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Naročanje na Hmeljarske informacije (M. Rak Cizej) 

Že drugo leto smo priča posebnemu letu. Čas epidemije je zelo pospešil komunikacijo preko različnih 
kanalov. Ti so hitrejši in informacije pridejo do uporabnika v realnem času, ko jih potrebuje. V ta 
namen vas pozivamo, da nam na e-naslov: magda.rak-cizej@ihps.si do 10. februarja 2022 sporočite, 
če želite Hmeljarske informacije prejemati tudi na elektronsko pošto. Vsi tisti, ki ste že do sedaj 
prejemali Hmeljarske informacije na e-naslov, vam le-teh ni potrebno ponovno sporočati. V 
premeru, da imate spremenjen e-naslov, nam posredujte novega. 

Zaključki pilotnega projekta ugotavljanja različnega časa rezi pri sortah Styrian Wolf in 
Styrian Eagle (A. Čerenak, M. Oset Luskar, I. Friškovec) 

Glavni cilj in namen triletnega pilotnega projekta je bilo preveriti optimalen čas rezi hmelja za sorti 
Styrian Wolf in Styrian Eagle in s tem dvigniti njuno produktivnost (količino pridelka kot tudi 
vsebnost grenčic (alfa – kislin)). Projekt je bil zastavljen kot poskus v treh ponovitvah, v vsako 
obravnavanje je bilo vključenih 150 rastlin, v katerem smo izvedli rez v 3 časovnih terminih (25. 3. - 
30. 3., 5. 4. - 10. 4., 15. 4. - 20. 4.). 

Čas rezi je pričakovano vplival na rast rastlin obeh sort v začetnem obdobju vegetacije (z izjemo 
sezone 2021, ko je izredno hladno vreme v mesecu aprilu povzročilo kasnejše odganjanje poganjkov 
ter tudi počasnejši prirast le teh). V vseh treh letih trajanja poskusa (2019-2021) so rastline do konca 
junija dosegle in presegle vrh opore, tudi pri kasnejši rezi. Ukrep časa rezi je imel neposreden vpliv 
na začetek pojava cvetnih nastavkov. Pri rastlinah sorte Styrian Wolf, rezanih v zadnjem terminu, so 
vse fenofaze nastopile s približno 7-10 dnevnim časovnim zamikom glede na predhodna termina rezi. 
Obe sorti pa sta dosegli tehnološko zrelost v istem časovnem okvirju ne glede na izvedbo časa rezi. 

Za sorto Styrian Eagle se na osnovi rezultatov poskusa treh let nakazuje, da sta bila prva dva časa rezi 
primernejša za doseganje višje količine pridelka in vsebnosti alfa-kislin (vsebnost alfa-kislin na 
hektar). Skratka, priporočamo, da se sorta poreže pred sredino aprila. Pri sorti Styrian Wolf 
ocenjujemo, da je najprimernejši srednji termin izvedbe rezi med 5. in 15. aprilom, ko so izmerjene 
vrednosti pridelka in vsebnosti alfa-kislin bile najvišje.   

Obe sorti sta sicer dosegli do 18 % alfa-kislin v zračno suhem hmelju, ročno nabranem. Na osnovi 
opazovanj pa ocenjujemo, da se pri sorti Styrian Wolf lahko pričakuje vsaj do 30 % višji pridelek kot 
pri sorti Styrian Eagle. 

Z vidika opazovanja bolezni je bil poudarek pri spremljanju primarne okužbe s hmeljevo peronosporo 
pri obeh sortah. Pri tem smo potrdili občutljivost sorte Styrian Wolf, saj smo v vseh treh letih na 
obeh lokacijah poskusa zabeležili izrazito presežen prag škodljivosti ne glede na termin rezi, kar je 
zahtevalo večkratno tretiranje s fungicidi. Pri Styrian Eaglu težav s primarno okužbo nismo zasledili, 
kar potrjuje odpornost te sorte na sistemske okužbe hmeljeve peronospore. V času obiranja smo 
izvedli tudi pregled storžkov in ugotovili, da čas rezi pri nobeni izmed vključenih sort ni bistveno 
vplival na okužbe z boleznimi. 
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Če povzamemo, sorti Styrian Wolf in Styrian Eagle sta obe visoko grenčični dišavni sorti, prva z 
značilno višjim pridelkom. Glede odpornosti na bolezni izkazuje boljše lastnosti Styrian Eagle, ki poleg 
že navedenega izraža tudi višjo odpornost na verticilijsko uvelost hmelja.  

Pilotni projekt ‘Dvig konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva z vpeljavo tržno zanimivih in odpornih 
sort hmelja’ je v sezonah 2019-2021 potekal v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter 
razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Projekt je financiral Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja in v manjšem obsegu tudi Republika Slovenija. 

Poleg KGZS - KGZ Celje so v projektu sodelovale tudi tri partnerske kmetije. 

 

   

Analiza stroškov pridelave hmelja v okviru panožnega krožka (M. Pavlovič) 

V letu 2022 beleži hmeljarstvo izrazite presežke svetovnih zalog hmelja pri trgovcih in pivovarjih. Vsaj 
nekaj let bomo priča skromnejšemu povpraševanju po hmelju. To se v letu 2022 že krepko odraža v 
iskanih količinah in ponujenih cenah. Cenah, ki trenutno še zdaleč ne omogočajo gospodarne 
pridelave. V takšnih obdobjih je tako še posebej pomemben vidik poznavanja stroškov pridelave na 
posameznih kmetijah. Podrobnejša mikroekonomska analiza nam ob medsebojnih primerjavah in 
debatah lahko ponudi iskanje prihrankov tako pri nabavi materiala, kot tudi pri organizaciji dela. Na 
IHPS ustanavljamo panožni krožek v hmeljarstvu (PKH). Namen prostovoljnega sodelovanja članov 
skupine je v vodeni izmenjavi medsebojnih podjetniških izkušenj in podatkov s kmetije o pridelavi 
hmelja. Na organiziranih delavnicah bo na voljo posebej izdelana aplikacija modela za oceno 
ekonomike pridelave na posameznih hmeljarskih posestvih. Model temelji na analizi spremenljivih 
oz. neposrednih stroškov pridelave. Za najbolj tipične podatke premore model v naprej ponujene 
standardne rešitve, preostale podatke pa po zapiskih in ocenah dopolnijo hmeljarji sami. 

Z izbranimi kazalniki porabe materiala, dela, storitev in energije ter posameznih skupin stroškov 
bodo možne primerjave med posameznimi hmeljarskimi kmetijami in s tem dobro izhodišče za 
nadaljnje razprave. V primerjalnih rezultatih bodo udeleženci nazorno (številčno in grafično) 
ugotavljali svoje primerjalne prednosti in morebitne rezerve v racionalizaciji pridelave hmelja. 
Tehnološko-ekonomski podatki so izključno v obravnavi članov krožka in bodo za javnost anonimni.  

Analiza podjetniške uspešnosti ter iskanje možnosti zniževanja stroškov pridelave hmelja je še 
posebej pomembno v razmerah zasičenosti svetovnih trgov. Zato vabimo zainteresirane hmeljarje, 
da do začetka seminarja javijo svoj interes za sodelovanje na delavnici panožnega krožka na e-naslov: 
martin.pavlovic@ihps.si. Delavnica PKH bo predvidoma 25.2.2022 v Žalcu.  

 

  


