
 
 

Pilotni projekt Dvig konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva z vpeljavo tržno 

zanimivih in odpornih sort hmelja v drugem letu izvajanja 

 

V drugem letu projekta smo opravili vse predvidene aktivnosti. Vodenje in koordinacija projekta 

sta potekala s strani IHPS.  

Spomladi (marca 2020) smo zaradi sprememb, ki so se nakazale vezano na izvedbo projekta, 

na ARSKTRP podali vlogo za odobritev. Glavna predlagana sprememba je bila pri vodilnem 

partnerju IHPS, kjer zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja hude viroidne zakrnelosti 

hmelja zaradi izkrčitve vseh nasadov v upravljanju IHPS (tudi nasada posajenega s sorto 

Styrian Eagle) v preostalih dveh letih (2020, 2021) ne bo mogoče izvesti poskusa v hmeljišču. 

Tako je IHPS predlagal spremembo, ki ne okrni plana projekta in sicer, da poskus v 

sodelovanju z IHPS izvede edini zunanji izvajalec, ki ima to možnost (Kmetijska zadruga Celje 

z.o.o., Kocbekova 5, 3000 Celje).  

Spomladi pred praktičnim začetkom izvajanja poskusa, zaradi ukrepov vezanih na Covid 19, 

nismo izvedli usklajevalnega sestanka partnerstva. Partnerje smo obveščali preko e sporočil 

in telefona.   

Kljub nesigurnim razmeram, ki so vladale v obdobju začetka praktičnega dela izvedbe poskusa 

(3 različni termini rezi, in sicer smo rezali v 3 časovnih terminih (25. 3. - 30. 3., 5.4. - 10.4.;  15. 

4. - 20. 4.) smo po planu vzpostavili poskusne površine za izvedbo različnih terminov časa rezi 

pri sortah Styrian Wolf in Styrian Eagle na 3 KMG – članih partnerstva in zunanji lokaciji - 

Vojnik, kot nadomestni za lokacijo poskusa IHPS. Zaradi ukrepov vezanih na epidemijo Covid 

19 smo večino ogledov v celotni vegetaciji izvajali individualno. Z upoštevanjem ukrepov pa 

smo v prvi dekadi septembra izvedli vsa predvidena vrednotenja poskusov.  

 

 
Slika: Nasad Styrian Eagle na lokaciji Vojnik 

  
Slika: Nasad Styrian Wolf na lokaciji Omladič 
(18.6.2020) 

 



 
Slika: Nasad Styrian Eagle na lokaciji Novak 
23. 6. 2020 (pred točo) 

Slika: Nasad Styrian Eagle na lokaciji Novak 
10. 7. 2020 (po toči) 

 

 
Slika: Nasad Styrian Wolf na lokaciji Čas 22. 6. 2020 

 

V sezoni 2020 je bilo komuniciranje na predvsem na osebni ravni, partnerji projekta pa smo 

imeli sestanek preko aplikacije Zoom in sicer 18. 12. 2020.  

 

 
Slika: Sestanek članov partnerstva (18. 12. 
2020) 

 



V letu 2020 smo z izvedbo poskusov pridobili dodatne rezultate o vsebnosti alfa-kislin, oceni 

pridelka in odpornosti obeh sort na bolezni. Ti nakazujejo rešitve v smislu določitve primernega 

termina rezi za sorti v poskusu, in sicer se po dveh letih poskusa nakazuje, da bi bil srednji  

(od 5. 4. do 10. 4.) termin rezi najbolj primeren. Sicer pri sorti Styrian Eagle le to zaradi toče v 

2020 na eni lokaciji še ni zagotovo. Ravno zaradi nepredvidljivih vplivov tekom vegetacije je 

smotrno, da tovrstni poskusi potekajo vsaj 3 leta. Tako se bo poskus ponovil še 2021, nakar 

bodo podani zaključki projekta. 

 


