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A. Čerenak, S. Radišek, I. J. Košir, M. Oset Luskar: UVEDBA LICENČNIN ZA NOVE SORTE HMELJA

Na podlagi jasno izražene odločitve slovenskih hmeljarjev po nujni zaščiti novih slovenskih
sort hmelja tako na sestankih Odbora za tehnologijo in žlahtnjenje (dne 16. 10. 2015, 1. 12. 2015, 10.
2. 2016) kot na Zboru hmeljarjev (dne 02.02.2016) bo IHPS v imenu slovenskih hmeljarjev pridobil
žlahtniteljske pravice novih sort hmelja in izvedel zaščito sadilnega materiala in po potrebi tudi
uvedbo blagovnih znamk, prav tako za nove sorte hmelja. IHPS bo poiskal primerne pravne
zastopnike za zaščito novih sort na evropskem trgu, po presoji tudi na ostalih svetovnih trgih.
Omenjena zaščita preprečuje nekontrolirano pridelavo in razmnoževanje novih slovenskih sort
hmelja, in jo je možno izvesti samo v kratkem obdobju (1 leto) ob vpisu v sortno listo. Prav tako je
potrebno v istem času hkrati nastopiti na več trgih hkrati, v nasprotnem primeru zaščita sort ni več
možna.
Ocena stroškov zaščite novih sort na nivoju sadilnega materiala znaša za EU 14.560,00
EUR/sorto (zaščita zgolj za območje EU; urad CPVO), samo začetek registracije blagovne znamke
znaša 2.000 eur/sorto, kar vključuje le zunanje pravne storitve (zaščita zgolj za območje EU), ob
predvidenih ugovorih se znesek tudi potroji.
Po do sedaj znanih informacijah znašajo stroški zaščite sadilnega materiala 1 sorte v ZDA 11.488,00
EUR/sorto, samo začetek registracije blagovne znamke znaša 2.500 eur/sorto, kar vključuje le
zunanje pravne storitve (zaščita zgolj za območje ZDA), torej ugovori in odgovori na njih niso
predvideni.
Predlagani koncept financiranja zaščite novih sort je kombiniran sistem, ki predvideva delno
kritje stroškov zaščite iz licenčnin sadilnega materiala novih sort hmelja ter delno iz prodaje pridelka
hmelja, prav tako novih sort hmelja. Glede na opravljen izračun predvidenih stroškov v nadaljnjih 3
letih, se za zaščito novih sort predlaga uvedba 0,35 EUR licenčnine na sadiko novih sort hmelja, pri
čemer so zajete vse kategorije sadilnega materiala. Uvaja se prispevek 0,5 EUR po kilogramu zračno
suhega hmelja novih sort, ki so v postopku zaščite.
V letu 2016 imamo na CPVO v postopku zaščite 3 nove sorte, in sicer Styrian Eagle, Styrian Cardinal
in Styrian Wolf, nadaljujemo z zaščito Styrian Eureke, medtem ko jeseni 2016 zaključuje preizkušanje
v Sloveniji naslednji zelo perspektiven križanec (214/61), in v 2017 dva nova križanca (102/44 in
105/220), ki so že vsi v pridelavi pri slovenskih hmeljarjih. Slednji trije so naslednji možni kandidati za
izvedbo zaščite sort.
IHPS bo redno informiral hmeljarje o opravljenem delu pri zaščiti sort hmelja na tehnoloških
sestankih hmeljarjev, letnem Seminarju o hmeljarstvu, v Hmeljarskih informacijah, Hmeljarju, …
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