem hmelja 

Preglednica 7: Dinamika spreminjanja vsebnosti alfa-kislin  

Vzorec 

Mesec 
0 1 2 3 4 5 6 8 

M1 4,95 5,72 4,5 5,2 4,7 5,42 3,95 3,88 

M2 4,69 3,72 4,39 4,55 4,89 4,69 4,3 4,2 

M3 4,45 4,91 4,73 4,18 4,25 4,3 4,25 4,05 

M4 3,97 8,44 3,61 3,68 3,73 3,69 3,33 3,07 

2Š 5,1 6,08 5,5 5,36 5,28 5,24 5,78 5,18 

3Š 5,24 8,98 5,16 5,01 5,41 4,8 5,1 4,85 

4Š 5,34 5,76 4,86 4,85 5,11 4,87 5,62 5,26 

5Š 4,71 6 5,06 4,88 5,65 4,46 5,1 4,94 

Preglednica 8: Dinamika spreminjanja vsebnosti beta-kislin 

Vzorec 

mesec 
0 1 2 3 4 5 6 8 

M1 4,37 4,92 3,9 4,5 4,22 4,68 3,15 3,13 

M2 4,06 3,92 4,08 4,3 4,19 4,22 3,49 3,26 

M3 4,24 5,73 4,44 3,92 3,98 4 4,12 3,82 

M4 3,38 6,86 3,1 3,12 3,29 3,02 2,7 2,46 

2Š 4,76 5,31 4,83 4,7 4,72 4,54 5,07 4,422 

3Š 4,77 8,13 4,92 4,52 4,88 4,41 4,32 4,01 

4Š 4,75 5 4,49 4,57 4,48 4,53 5,12 4,79 

5Š 4,54 5,5 4,79 4,48 5,15 4,1 4,85 4,43 

Vsebnost bakra, ki se nahaja v storžkih hmelja po obiranju, sušenju in pakiranju vpliva na 
hitrost procesov oksidacije in s tem staranja hmelja. Ta vpliv je še posebej izražen v prvih 
štirih mesecih po obiranju. V tem času se običajno hmelj predela večinoma v brikete, ki se v 
nadaljevanju skladiščijo pod primernimi pogoji (nizka temperatura, preprečen dostop kisika). 
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V nadaljevanju skladiščenja količina prisotnega bakra ne pride več do izraza, čeprav so 
vrednosti HSI v vzorcih, ki vsebujejo višje koncentracije bakra še vedno višje od tistih 
vzorcev, kjer je prisotnega bakra manj. Zaradi tega sklepamo, da bi bilo v prizadevanju za 
doseganje upočasnjenega staranja smiselno razmisliti o zmanjševanju količine uporabljenih 
pripravkov, ki vsebujejo baker, še posebej v zaključnih tretiranjih pred obiranjem. V vsakem 
primeru je primerna alternativa čimprejšnja predelava hmelja v briketirane ali ekstrahirane 
proizvode, za katere je ob pravilnem skladiščenju znano bistveno upočasnjeno staranje. 

Kazalniki: 

− Podatki o vsebnosti alfa-kislin in vrednosti indeksa staranja hmelja v odvisnosti od 
staranja in vsebnosti bakra. 

Analize:  

− Vlaga v hmelju 8x 

− Alfa-. Beta-kisline (HPLC) 8x 

− HSI 8x 

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

V letošnjem letu smo nadaljevali z aktivnostmi z monitoringom odpornosti insekticidnih a.s., 
ki imajo sistemično delovanje na hmeljevo listno uš. Tako smo v prvi dekadi junija na 5 
lokacijah na območju Spodnje Savinjske doline nabrali napadene liste hmelja s hmeljevo 
listno ušjo, na katere smo v laboratoriju nanesli različne konc. a.s. spirotetramat in a.s 
flonikamid. Na izbranih vzorcih nismo opazili morebitnega pojava ali začetek pojava 
odpornosti oziroma rezistence na navedeni a.s. V okviru monitoringa odpornosti smo v 
hmeljišču na sorti Celeia opravili makro poskus ugotavljanja učinkovitosti aficidov s 
sistemičnim delovanje za zatiranje hmeljeve listne uši. Predvsem nas je zanimala dolžina 
delovanja sredstev, delovanje po 1 mesecu po aplikaciji oziroma v času dozorevanje hmelja 
(tik pred obiranjem), če bi katera a.s. morda kaj popustila. Aplikacija je bila opravljena s 
klasično aplikacijsko tehniko (pršilnikom) in sicer 22. junija 2021, ko je hmelj dosegel 80 % 
višino opore (>5 m). Napadenost uši na listih (na kontrolnih parcelah) je bila velika in sicer v 
povprečju, ne glede na višino hmelja 268 uši/list. 

Preglednica 9: Insekticidi za zatiranje hmeljeve listne uši na hmelju 

Št. obr. Insekticid Aktivna snov Form. 
Odmerek 

g, ml 
a.i./ha 

g, ml 
a.i./ha 

1 Untreated - -  - 

2 Teppeki=Afinto 50 WG flonicamid WG 90 g 0,18 kg 

3 Movento SC 100 spirotetramat SC 150 g 1,5 l 

*Teppeki ima dovoljeno maks. 2 aplikaciji letno, čeprav se v praksi tega ne poslužujemo, tudi 
strokovno odsvetujemo 
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Slika 2: Povprečno število uši/listu hmelja glede na višino odvzetega vzorca 

Kazalniki: 

− Opravljen poskus ugotavljanja odpornosti na sistemični aktivni snovi z insekticidnim 
delovanjem 

Analize: 

− Štetje listnih uši na listih hmelja 

1.5 Foliarno gnojenje hmelja 

Hmeljišče, kjer je potekal poskus, smo skozi celo leto obdelovali in oskrbovali v skladu z 
dobro agronomsko prakso. Izvedli smo vsa predvidena spomladanska, poletna in kasneje 
jesenska dela, in sicer enako za vsa obravnavanja, razen dognojevanja z dušikovimi gnojili. 

Do tretjega dognojevanja je agrotehnika na celotnem poskusu potekala enako za vsa 
obravnavanja. Prav tako je bilo prehajanje hmelja v posamezne razvojne faze do začetka 
julija enako pri vseh obravnavanjih.  

Pred tretjim dognojevanjem smo po obravnavanjih izvedli vzorčenje tal za analizo na 
vsebnost rastlinam dostopnega dušika v tleh. Vzorce tal smo dostavili v kemijski laboratorij. 
Pred tretjim dognojevanjem hmelja smo izvedli dognojevanje po protokolu poskusa (glede 
na obravnavanje). 

Obravnavanja:  

− A=kontrola – 50 kg/ha v obliki KANa v začetku julija 

− B = foliarna gnojila v kelatni obliki (Fructol Bio, Fructol, Chelal B in Chelal-Zn)  

− C = foliarno gnojilo Agroleaf Power (3 x aplikacija) 

− D = foliarna gnojila (Fertiactyl GZ, Vital, Vital Fit) 
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Ocenjevanje poskusa in beleženje odziva rastlin: 

− 6. 7. 2021 postavitev in količenje poskusa. Med obravnavanji ni bilo vizualnih razlik. 
Bolj na habitus rastlin vpliva sestava tal - peščena tla v enem delu hmeljišča (en 
blok). Vzeli smo vzorce za analizo na Nmin v tleh. Med obravnavanji ni bilo razlik, kar 
je smiselno in nujno za začetek poskusa.  

Preglednica 10: Rastlinam dostopni dušik na globini 0 do 25 cm 

Vpisna št. 
Oznaka vzorca - 

obravnavanje 

NO3- N 

(kg/ha) 

NH4-N 

(kg/ha) 

Skupni rastlinam 
dostopni dušik (kg/ha) 

112/21 A 59 5 64 

113/21 B 79 11 90 

114/21 C 67 5 72 

115/21 D 71 5 76 

V zadnjem stolpcu preglednice je zapisana količina dušika v nitratni in amonijski obliki na 
globini tal 0-25 cm v kg/ha, kakor je bila globina vzorčenja. Kot orientacijo omenimo, da je 
ciljna vrednost za polnorodni nasad hmelja v tem času (času vzorčenja) 200 kg/ha rastlinam 
dostopnega dušika (nitratna+amonijska) na globini 0 do 60 cm, vendar naj odmerek za tretje 
dognojevanje v juliju ne preseže 50 kg/ha N. 

− 23. 7. 2021 med obravnavanji ni bilo vizualnih razlik  

− 5. 8. 2021 med obravnavanji ni bilo vizualnih razlik 

− 9. 8. 2021 ogled poskusa po toči. Celotno hmeljišče je toča zelo neenakomerno 
poškodovala. Večina hmeljišča je bila 100% poškodovana, zaradi česa vrednotenje 
pridelka v tem letu v tem poskusu ni bilo smiselno. Tako smo s tem terminom poskus 
za to leto zaključili.  
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Slika 3: Poskus je v prvih dneh avgusta močno oklestila toča; na slikah se vidijo oklesteni storžki po tleh 

Kazalniki: 

− izdelan protokol za poskus in postavljen poskus, izdelana obravnavanja, 

− izvedeno vzorčenje tal in analize na Nmin ter izdelano poročilo, 

− izvedena opazovanja nasada.  

1.6 Podpora svetovanju v hmeljarstvu 

Program se izvaja v skladu s pooblastili UVHVVR. V okviru strokovne naloge Zdravstvenega 
varstva rastlin za leto 2021 se bodo 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. 
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2 USMERJANJE UPORABE FFS V HMELJARSTVU V 
SKLADU S SMERNICAMI INTEGRIRANEGA VARSTVA 
RASTLIN IN PRIPRAVA LETNEGA SEZNAMA FFS 

2.1 Registracije in usmeritve uporabe fitofarmacevtskih sredstev v 
hmeljarstvu 

V januarju 2021 je IHPS pripravil vlogo za izredno dovoljenje za herbicid/defoliant Beloukha 
(a.s. pelargonska kislina) za uničevanje odvečnih poganjkov v hmeljiščih, katero smo 
odposlali UVHVVR, sektor za FFS. Vloga je bila pozitivno odobrena in tako imamo 
dovoljenje za uporabo neselektivnega kontaktnega herbicida Beloukha za obdobje od 1. 6. 
do 30. 9. 2021 (120 dni). Letos je mogoče omenjeno sredstvo uporabiti tudi v hmeljiščih, če 
se hmelj prideluje za japonsko tržišče. 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. 
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 kot je npr. 
Beloukha, ki ni klasičen herbicid. 

V začetku februarja smo pripravili Seznam dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) za 
varstvo hmelja v Sloveniji za leto 2021, katerega smo 12. marca 2021 objavili na spletni 
strani IHPS (http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2016/10/Seznam-FFS-za-hmelj-za-leto-
2021-12.-februar-2021-popravek.pdf) kot tudi v angleški verziji (http://www.ihps.si/wp-
content/uploads/2016/10/plant-protection-products-in-hop_SI-2021-FEB-2021.pdf). Aktualni 
Seznam FFS za leto 2021 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. Kljub temu pa se je priporočljivo 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 2020. V letu 2021 je na seznam vključeno sredstvo POLYVERSUM in 
UNIVERZALNI FUNGICID, ki sta preventivna kontaktna (dotikalna) fungicida na podlagi 
mikroorganizmov, ki vsebuje glivo Pythium oligandrum M1. Sredstvo deluje kot mikroparazit, 
ki z encimsko razgradnjo škodljivim talnim glivam jemlje kisik in hranila. Poleg tega poveča 
odpornost (rezistenco) s proizvodnjo beljakovin v celični steni in spodbuja rast gojenih rastlin 
preko tvorbe snovi triptamin (predhodnik fitohormona avksina), ki povečuje vnos fosforja in 
mikrohranil. Pri insekticidih je na novo pridobil registracijo sistemičen insekticid Afinto, ki 
vsebuje a.s. flonikamid, katero vsebuje tudi insekticid Teppeki. Aktivna snov milbemektin še 
vedno nima znanih izvoznih toleranc za ameriško tržišče, zato je uporaba akaricidov 
Milbeknock in Koromite omejena (o morebitni uporabi a.s. milbemektin se predhodno 
dogovorite z vašim kupcem hmelja). 

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 v letu 2021 (http://www.ihps.si/wp-
content/uploads/2016/10/Seznam-FFS-za-hmelj-EKOLOŠKA-PRIDELAVA-za-leto-
2021.pdf). 
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Izvedli smo tipalni poskus delovanja a.s. ciantraniliprol (Exirel) na hmeljevega bolhača 
(spomladanska generacija) in pripravili predlog razširitve za insekticid Exirel na hmelju za 
zatiranje lucerninega rilčkarja (Otiorhynchus ligustici) in hmeljevega bolhača (Psylliodes 
attenuatus). Predlog smo posredovali podjetju Picount, ki je distributer za omenjen 
pripravek. 

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

Slovenija, natančneje dr. Rak Cizejeva je podpredsednica skupine Commodity Expert Group 
(CEG) Minor Uses – Hops, zato smo v začetku leta veliko sodelovali z Barbaro Edler, ki je 
koordinatorica EU Minor Uses Coordination Facility (MUCF). Pozvala nas je k dopolnitvi 
seznama vseh članov CEG za hmelj. Skupaj z njo in predsednikom CEG – Hops, dr. 
Weihrauchom in Nemčije smo imeli sestanek 25. 3. 2021 (preko sistema GoToMeetings), 
kjer smo diskutirali predvsem o temah: kako lahko MUCF pomaga pri prikazovanju projektov 
za hmelj v aplikaciji EUMUDA, kako lahko MUCF pomaga pri prikazovanju potreb za hmelj. 

20. aprila 2021 smo se udeležili spletnega sestanka CEG Minor Uses hop. Na sestanku smo 
diskutirali in planirali glede izvajanja poskusov novih a.s. na hmelju pri posameznih državah 
članicah, sistem izvajanja poskusov v hmelju, uporaba LWA (Leaf Wall Area) in količina 
odmerkov/ha. Na sestanku smo se seznanili z aktivnostmi na področju MRL za posamezne 
a.s. Prav tako so kolegi iz Nemčije poročali o izvajanju projekta ugotavljanja inducirane 
odpornosti rastlin hmelja na hmeljevo pršico. Novo vodstvo MUCF nas je seznanilo o 
aktivnostih delovanja. 

2.3 Strokovna podpora ministrstvu in organom v sestavi 

Sodelovanje pri pripravi skupne kmetijske in okoljske politike za obdobje 2022-2026, 
predvsem na segmentu zelena arhitektura (podukrepa SOPO in KOPOP). 

Kazalniki: 

− oddana vlogo za izredno dovoljenje za defoliant Beloukha v hmeljarstvu, 

− priprava in izdaja Seznama dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev za varstvo hmelja v 
Sloveniji v letu 2021 v slovenskem in angleškem jeziku,  

− seznanitev uporabnikov - hmeljarjev z vsemi novostmi na področju FFS v letu 2021, 

− priprava in objava seznama registrirana FFS za ekološko pridelavo hmelja v letu 
2021, 

− aktivno sodelovanje s predstavnico MUCF in člani skupine CEG – Hops, 

− sodelovanje pri oblikovanju skupne kmetijske in okoljske politike. 

Na MKGP, na Direktorat za kmetijstvo, smo v začetku junija posredovali odgovore na 
vprašanja glede reševanja problematike umeščanja hmeljišč v prostor med sprtima 
stranema CIVOZ in hmeljarji v MO Slovenj Gradec. Vprašanja so se nanašala predvsem 
kako poteka obveščanje hmeljarjev, ko je čas za škropljenje s FFS, ali ima IHPS kmetijski 
odzivnik, s katerim obveščamo pridelovalce hmelja, kdaj morajo škropiti in s katerimi 
pripravki?  

Na podlagi vseh opazovanj in spremljanj IHPS poda strokovna priporočila za zatiranje 
bolezni, škodljivcev, namreč herbicidov v hmeljarstvu ne uporabljamo. Hmeljarji prejmejo 
priporočila in strokovne smernice za obvladovanje bolezni in škodljivcev na podlagi vseh 
opazovanj, spremljanj, vključno s pripravki, ki so za ta namen dovoljeni za uporabo, in sicer 
preko Hmeljarskih informacij, ki jih prejmejo preko e-pošte, s klasično pošto, objavljene so 
tudi na spletni strani IHPS (www.ihps.si),. Informacije hmeljarji pridobijo tudi na portalu 
Agromet (http://agromet.mkgp.gov.si/pp/), preko katerega prejmejo tudi kratka sporočila na 
GSM. Prav tako so podane usmeritve, priporočila za obvladovanje ŠO v hmeljarstvu na 
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rednih tehnoloških sestankih hmeljarjev, ki so bili pred epidemijo na vsakih 14 dni v času 
sezone. Značilnost panoge hmeljarstva je, da je zelo veliko osebnih svetovanj hmeljarjem 
glede specifičnosti težav in sicer preko telefona, fizično na terenu, kar izvajamo strokovnjaki 
IHPS, kot tudi svetovalci iz KGZS-Zavod Celje. 

Aktivno smo sodelovali pri pripravi smernic za Integrirano pridelavo hmelja, ki bo po letu 
2023 svoja intervencija v okviru ukrepov KOPOP. Skupaj s hmeljarji, k kolegi s KGZS in 
predstavniki podeželske mladine smo pripravili osnutek, ki je naveden v preglednici. 

Preglednica 11: Osnutek KOPOP ukrepov po letu 2023 

Zahteva/ukrep Cilj/kazalniki 

obvezna 2 letna premena pred ponovnim 
sajenjem hmelja 

Čiščenje ostankov starega hmelja in bogatenja 
tal z organsko snovjo; 

Ciljno gnojenje in dognojevanje na podlagi 
analize tal, Nmin testov 

Zmanjšana uporaba mineralnih gnojil 

Zmanjšana količina uporabljenih FFS na podlagi 
bakra 

Maksimalna uporaba bakrovih pripravkov 2-krat 
letno (omejena količina uporabe 4 kg 
Cu2+/ha/leto) in nadomestna uporaba 
pripravkov na podlagi MO. 

Zmanjšano število uporab FFS pripravkov na 
podlagi žvepla 

maks. uporaba 4-krat letno 
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3 OBDELAVA METEOROLOŠKIH PODATKOV ZA NAMEN 
SPREMLJANJA RASTI IN RAZVOJA HMELJA 

Zima 2021 je bila nadpovprečno topla, z izrazitim nihanjem temperatur zraka, bogata s 
padavinami, po nižinah predvsem v obliki dežja in skoraj brez snežne odeje.  

Povprečne vrednosti dnevne temperature zraka referenčne postaje Spodnje Savinjske 
doline so bile v vseh treh mesecih višje od vrednosti dolgoletnega povprečja (1981 – 2010), 
meseca februarja kar za 4,6 °C, januarja za 1,3 °C in marca za 0,4 °C.  

V obdobju januar – marec smo zabeležili 262,5 mm padavin, predvsem v obliki dežja; največ 
v mesecu februarju (154,3 m), v januarju (74,8 mm) in v marcu (33,4 mm). V tem obdobju 
smo zabeleženih tudi 6 ledenih dni, ko se maksimalna dnevna temperatura spusti pod 
ledišče in dva mrzla dneva, ko se je minimalna temperatura spusti pod - 10 °C. 

Najbolj izrazita nihanja temperatur smo zabeležili v mesecu februarju. Prvo in tretjo dekado 
februarja je bila povprečna temperatura zraka kar za 6,3 °C višja od vrednosti dolgoletnega 
povprečja. Tudi januarja smo beležili večja nihanja temperatur, druga dekada je bila zelo 
hladna, tretja dekada pa zelo topla. Dolgoletnemu povprečju se je še najbolj približal mesec 
marec  

V aprilu in maju je prevladovalo hladno vreme, povprečne vrednosti temperature zraka so 
bile v vseh dekadah nižje od vrednosti dolgoletnega povprečja. Najbližje dolgoletnemu 
povprečju temperatur je bil mesec april. Povprečna dnevna temperatura zraka referenčne 
postaje je znašala 8,7 °C in je bila za 1,4 °C nižja od vrednost dolgoletnega povprečja. V 
aprilu je padlo 63 mm dežja, kar je 8,8 mm manj kot znaša dolgoletno povprečje. Mesec maj 
je bil zelo hladen. Povprečna dnevna temperatura zraka je znašala 13,4 °C in bila za 1,9 °C 
nižja od vrednosti dolgoletnega povprečja. V mesecu maj je padlo nadpovprečno veliko 
dežja; zabeležili smo kar 20 deževnih dni in 204,4 mm dežja, kar je za 113,5 mm več kot 
znaša dolgoletno povprečje.  

Začetek meteorološkega poletja oz. mesec junij je bil nadpovprečno topel in sorazmerno 
suh. Temperatura zraka je po dekadah naraščala skoraj premo sorazmerno. Prva dekada je 
bila za 1 °C, druga za 3,1 °C in tretja kar za 6,1 °C toplejše od vednosti dolgoletnega 
povprečja. Prvi toplotni vročinski val je trajal celo zadnjo dekado junija. Povprečna 
temperatura zraka je v juniju znašala 21,9 °C in za 3,3 °C presegala vrednost dolgoletnega 
povprečja. V juniju je padlo 50,6 mm, kar je 81,6 mm manj kot znaša dolgoletno povprečje in 
v vseh treh dekadah junija smo beležili manj padavin kot znaša dolgoletno povprečje. 
Najmanj dežja je padlo v zadnji dekadi junija, le 7,8 mm.  

V obdobju april – junij so velika temperaturna nihanja zelo neugodno vplivala na rast in 
razvoj hmelja kot tudi ostalih kmetijskih rastlin, še posebno okopavin. 

Julij in avgust sta bila nadpovprečno topla. Na referenčni postaji je bila v juliju dosežena 
povprečna dnevna temperatura zraka 22,2 °C (1,8 °C nad dolgoletnim povprečjem) in v 
avgustu19,8 °C (0,3 °C nad dolgoletnim povprečjem). V obdobju julij – avgust smo zabeležili 
dva vročinska vala in sicer med 6.in 9. julijem ter 11. in 16. avgustom. Toplo vreme se je 
nadaljevalo tudi v mescu septembru. Povprečne dnevna temperatura meseca septembra je 
znašala 16,3 °C (1,3 °C nad dolgoletnim povprečjem).  

Količina padavin je v juliju nekoliko presegla vrednost dolgoletnega povprečja (za 15,2 mm) 
in dosegla vrednost 137,6 mm; v avgustu pa je bila malo pod dolgoletnim povprečjem (za 6 
mm) in dosegla vrednost 119 mm. V obdobju meteorološkega poletja junij-avgust je padlo 
307,2 mm dežja, kar je za 72,8 mm manj kot znaša dolgoletno povprečja. Mesec 
september.je bil sorazmerno suh, padlo je 92 mm dežja (25,7 mm pod dolgoletni 
povprečjem). Na referenčni postaji smo v septembru zabeležili le pet deževnih dni. 
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V času vegetacije (april – september) smo na referenčni postaji zabeležili 929 mm padavin 
(101 mm nad povprečjem), razporeditev le teh pa je bila predvsem v obdobju (april – junij) 
zelo neenakomerna, prav tako smo v tem obdobju beležili velika temperaturna nihanja, kar 
je neugodno vplivalo na rast kmetijskih rastlin. Neenakomerna razporeditev padavin se je v 
obliki nalivi in neurji s točo nadaljevala tudi v juliju in avgustu.  

 

Slika 4: Primerjava povprečnih dekadnih mesečnih temperatur in višine padavin v času od aprila do 
septembra v letu 2021 s 30. letnim povprečjem (1981 - 2010) postaje Medlog pri Celju (vir podatkov: 
ARSO) z referenčno postajo Spodje Savinjske doline (Latkova vas) 

 

Slika 5: Primerjava mesečnih temperatur in višine padavin v času od aprila do septembra v letu 2021 s 
30. letnim povprečjem (1981 - 2010) postaje Medlog pri Celju (vir podatkov: ARSO) z referenčno postajo 
Spodje Savinjske doline (Latkova vas) 

Kazalniki:  

− obdelani vremenski podatki  
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4 PROGNOZA NAMAKANJA, GNOJENJA, TEHNOLOŠKE 
ZRELOSTI, NAPOVED PRIDELKA 

4.1 Prognoza namakanja 

V letu 2021 smo v času od od 1. aprila do 30. junija izdali eno napoved namakanja. Izdana 

je bila 18. 6. 2021, saj se je, glede na naše meritve, stanje vode v zgornjem in spodnjem 

sloju tal (20 cm in 40 cm) nahajalo blizu kritične točke za namakanje z rolomati. Zaradi tega 

smo priporočili začetek namakanja vseh nasadov hmelja. Navedli smo, da se vodna bilanca 

v prihodnjih dneh ne bo popravila, saj obilnejših padavin ni bilo na vidiku. Za uporabnike 

kapljičnih namakalnih sistemov smo priporočili, da nadaljujejo z namakanjem v skladu z 

dnevnimi oziroma večdnevnimi potrebami rastlin po vodi. V pomoč smo podali informacijo, 

da hmelj porablja med 5 in 6 mm vode dnevno. 

V nadaljevanju namakalne sezone smo izdali še tri napovedi namakanja. Prvo smo izdali 12. 

7. 2021, saj se je, glede na naše meritve, stanje vode v zgornjem in spodnjem sloju tal (20 

cm in 40 cm) nahajalo blizu kritične točke za namakanje z rolomati. Zaradi tega smo 

priporočili začetek namakanja vseh nasadov hmelja. Drugo napoved smo izdali 27. julija 

2021 saj glede na vremensko napoved večje količine padavin, ki bi bistveno izboljšala 

preskrbljenost tal z vodo, ni bilo za pričakovati. Stanje zaloge vode v tleh je bilo kritično, zato 

smo priporočili namakanje z rolomati. Poudarili smo, da to še posebej velja za prvoletne 

nasade hmelja in hmelj, ki raste na lažjih tleh. Navedli smo, da pričakujemo, da se bo vodna 

bilanca izboljšala v soboto in nedeljo (31. 7. in 1. 8. 2021), ko so napovedane padavine, a je 

napoved njihove količine še negotova. Tretjo in zadnjo  napoved namakanja smo izdali 18. 

avgusta 2021, kjer smo navedli, da zadnje padavine (iz ponedeljka na torek, 16. in 17. 8.) 

niso bile tako obilne kot je bilo pričakovano. V Žalcu in Ojstriški vasi je padlo le okoli 6 mm, v 

Latkovi vasi okoli 10 mm in v Braslovčah okoli 20 mm. Padavine so namočile le površinski 

sloj tal, zato so se sušne razmere stopnjevale. Priporočili smo začetek namakanja vseh 

nasadov hmelja. Navedli smo tudi, da so, glede na vremensko napoved obilnejše padavine 

predvidene šele v začetku prihodnjega tedna (predvidoma v torek, 24. 8.). 

Pri vsaki izdani napovedi smo za uporabnike kapljičnih namakalnih sistemov priporočili, da 

nadaljujejo z namakanjem v skladu z dnevnimi oziroma večdnevnimi potrebami rastlin po 

vodi. V pomoč smo vedno podali tudi informacijo o tem koliko vode hmelj porablja v trenutni 

rastni fazi in v trenutnih vremenskih pogojih. 
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Slika 6: Vodna bilanca za hmelj od 1. 4. do 21. 9. 2021 in količina padavin za srednje težka v Žalcu do 
globine 40 cm (podatki so nastali v sodelovanju z Agencijo RS za okolje). 

Kazalniki: 

− izdane štiri napovedi namakanja in objavljene na spletni strani in v Hmeljarskih 
informacijah 

− predavanje o trenutnih razmerah vlažnosti tal na tehnološkem sestanku hmeljarjev 
10. 8. 2021 

4.2 Prognoza gnojenja 

Strokovno izvedeno gnojenje je osnova za velike in kakovostne pridelke in ena od osnov za 
trajnostno pridelavo ter dobro kondicijo nasadov hmelja. Po drugi strani pomeni pretirano 
gnojenje obremenjevanje okolja, nepotrebne stroške za hmeljarja in zmanjševanje 
rodovitnosti tal. Primerno prehranjene rastline so bolj odporne na stresne razmere ter napad 
bolezni in škodljivcev. Ker je prognoza gnojenja zelo odvisna med drugim tudi od 
vremenskih razmer v posameznem letu, bomo hmeljarje o priporočilih za gnojenje sproti 
obveščali preko Hmeljarskih informacij in drugih časopisov, na rednih tehnoloških sestankih 
hmeljarjev, preko spletne strani IHPS in strokovnih člankov. Priporočali bomo čas 
gnojenja/dognojevanja in odmerke posameznih hranil, najbolj ustrezen način gnojenja ter 
obveščali o novostih.  

V prvem tromesečju 2021 smo sodelovali na simpoziju Novi izzivi v agronomiji, katerega se 
je udeležilo okrog 100 poslušalcev – strokovnjakov in kmetovalcev:  

LUSKAR, Lucija, POLANŠEK, Julija, ČEH, Barbara. Kakovost komposta iz hmeljevine glede 
na način kompostiranja = Quality of hop compost according to the approach to composting. 
V: ČEH, Barbara (ur.), et al. Novi izzivi v agronomiji 2021 : zbornik simpozija = New 
challenges in agronomy 2021 : proceedings of symposium : spletni simpozij, [28. in 29. 
januar] 2021. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2021. Str. 306-313, ilustr. ISBN 
978-961-94613-1-0. [COBISS.SI-ID 55544579] 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/55544579?lang=sl
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V drugem tromesečju 2021 smo sodelovali s predavanjem z nasveti za gnojenje na dveh 
tehnoloških sestankih hmeljarjev, kjer je dr. Čehova povedala o pomenu pravilnih odmerkov 
za dober pridelek in varovanje okolja za prvo in drugo dognojevanje hmelja. Poudarek je bil 
tudi na svetovanju uporabe sulfatnih gnojil v času drugega dognojevanja hmelja z dušikom, 
saj se sulfat izkorišča in tal skupaj z dušikom in brez tega hranila hmelj tudi dušika ne more 
absorbirati.  

19. julija smo na spletni strani objavili napotke za ravnanje v stresnih situacijah.  

Zapisali smo: Ob prekomerni namočenosti tal (ko se tla ustrezno osušijo), po toči, visokih 
temperaturah je priporočljivo prizadete rastline 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. 

Priporočljiva sta tudi Fructol Bio (2 l/ha max 3 l/ha) in Fructol (2 l/ha) ter 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). Na trgu so seveda tudi drugi pripravki, navajamo tiste, ki 
smo jih preizkusili v poskusih IHPS. 

 

Slika 7: Objava na spletni strani IHPS 19. julija 2021 
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Zaradi obsežne toče v Savinjski dolini v začetku avgusta smo 10. avgusta na tehnološkem 
sestanku hmeljarjev dali priporočila za ravnanje in hkrati dali le-to na spletno stran IHPS pod 
Aktualno in tudi v Hmeljarske informacije.  

Zapisali smo: Po neurju s točo v tem terminskem obdobju, ko so rastline v fenofazi razvoja 
storžkov, zgodnejša sorta Savinjski golding pa že v fazi zorenja storžkov, je ukrepanje 
predvsem v smislu, da omogočimo rastlinam čim hitrejšo regeneracijo do termina obiranja 
ter za naslednjo rastno sezono. 

Pozne sorte je priporočljivo čimprej (da je čim daljši razmak do obiranja) poškropiti s 
foliarnimi pripravki na osnovi aminokislin, npr. Fertiactyl GZ (3 l/ha), Etamin (200 do 300 
ml/100 litrov vode), Protifert LMW (v 0,35 % koncentraciji), Drin (v 0,17 % 
koncentraciji). Deflan Plus (1,5 l/ha; aminokisline) uporabite v kombinaciji s Phylgreen (1 
l/ha; hladno stiskane rjave alge). Pripravki delujejo kot naravni aktivatorji metabolnih 
procesov, kar ugodno vpliva na rastline – aktivirajo se biokemični in encimski procesi v 
rastlini. Poleg aminokislin vsebujejo še naravne biološke pospeševalce in mikrohranila. 

Uporabite lahko tudi pripravke na osnovi alg, ki delujejo na rastline kot stimulatorji, kot 
so Fructol Bio (2 l/ha), Coralite KR+ (vsebuje 42 % kalcija, 3 % magnezija, alignate, 
vitamine, aminokisline in elemente v sledovih), AlgoVital Plus (1,5‒2 l/ha; vsebuje 
tudi ogljikove hidrate, vitamine, predstopnje rastlinskih hormonov, mikro- in sekundarna 
hranila) ali Algo-Plasmin (v 0,4 % koncentraciji; narejen iz vitaliziranih rdečih morskih alg in 
sedimentnih mineralov). 

Škropljenje ne sme biti izvedeno tekom dneva, saj so temperature za varno uporabo 
previsoke, poleg tega so takrat reže zaprte. Zato naj škropljenje poteka zvečer. 

Za Savinjski golding je termin prepozen za uporabo teh pripravkov. 

Na trgu so seveda tudi drugi pripravki, navajamo tiste, ki smo jih preizkusili v poskusih IHPS. 

Pripravki na osnovi alg se ne mešajo z bakrovimi pripravki. 

 

Slika 8: Objava na spletni strani IHPS 4. avgusta 2021 
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V okviru tehnološkega sestanka hmeljarjev jeseni smo govorili o možnostih gnojenja s 
kompostom iz hmeljevine.  

 

Slika 9: Udeleženci predavanja o možnostih gnojenja s kompostom iz hmeljevine 

V decembrski številki revije Hmeljar smo objavili prispevek z naslovom: Zakaj apnjenje in 
sulfatna gnojila? 
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Slika 10: Posnetek zaslona dela objavljenega prispevka Zakaj apnjenje in sulfatna gnojila v reviji Hmeljar, 
december, 2021  

Kazalniki: 

− predstavljen prispevek na 1 simpoziju, 

− objavljen 1 članek v zborniku simpozija,  

− 2 objavi na spletni strani IHPS pod Aktualno (19. julij in 10. avgust), 

− 1 objava v Hmeljarskih informacijah (4. avgust 2021), 

− predstavljen prispevek na 4 tehnoloških sestankih hmeljarjev 

− 1 prispevek v reviji Hmeljar (tiskana izdaja in spletni trajni dostop). 

4.3 Napoved pridelka 

Prognozo pridelka smo naredili konec julija / začetek avgusta na podlagi štetja cvetov ter 
obstoječih regresijskih enačb za sorte Aurora, Savinjski golding, Bobek, Styrian Gold in 
Celeia. Ob koncu je bila izdelana skupna ocena pridelka po sortah glede na izračune in 
stanje na terenu. Podatki so predstavljeni v preglednici 8. Hmeljarjem smo jih predstavili na 
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spletni strani IHPS v začetku avgusta in na tehnološkem sestanku hmeljarjev dne 10. 8. 
2021.  

 

Slika 11: Objava na spletni strani IHPS 

 

Slika 12: Objava 10. avgusta v Hmeljarskih informacijah 

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 



Tehnologije pridelave in predelave hmelja – končno poročilo za leto 2021 

2 8 / 4 0  

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 avgusta 
2021 kot povzetek napovedi po enačbah in stanja na terenu.  

Pojasnilo: To je zgodnja napoved pridelka, saj je dejanska višina pridelka zelo odvisna 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 ali so celo nadpovprečni, kar seveda vpliva 
na maso pridelka. 

Preglednica 12: Zgodnja ocena povprečnega pridelka po sortah za leto 2021 (v kg/ha) konec julija/začetek 
avgusta 2021 glede na različne metode napovedi in skupna ocena – za lokacije, ki jih ni prizadela toča 
konec julija / začetek avgusta 

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  1614* 1150 1630***** 1223 1500 

Aurora  2094* 1777  ***** 
1791, 1297, 
684 

1500 

Celeia    1844** 1514 1750 

Bobek   2064**** - 2000 

Styrian gold     1784 1800 

* 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: Zgodnjo prognozo pridelka na enoto površine smo naredili konec julija / 
začetek avgusta na podlagi štetja cvetov ter obstoječih regresijskih enačb za sorte Aurora, 
Savinjski golding, Styrian Gold in Celeia. Ob koncu je bila izdelana skupna ocena pridelka 
po sortah glede na izračune in stanje na terenu. Napoved velja za lokacije, ki jih ni prizadela 
toča konec julija / začetek avgusta; na slednjih se pričakuje seveda nižji pridelek zaradi 
oklestenja ne samo listne površine ampak tudi storžkov.  
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Sorta Bobek se po izračunih nakazuje s primernim pridelkom 2.000 kg/ha, medtem ko se 
pridelek drugih sort nakazuje manjši, kot je pričakovan zanje. Za sorto Savinjski golding se 
nakazuje pridelek 1.500 kg /ha, prav tako za sorto Aurora. Slednja je glede na lokacijo 
pridelave med sortami najbolj različna; so lokacije, kjer je bil izračunan nakazan pridelek pod 
1.000 kg /ha in po drugi strani po nekaterih formulah okrog 2.000 kg/ha. Pri sorti Celeia se 
nakazuje pridelek 1.750 kg /ha in pri sorti Styrian Gold 1.800 kg /ha. 

Objava na to temo je bila tudi 10. avgusta v Hmeljarskih informacijah.  

Kazalniki: 

− izdana zgodnja napoved – ocena pridelka za vse v nalogo vključene sorte na spletni 
strani IHPS 10. avgusta 2021 

− izdana zgodnja napoved pridelka na tehnološkem sestanku hmeljarjev 10. avgusta 
2021 

4.4 Prognoza tehnološke zrelosti 

Prvo objavo smo na spletno stran IHPS dali 2. avgusta 2021, in sicer smo napovedali 
izvajanje naloge napoved tehnološke zrelosti in kdaj in kje bomo podatke objavljali: 

 

Slika 13: Objava na spletni strani IHPS 

Redne objave na spletno stran IHPS pod Aktualno smo dajali po tem vsakič, ko so bili 

podatki posodobljeni, in sicer: 2., 9., 10., 13., 17., 20., 25, 27. 31. avgusta ter 3. in 8. 

septembra.  
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Slika 13: Objavi na spletni strani IHPS o začetku spremljanja parametrov tehnološke zrelosti (2. avgust 
2021) in navodila za ravnanje v stresnih razmerah (19. julij 2021) 

 

Slika 14: Objava v Hmeljarskih informacijah 20. 8. 2021 
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Objave so bile tudi v Hmeljarskih informacijah: 4. avgust, 10. avgust, 20. avgust. 

Povzetek nastopa tehnološke zrelosti po sortah v letu 2021: 

Storžki sorte Savinjski golding so prešli v tehnološko zrelost okrog 19. avgusta na večini 
lokacij v Spodnji Savinjski dolini. Izjema so bila hmeljišča, ki jih je v zgodnji vegetaciji 
poškodovala toča in so prešla v tehnološko zrelost nekaj dni kasneje. Dolžina storžkov je 
ostala na 27 mm, vlaga v storžkih je bila 78 % in se je tekom zrelosti še zmanjševala. Masa 
100 suhih storžkov se je ustalila pri 10,4 g, izmerjena vsebnost alfa-kislin je bila glede na 
lokacijo med 2,3 % in 2,8 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Storžki so imeli 
sicer značilno barvo, vretenca so v večini ostala cela, vendar so bili storžki letos relativno 
bolj drobljivi kot sicer. Na Koroškem pa je ta sorta prešla v tehnološko zrelost okrog 25. 
avgusta, ko je na nekaterih lokacijah v Savinjski dolini že prešla tehnološko zrelost; storžki 
so že imeli vonj po česnu. Trajanje tehnološke zrelosti pri tej sorti je zelo kratko, do okrog 7 
dni, zato je zelo pomembno, da si delo dobro organiziramo in je imamo nasajane toliko, da jo 
zmoremo v tem kratkem času obrati. 

Sorta Styrian gold je prešla v tehnološko zrelost okrog 26. avgusta. Storžki so bili prožni, so 
se odbijali od površine, bili zlato zeleni in so šumeli. Vsebnost alfa-kislin se je ustalila pri 2,1 
do 2,4 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago), masa 100 suhih storžkov je bila 
med 7,8 in 9,4 g, dolžina 24 mm in vlaga 78 %. 

Tudi sorta Aurora je v Savinjski dolini prešla v tehnološko zrelost okrog 26. avgusta. Ta 
sorta je bila sicer letos zaradi različnih in neprestanih vremenskih ujm med letom zelo 
neizenačena glede na lokacijo. Storžki so bili od zelo drobnih za to sorto do normalno 
velikih, so šumeli, vendar pa so nekateri ostali medli. Vsebnost alfa-kislin se je ustalila in je 
bila glede na lokacijo med 7,7 in 8,6 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Masa 
100 suhih storžkov je bila med 9,3 in 10,9 g. Dolžina storžkov se je ustalila pri 22 mm. 

31. avgusta je v Savinjski dolini prešla v tehnološko zrelost tudi sorta Bobek. Vsebnost alfa-
kislin se je ustalila pri 2,7 do 3,6 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago), masa 100 
suhih storžkov je bila 9,5 g, vsebnost vlage je padla na 75 %.  

3. septembra sta v Savinjski dolini v tehnološko zrelost prešli še sorti Celeia in Styrian Wolf. 
Trenutne meritve so pri sorti Celeia kazale vsebnost vlage med 80 in 81,5 %, dolžina 
storžkov se je povečala na 29 mm. Masa 100 suhih storžkov se je ustalila pri 12,2 mm, 
vsebnost alfa-kislin med 3,0 do 3,3 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Storžki 
sorte S. Wolf so bili zeleni, zaprti, kompaktni in so že dišali. Vsebnost vlage je bila 73 do 75 
%, masa 100 suhih storžkov med 10,3 in 11,5 g, vsebnost alfa-kislin 13,3 % v zračno suhem 
hmelju (storžki z 11 % vlago). Na Koroškem je sorta Styrian Wolf prešla v tehnološko zrelost   
okrog 6. septembra, sorta Celeia pa še nekaj dni kasneje.  

Kazalniki: 

− izdana napoved za sorte hmelja, ki zavzemajo večje površine: Savinjski golding, 
Celeia, Aurora, Bobek in Styrian Wolf, za Savinjsko dolino in za Koroško, 

− 3 objave v Hmeljarskih informacijah (4. avgust, 10. avgust, 20. avgust), 

− 11 objav na spletni strani IHPS. 

Analize: 

− 80 analiz na vsebnost vlage, 

− 80 analiz na vsebnost alfa-kislin. 
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5 OCENA MEDNARODNE KONKURENČNOSTI 
HMELJARSTVA IN EKONOMIKE HMELJARSKIH KMETIJ 

5.1 Sistemska analiza konkurenčnosti in globalnih tržnih razmer v 
hmeljarstvu 

Tudi v letu 2021 je potekalo delo strokovnih komisij Svetovne hmeljarske organizacije 
(IHGC) v celoti na daljavo. Peti letošnji sestanek Ekonomske komisije je postregel s 
statistikami in komentarji trgovcev, ki ponovno potrjujejo spremembe razmer na hmeljskem 
trgu. Spremembe, vezane na obdobje preteklih osem let nenehnega povpraševanja po 
hmelju in za hmeljarje ugodnega sklepanja dolgoročnih pogodb o prodaji hmelja. Sledi krajši 
povzetek iz razprave sodelujočih na novembrski seji. Priložena razpredelnica in slika 
večletnega obdobja statistik svetovne ponudbe hmelja sta povzeti iz jesenskih poročil 
posameznih držav članic. Dodatno gradivo sestanka je na voljo na spletni strani 
organizacije.  

Površine hmeljišč v letu 2021. Kljub presežni ponudbi hmelja, ki je trajala 8 let, so se 
površine s hmeljem po vsem svetu v letu 2021 spet povečevale. S širitvijo za okoli 1.000 
hektarjev so površine dosegle 63.486 ha (+1,6 % v primerjavi s prejšnjim letom). Največ so k 
povečanju površin prispevali hmeljarji v ZDA, ki so tako v 10-letnem obdobju svoje površine 
hmeljišč celo več kot podvojili. Od 12.054 ha v letu 2011 na 25.611 ha v letu 2021. Letos za 
dodatnih 848 hektarjev – s pretežno aromatičnimi sortami za segment t.i. malih (craft) 
pivovarn - Citra (+404 ha), Mosaic (+356 ha) in Strata (+164 ha). Zmanjšali pa so površine 
sort CTZ (-281 ha), Centennial (-273 ha) in Nugget (-109 ha). V manjšem obsegu so 
povečale površine hmeljišč še Francija (+57 ha), Slovenija (+55 ha), Avstralija (+44 ha), 
Češka (+22 ha) in Španija (+12 ha). 

V Nemčiji ohranjajo površine hmeljišč že vrsto let med 20 in 21.000 ha. Beležijo pa zato 
spremembe v deležih sortne strukture. V letu 2021 so povečali površine sort Herkules (+257 
ha), Polaris (+96 ha) in Akoya (+78 ha) in zmanjšali površine sort Hersbrucker (-83 ha), 
Hallertauer Magnum (-57 ha) in Saphir (-55 ha). Izrazito so zaradi tržnih razmer skrčili 
površine le hmeljarji v Angliji (-198 ha). 

Pridelek hmelja v letu 2021. V Srednji Evropi je pričela rast hmelja v hladnih in suhih 
razmerah. Posledično je razvoj rastlin kasnil za več tednov. Zaradi optimalne količine 
padavin pa so rastline v juliju in avgustu nadoknadile zamujeno, kar je prineslo dobro letino 
hmeljarjem v Nemčiji in na Poljskem. Na Češkem je bila letina hmelja celo rekordna (8.400 
ton). Vsebnosti grenčic (alfa-kislin) so dosegle izjemno visoke vrednosti pri skoraj vseh 
sortah in kakovost pridelka je na visoki ravni. Žal pa smo imeli zaradi posledic toče le v 
Sloveniji (2.186 ton) in Avstriji znatno nižji pridelek od načrtovanega, tudi s podpovprečnimi 
vsebnostmi grenčic. S skupno 65.914 tonami je bil pridelek v Evropi za 2,7 % višji kot v 
predhodnem letu. 

V Združenih državah je območje severozahoda (PNW) v drugi polovici junija in v začetku 
julija zajel izjemen vročinski val. V zadnjem tednu junija 2021 so bile tam temperature zraka 
celo rekordno visoke. Nekatere aromatične sorte (npr. Cascade) so obrodile precej manj 
hmelja od pričakovanj. Ameriški hmeljarji imajo v letu 2021 52.127 ton pridelka hmelja, kar 
ustreza povečanju za +7,9 % v primerjavi s prejšnjim letom.  

Čeprav je letošnja skupna letina hmelja v svetovnem merilu (129.068 ton) skoraj dosegla do 
sedaj najobilnejšo v letu 2019 (130.111 ton), so hmeljarji v svetu po ocenah skupno pridela li 
med 13.700 in 14.100 ton grenčic, kar je vsaj 10 % več v primerjavi s prejšnjim letom in nov 
rekord v zgodovini hmeljarstva. Na novembrskem video-konferenčnem sestanku je Jernej 
Ribič suvereno predstavil in pokomentiral pridelovalno-tržne razmere v slovenskem 
hmeljarstvu (1.535 ha, 2.186 ton hmelja). 
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Tržne razmere v letu 2021 Po razpoložljivih statistikah in ocenah nemškega združenja 

trgovcev (DHWV) se bo svetovna proizvodnja piva po ukrepih plandemije v letu 2022 

postopoma opomogla, a še vedno ne povsem do ravni pred uvedbo lanskoletnih globalnih 

gospodarskih omejitev novega svetovnega reda (NWO). Dobra novica pri tem je ponovna 

rast segmenta proizvodnje malih pivovarn - t.i. craft piva. Z letino hmelja 2021 in glede na 

povpraševanje v pivovarskem letu 2022 lahko pričakujemo presežek dobrih 3.000 ton 

grenčic, kar bo povzročilo nadaljnje znatno povečanje zalog. Ocenjujemo, da bodo po koncu 

pivovarskega leta 2022 nakopičene zaloge zadostile potrebam svetovne proizvodnje piva za 

1,5 leta. Ta razvoj, ki ga pivovarske skupine določajo predvsem na podlagi navidezno 

strateške politike zalog, obremenjuje predvsem trgovce s hmeljem. Ti financirajo kopičenje 

zalog, saj morajo zagotoviti ustrezno skladiščenje v hladilnicah. Tako povpraševanja po 

prostih količinah hmelja v jesenskem času skoraj ni zaznati, saj je več kot 90 % pridelka 

hmelja v svetu vezanega na večletne predprodajne pogodbe. 

V zaključni razpravi so predstavniki trgovine ponovno opozarjali na previdnost pri sajenju 

novih površin hmeljišč, v kolikor ni zagotovljene prodaje hmelja. Zasičenost trga s hmeljem 

pa se razlikuje po posameznih skupinah sort. Kolo zgodovine se ponavlja in iz izkušenj 

vemo, da se že v nekaj letih tržne razmere lahko ponovno spremenijo. Izpostavljen pa je bil 

tudi pomen razvojnih potencialov posameznih držav in njihovih raziskovalno-svetovalnih 

ustanov, ki omogočajo hmeljarjem žlahtnjenje novih sort glede na pričakovanje trga, 

svetovanje pri varstvu hmelja in pravilni izbiri vedno ožjega nabora pripravkov ter 

tehnološkim ukrepom ohranjanja izvozne konkurenčnosti pridelave. Vsekakor razlog več za 

še trdnejšo povezavo slovenskih hmeljarjev s svojim inštitutom v Žalcu, ki so ga v letu 1952 

za svoje potrebe tudi sami ustanovili. 
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Slika 15: Statistika ponudbe hmelja v letih 2020 in 2021 – površine (ha), pridelek hmelja in grenčice (t) 
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Slika 16: Svetovne površine hmeljišč ter pridelka hmelja in grenčic (alfa-kislin) 2007-2021 
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Slika 17: Tudi v letu 2021 je bilo 5 video-konferenc Ekonomske komisije Svetovne hmeljarske 
organizacije - IHGC 

Različna strokovna gradiva z vseh petih video-konferenc so v izvirniku na voljo v sekretariatu 
IHGC in na spletni strani IHGC.  

Kazalniki: 

− Statistika ponudbe hmelja 2020/21 - površine (ha), pridelek hmelja (t) in grenčic (t) 

− Svetovne površine hmeljišč (ha) ter pridelek hmelja in alfa-kislin (t) 2007-2021 

5.2 Modelna analiza variabilnih 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.  

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 2021 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 3.5 smo v sklopu fiksnih stroškov 
upoštevali oceno 1.200 EUR/ha – kar je povsem primerljivo z oceno za hmeljarske kmetije brez 
izrazitih investicij, kot je podaja sorodna hmeljarska ustanova v Hüllu, ZRN. Pri stroških dela 
vključuje model 65 strojnih ur (29,70 €/Sh), 65 traktorskih ur (22,00 €/Th) in 260 ur delavcev 
(7,15 €/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 

http://www.hmelj-giz.si/ihgc/sec.htm
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/sec.htm
http://www.hmelj-giz.si/ihgc/act.htm
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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. Za leto 2021 smo – glede na 
predhodno leto 2020 - upoštevali modelno korekcijsko oceno za rast stroškov materiala (+9 %), 
stroškov dela (+7 %) in stroškov energije (+3 %).  

Skupni stroški pridelave hmelja v Sloveniji za leto 2021 so modelno ocenjeni na 9.149 
EUR/ha oz. na 5,97 EUR/kg. Modelno ocenjeni spremenljivi stroški pridelave hmelja pa na 
7.949 EUR/ha (4,42 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 (0,67 EUR/kg, oz. 1.205 
EUR/ha). Model SIMAHOP prikazuje tudi višino stroškov pridelave hmelja v odvisnosti od 
hektarskega pridelka. Pri pridelku hmelja 1.600 kg/ha znašajo 6,63 EUR/kg, pri 1.800 kg/ha  
5,97 EUR/kg, pri 2.000 kg/ha 5,44 EUR/kg, pri pridelku 2.200 kg/ha 5,01 EUR/kg, pri 
pridelku 2.400 kg/ha 4,65 EUR/kg, itd.. 

Preglednica 13: Kalkulacija stroškov pridelave hmelja v RS 2021 (model SIMAHOP) 

SIMAHOP 3.5 © delo material skupaj 

Tehnologija: (€/ha) (€/ha) (€/ha) 

(1.800 kg/ha)    

gnojenje hmeljišč 198 356 554 

obdelava hmeljišč  447  447 

obdelava hmelja 1.398 253 1.652 

namakanje 628  628 

varstvo hmelja 349 913 1.262 

obiranje, sušenje  2.202 1.205 3.407 

sprem. str. (€/ha) 5.222 2.727 7.949 

skupni str. (€/ha)    9.149 

skupni str. (€/kg)    5,97 

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 2021 na tržno 
konkurenčnem pridelku 1.800 kg hmelja na ha. Skupni stroški v znesku 5,97 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. 

Kazalniki: 

− kalkulacija spremenljivih stroškov pridelave hmelja v Sloveniji za leto 2021 (€/ha),  

− kalkulacija skupnih stroškov pridelave hmelja v RS v letu 2021 (€/ha, €/kg). 
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6 PRIPRAVA IN IZDAJA INFORMACIJ TER NAVODIL ZA 
HMELJARJE 

V letu 2021 smo skupno izdali 13 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 13 številk Hmeljarskih informacij 
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7 SODELOVANJE NA OZIROMA ORGANIZACIJA 
POSVETOV IN STROKOVNIH SREČANJ 

7.1 Seminar o hmeljarstvu 

58. seminar o hmeljarstvu smo izvedli letos prvič v spletni obliki preko aplikacije Zoom zaradi 
pandemije v državi, in sicer 11. februarja. Na seminarju smo spregovorili o aktualnih temah, 
ki tarejo panogo s poudarkom na razmerah zaradi pandemije Covid-19 v državi. Dr. Darja 
Majkovič  z MKGP je povedala vse o aktivnostih MKGP v letu 2021 na tem področju, ga. 
Vesna Kerstič - Petrič z MZ o zdravstvenem in pravnem okviru za vključevanje tujih delavcev 
v sezonsko delo v Republiki Sloveniji v času krize COVID-19, prof. dr. Martin Pavlovič z 
IHPS in UM pa o trgu s hmeljem v luči globalnih administrativnih ukrepov. Sledili so trije 
posnetki s podnapisi tolmačenj tržnih razmer: Leslie Roy - IHGC, Pascal Piroué – Hopsteiner 
in Peter Hintermeier – BarthHaas.  

V drugi sekciji z naslovom Tehnologija pridelave hmelja in ohranjanje kakovosti pridelka smo 
govorili o aktualni agrotehniki. Sklop prvih treh predavanj je bil s področja dela 
mednarodnega projekta LIFE BioTHOP, ki ga vodi IHPS. Dr. Barbara Čeh in Lucija Luskar z 
IHPS sta predstavili tematiki LIFE BioTHOP – zakaj biorazgradljiva vrvica, kako in kam s 
hmeljevino in kompostiranje hmeljevine z biorazgradljivo vrvico BioTHOP, dr. Vesna Žepič 
Bogataj iz celjskega TECOSa pa je predstavila drugo generacija sadilnih lončkov iz 
hmeljevine. S področja varstva hmelja so sledila tri predavanja. Dr. Sebastjan Radišek z 
IHPS je govoril o hudi viroidni zakrnelosti hmelja - stanju v letu 2020, zakonodaji in 
prihodnjih usmeritvah, dr. Magda Rak Cizej z IHPS o pregledu minule sezone na področju 
varstva hmelja in usmeritvah v letu 2021, Gregor Leskošek z IHPS pa o odnašanju FFS 
(Drift) – kje še vedno delamo napake.  

Sledilo je predavanje izr. prof. dr. Andreja Čerenak z IHPS, v katerem je predstavila 
ohranitev genskih virov hmelja zaradi okužbe s CBCVd ter zaščito novih sort hmelja, Irena 
Friškovec in Marko Tevž s KGZS-CE ter dr. Boštjan Naglič z IHPS so govorili o namakalnih 
sistemih v Savinjski dolini – kje smo in kam gremo, Ksenija Rutnik z IHPS pa je imela zadnje 
predavanje, in sicer na temo vpliv staranja hmelja na kakovostne parametre hmelja.  

Seminarja se je udeležilo preko 80 udeležencev – hmeljarjev in strokovnjakov s tega 
področja. Po vsakem predavanju so bile diskusije, diskusija pa je tekla tudi v pogovronem 
okencu v aplikaciji.  

 

Slika 18: Seminar je otvoril direktor IHPS g. Bojan Cizej 
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Slika 19: O strateškem načrtu za hmeljarstvu je govorila dr. Darja Majkovič z MKGP 

 

Slika 20: Objava o seminarju v reviji Hmeljar spletno in v tiskani obliki 

Kazalniki: 

− organiziran in speljan celodnevni seminar o hmeljarstvu 

− več kot 80 udeležencev 

− objava o seminarju in njegovi vsebini v reviji Hmeljar 

7.2 Udeležba na tehnoloških sestankih hmeljarjev 

V letu 2021 smo v sodelovanju s KGZS enoto Celje organizirali in izvedli sedem tehnoloških 

sestankov hmeljarjev. Kazalniki:  

− aktivna udeležba na sedmih tehnoloških sestankih hmeljarjev 


