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HMELJARSTVO V SAVINJSKI DOLINI. 

(S karto, gl. prilogo 2.). 

I. 
Hmelj nam služi kof ohranjevalno sredstvo pri pivu in to s tremi 

bistvenimi sestavinami svojega cveta: hmeljev prah mu daje aroma, hme-
ljeva grenčica grenkasti okus, hmeljeva smola pa onemogoča razvoj mlečno-
kislih bakterij. 

Tam kjer neha produkcija vina, sledi v pokrajinah visoke civilizacije 
zmernotoplega pasu največja produkcija in uživanje piva, s tem pa tudi 
intenzivna gojitev hmelja. V severnoameriški Uniji nahajamo ostanke tradi-
cionalne velike produkcije in porabe piva pred prohibicijo v Oregonu, Kali-
forniji (okoli Sonorne v dolini Sacramenta), v Washingtonu (v zahodnem 
delu ter v dolini Jakime) in v državi New York. Washingtonskemu hmelj-
skemu ozemlju se v Kanadi priključuje otok Vancouver, newyorškemu pa 
onkraj Eriejskega in Ontarijskega jezera polotok Toronto. V Južni Ameriki 
se goji hmelj v Chileju in Patagoniji, v Avstraliji v njenih južnih pokraji-
nah ter na južnem otoku New Zealanda. V zahodni Evropi so najvažnejša 
produkcijska ozemlja North in South Downs v Veliki Britaniji, Poperinghe 
in Alorst v Belgiji ter Côte d'or, département Nord in Hagenau v Franciji. 
V Nemčiji so glavna hmeljarska ozemlja Schwetzingen na Badenskem, 
Rottenburg, Tübingen in Tetfnang na WürttemberSkem ter Spalt, Hallertau 
in Kindinger Land na Bavarskem. V večji meri se še prideluje hmelj na 
Češkoslovaškem okoli Žatca, Doubé in Ušteka, v manjši pa na Poljskem 
v Galiciji, na Poznanjskem in v Voliniji1, ter v Jugoslaviji v spodnji Sa-
vinjski dolini in v Bački okoli Petrovca. 

Streb el2 smatra hmelj za rastlino, ki ji je bila prvotna domovina 
Srednja Evropa in je služila prvotno človeku za zdravilno sredstvo. V tem 
nas potrjuje Reinhardt®, ki pravi, da je igral pri Grkih in Rimljanih kot 
Plinijev humulus lupulus isto vlogo. H e h n1 se nasprotno pridružuje Linné-
j e ve m u naziranju, da je prišel hmelj za časa preseljevanja narodov iz 
Azije v Evropo. Mü l le r 5 navaja Izidorja Sevillskega, ki omenja, da se v 
Italiji dodaja pivu hmelj. V srednjeveških listinah se prvič navaja hmelj 
leta 768. v darifveni listini kralja Pipina samostanu St. Dénys. Iz obmejnih 
pokrajin današnje Francije, Nemčije in Belgije se je hmeljarstvo razširilo 

1 An d ree 's Geographie des Welthandels IV, Wien 1921, p. 211. 
! E. V. S1 r e b e 1, Handbuch des Hopfenbaues. Stuttgart 1887. 
3 L. R e i n h a r d t , Kulturgeschichte der Nutzpflanzen I, München 1911, p. 542. 
4 V. H e h n , Kulturpflanzen und Haustiere, Berlin 1911, p. 481. 
5 F. M ü 11 e r , Festrede anläßlich der von der Filiale Hz der к. k. Landwirtschaft-

gesellschaft in Steiermark am 15. Aug. 1888 veranstalteten Säcular-Feier der Einführung 
Oes Hopfenbaues, (litografija). 
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na vse sfrani do Češke, Branibora, Holandske in Anglije fer daleč na jugo-
vzhod. S hmeljem pa niso bila zasajena večja sklenjena ozemlja, femveč 
so ga gojili posamično zlasfi samosfani, pozneje pa pivovarska mesfa, ki 
so pritegnila k pridelovanju ludi podložne kmefe. 

Pod vplivom Nemcev se je tudi na slovenskih tleh uvedel nemško-
bavarski način gospodarstva in ž njim hmeljarstvo, ki ga na posestvih 
freisinških škofov v okolici Škofje Loke prvič omenja 1.1156. urbar Notitia 
bonorum de Lonca. V poznem srednjem veku je bila uporaba hmelja že 
splošna; dočim so preje hmelj nabirali, ga odslej smotreno goje. Viharni 
dogodki koncem srednjega in začetkom novega veka, zlasfi tridesetletna 
vojna, pa so skoro v vsej srednji Evropi uničili cvetoče nasade. Le kvali-
tativno najboljša zemljišča kot n. pr. Žalec so se deloma ohranila. 

Tudi v naših vinorodnih krajih z nerazvitim pivovarstvom je hmeljar-
stvo v korist vinarstva polagoma popolnoma propadlo. Ta razvoj je še po-
speševala cerkev, ki je podpirala vinarstvo tudi v klimatsko manj ugodnih 
krajih, samo da si zagotovi vino za cerkveno rabo. Šele začetkom 19. sto-
letja se začne pri nas nov razvoj hmeljarstva. Med leti 1821 — 1825° se 
hmelj goji okoli Št. Andraža pri Velenju, še prej omenjajo listine hmeljske 
nasade okoli Maribora in Ptuja, pozneje pri Račjem. Pred 100 leti je bilo 
v bivši Štajerski zasajenih s hmeljem nad 50 oralov s povprečnim letnim 
pridelkom 340 centovT, to pa večinoma v nemškem delu dežele; do 1.1852. 
je že narastla produkcija na 875 centov na 140ih oralih. Med tem je živel 
savinjski kmet še od izkupička pšenice, veleposestnik-grajščak pa poleg 
tega od izkupička lesa. A ker srednjeevropsko žito radi tedaj že razvitega 
parniškega prometa s prekmorskim ni moglo uspešno tekmovati, je vsled 
trajnih finančnih in zunanjepolitičnih kriz že itak onemogli poljedelec za-
hajal v vedno težji gospodarski položaj. Posestva v spodnji Savinjski dolini 
so srednje velika in so zato le težko preživljala večje rodbine. Tudi gozdar-
stvo in živinoreja tu skoro ne prideta v pošfev, kajti gozdovi se omejujejo 
le na obrobne diluvijalne in pliocenske terase ter na borove in topolove 
loge na inundacijskem ozemlju Savinje. Tako se mora les celo uvažati iz 
obrobnih gora, dočim je vsled malega obsega posestev nedostajalo — in 
še nedosfaja — kmetu zemlje za pašnike in travnike, ki se razprostirajo le 
na vlažnih in popolnoma izpostavljenih tleh kraj potokov. Glavni vir do-
hodkov je torej kmetu dajalo le žito, kar pa je zadostovalo komaj za 
davke. Ker tudi vino, ki se odlikuje po svoji kislici, za izkupiček ni prišlo 
v poštev in še ni bilo nikake industrije, je kmet životaril v dolgovih. Pel 
je boben, dela zmožna mladina pa se je izseljevala. Iz te krize je iskalo 
izhoda zlasti veleposeslvo in našlo ga je v hmeljarstvu; njegovemu vzgledu so 
polagoma sledili drugi. Tako navaja Geršak8 za leto 1865. produkcijo 

• F. M ü 11 e r, ibid. 

' F. M ti 11 e r , ibid.; cent = 56 kg. 
8 ]• G e r š a k , Slovenski Šiajer. Dežela in ljudstvo, Ljubljana 1870. 
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hmelja v celjskem okraju (»v Žavcu*) v količini V/3 centa, v slovenjgraš-
kern 35, v šentlenarfskem 19, v gornjeradgonskem in šmarskem 5 centov. 
Malo kasneje omenja Mü l le r 8 hmelj v Celju, na Vranskem, v Konjicah, 
Šmarju pri jelšah, Gornjem gradu, Laškem, Sevnici, Brežicah, Ormožu, Ro-
gatcu, Mariboru, Slovenski Bistrici in Šoštanju. Že 1.1865. je napisal Blei-
weis1® Sporočilo „Pridelovanje hmelja". Na Kranjsko je prodrl hmelj šele 
v začetku 20. stoletja in so ga do svetovne vojne v malih količinah gojili 
pri Sv. Križu în Št. Vidu nad Ljubljano. Od vseh teh poizkusov se je hme-
ljarstvo do danes obdržalo le okoli Marenberga, v Ptujski okolici 1er pri Žičah. 

Krepko pa se je razvilo le v Savinjski dolini. Tu so se vršili prvi 
poizkusi gojitve hmelja v letih 1855 do I860, a brez uspeha11. Fina ža-
teška vrsta, ki so jo skušali tu uvesti, se geografskim razmeram doline ni 
mogla prilagoditi. Šele z letom 1870., ko je prišel na grajščino Novo Celje 
oskrbnik jos ip B i l g er12, počenja trajna gojitev hmelja. Doma iz hmeljar-
skega ozemlja Tettnanga na Wiirflemberškem, je obnovil poizkuse, a ne 
več z žateškim, temveč z manj občutljivim, kvalitativno slabšim tettnan-
škim poznim hmeljem. Sledila so mu zaenkrat le veleposestva, kajti kmet 
ni zmogel visokih investicij za hmeljske nasade, a tudi ni imel pravega 
zaupanja v novo kulturo. Šele visoke hmeljske cene 1.1882. so pospešile 
razvoj hmeljarstva tudi med kmeti in je napredoval zlasti po 1.1886., ko 
se je rešilo kočljivo vprašanje, kateri vrsti hmelja najbolj prijajo geografske 
prilike v Savinjski dolini. Kot vsaka rastlina, reagira tudi hmelj pri preselitvi 
na pedološke in klimatološke razmere, le da še v prav posebni meri. K rafft13 

pozna n. pr. za isto vrsto hmelja različne krajevne modifikacije; kajti tlo, 
zračnost, solnčnost, padavine, vetrovnost in temperatura ga modificirajo že pri 
malih razlikah. Tako je n. pr. svetovno najboljši žateški mestni hmelj, ki so 
ga nasadili v južni Rusiji, v treh letih popolnoma izpremenil za pivovarstvo 
važne sestavine14. Z ozirom na le posebne lastnosti hmelja so dolgo iskali 
geografskim razmeram Savinjske doline odgovarjajočo vrsto, ki bi bila 
kvalitativno dobra, dokler je nista 1.1886. ugotovila pl. Haupt in I.Hausen-
bichler15. To je takozvani goldin g, ki so ga prenesli iz Anglije in tvori 
danes 3Д savinjskih hmeljskih nasadov, je jako občutljiv proti suši, rodi 
srednje, je pa kvalitativno izboren ter presega povprečno svetovno kako-
vost, čeprav ne dosega žateškega hmelja. Goldingu ima zahvaliti Savinjska 

9 F. M ü l l e r , I .e. 
10 »Novice" 1865, p. 221 ; Bleiweis priporoča lu zlasli sviloprejo, češ da bo le ta 

mogla pomagali slovenskim deželam. 
11 A. P e 1 r i č e k , Der Hopfenbau in Siidsieiermark, Sonderabdruck aus Nr. 7 

der Landwirtschaftlichen Mitteilungen für Steiermark, vom 1. April 1909. 

» A. P e t r i č e k , ibid. 

" G . K r a f f t , Die Pflanzenbaulehre, 12. Aufl. bearbeitet v. E. F r u h w i r f h , 

Bei lin 1920, p. 112. 
14 ]. S c h ö f f l , Der Saazer Hopfenbau, Leipzig 1904. 

» A. P et r i č e k i. dr. Navodilo k umnemu hmeljarstvu, Dunaj 1910. 
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dolina sijajni dvig svojih gmoinih razmer. Dvignil je ljudsko samozavest in 
blagostanje, v prej revni dolini je nastal zavidljivo ponosen in trden kmetski 
stan. Izginila sta boben in slamnata streha. Iz potrebe hmeljarstva po su-
šilnicah in shrambah za hmelj ter vsled dobičkanosne kulture so vzrastla 
ponosna gospodarska poslopja ; majhni kozolci so se umaknili prostornim, 
revne koče pa prijaznim, mičnim domovom. Razvila se je obrt in trgovina ; 
v Žalcu se je osnovala industrija sušilnic za hmelj - tipičen izraz nove 
kulture. Žal pa je tudi alkoholizem prišel na svoj račun. Tudi je premalo 
odločnosti za borbo proti degeneriranju goldinga, ki se pojavlja v no-
vejšem času. 

II. 

Spodnja Savinjska dolina je vdorna tvorba. V njej se združujejo šte-
vilne ozke doline, ki jih namakajo Boljska, Paka, Hudinja in Voglajna, 
dočim prehaja Savinja ob tektonski prelomnici med Celjem in Zidanim 
mostom zopet v sotesko, južni rob doline tvori v smeri Celje-Vransko alpski 
prelom, medtem ko se na severovzhodni strani pogreza med Pako in Hu-
dinjo hribovje v smeri severozahod-jugovzhod pod aluvijalne naplavine. To 
smer nam kaže tudi Ložnica od Založ do Celja. V isti smeri poteka severno 
od tu tektonska črta Šoštanj (Topolšica)-Dobrna, ki se nadaljuje proti 
Rogaški Slatini in Krapini. 

Na jugu oklepa Savinjsko dolino sklenjeno triadno gorovje z najvišjimi 
vrhovi Veliko Planino (1206 m), javorjem (1131 m), Mrzlico (1051 m) in 
Gozdnikom (1092 m), pred katerimi se nahaja niz nižjih vrhov, Zahomec 
(700 m), Reška planina (910 m) in Hum (576 m). Slednji padajo v dolino 
strmo na diluvijalne terase, vendar pa se proti vzhodu vedno bolj znižujejo 
in postajajo položnejši, dokler ne preseka te gorske skupine že omenjeni 
prelom južno od Celja. Severna pobočja tega gorovja so razrezana po 
vzporednih ozkih erozijskih dolinah, iz katerih se vzpenjajo baš najvišji 
vrhovi. Z zahodne strani obdaja dolino v polkrogu dvoje strmih gorskih 
skupin Šavnice in Dobrovlje, ki jih od gorovja na jugu loči dolina Mofnišnice. 
Onstran nje dosega gorovje v Šavnicih največjo višino 1426 m, od tu pa 
se proti severovzhodu postopoma znižuje. Med Savinjo in Pako se dviga 
hribovje Skornega (723 m) na sever na Sv. Križ (1044 m) in Sv. Uršulo 
(1696 m) ter na zahod na Boškovec (1590 m) in Smrekovec (1570 m). 
Le proti severovzhodu se dvigajo tla prav položno, tako da doseže južno 
od tektonske črte Topolšica-Dobrna, z izjemo osamljene 734 m visoke Gore 
Oljke, višine 600 m. Šele severno od te 300—400 m visoke tektonske črte 
nahajamo 15 km proč od Savinjske doline na Kozjaku (Bazališče 1273 m), 
Stenici (1092 m) in Konjiški gori (1014 m) višine, ki nekako odgovarjajo 
najvišjim grebenom južno od doline že v oddaljenosti 5—6 km. Ta razlika 
v oddaljenosti in strmini se na zunaj odraža že v dolžini levih pritokov 
Savinje, napram mnogo krajši desnih pritokov Savinje in Boljske. Nekako 
nadaljevanje Savinjske doline proti vzhodu je Hudinjska dolina, ki jo od 
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nje loči lahek vzpon od Gavžnika na sever proti Prekorju (356 m). To 
dolino obkroža na vzhodni strani valovito gričevje, kjer poteka preko njega 
v višini izpod 500 m razvodnica med Voglajno in Sotlo. 

Da povzamemo! Dočim je Savinjska dolina na jugu zavarovana že 
v daljavi 5—6 km po preko tisoč metrov visokem strmem gorovju, je od 
severovzhodne strani odprta, kajti šele v trikrat večji razdalji nahajamo tu 
grebene z enakimi višinami, ki pa se tudi polagoma znižujejo v dolino 
samo. Slično odgovarja preko 1000 m visokemu gorskemu zidu na zahodu 
Hudinjska dolina z nizkim valovitim ozadjem na vzhodu. Izpadna točka 
zračnih mas je torej na severu bolj oddaljena od doline, tem se v njo od-
pira položno valovita pot, vsled česar se sever pomika le polagoma in 
nastopa v dolini le kot zmeren veter. Iz južne in zahodne strani pa vpadajo 
vetrovi vsled neposredne bližine in strmine gora s silno brzino kot burja 
v dolino. Poleti prevladujoči jugozahodnik nemoteno veje po dolinah 
Boljske in Motnišnice ter ima odprto pot tudi dalje proti severovzhodu. 
Zato silovitosti juga in severozahoda, ki povzročata škodo kulturam, izda-
leka ne dosega, jarki Savinje, Pake, Hudinje, Voglajne in Boljske z nizkimi 
prehodi v druge rečne sisteme ter vsestranost njih smeri torej omogočajo 
veliko zračnost hmeljskega ozemlja, s čimer je izpolnjen eden predpo-
gojev za uspevanje kvalitativno dobrega hmelja. 

jedro hmeljarstva, kjer tvori hmelj najmanj 70—80% vseh kmetovih 
dohodkov, se omejuje na dolenjo Savinjo; ozek, grobo prodnati obrežni 
pas ga deli na dvoje. Prvo ozemlje se nahaja na aluvijalnih tleh18 med 
Savinjo in Ložnico okoli Polzele, Šempetra, Žalca, Petrovč in Levca, drugo 
pa tvori na desni strani Savinje ležeči aluvij ter diluvij s kraji Letuš, Bra-
slovče, Orla vas, Št. Pavel pri Preboldu, Kaplja in Vransko. Tudi na majhnem 
prostoru okoli Griž na diluviju in pliocenskih konglomeratih se goji pre-
težno hmelj. Ozemlje, kjer ni več glavni, a vendar še važen poljski pri-
delek, ie mnogo večje ter sega do Celja in v Hudinjsko dolino do Škofje 
vasi, Vojnika ter preko nje do Dobrne. Sicer pa se redkejši hmeljniki po-
rajajo na severu do črte Velenje-Šoštanj, na zahodu do Mozirja, Dobrovelj 
in Ločice ter na jugu do severnih obronkov hribovja med Trojanami in 
Celjem. A dočim sega hmelj na zahodu in̂  jugu na poedinih mestih še do 
600 m visoko, se na severu, med Celjem, Šoštanjem, Velenjem in Vojnikom 
umakne že v višini izpod 500 m drugim poljskim kulturam. Vzrok temu 
nasprotju je pretežno hribovito ozemlje na severu, kjer pridejo za gojitev 
hmelja v poštev le manjše ravnice in položna pobočja ; kajti obdelovati ga 
je možno le na položnejših in ravnih tleh. Tudi prevladujejo tu v primeri 
s Savinjsko dolino večja posestva in ker se kmet preživlja ob lastnih 
poljskih pridelkih in mu donaša znatne dohodke še gozdarstvo in živino-
reja ter v manjši meri vinska trta, ga tudi gospodarski položaj ne sili k 

" F. T e 11 e r , Erläuterungen zur geologischen Karle SW Gruppe Nr. 84, Wien 

1898, p. 136. 
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intenzivnejši gojitvi hmelja. Neposredni vpliv jedra hmeljarstva na gojitev 
hmelja je na matih ravnicah severnih gorskih obronkov na prisojni strani 
vsled večje bližine mnogo jačji nego na oddaljenejših višje ležečih tleh na 
severu. Ilovnata tla pri Št. Ilju, Galiciji, Brezovi pa zopet ne zmorejo pridelka 
hmelja, ki bi bil enakovreden savinjskemu. 

Izven pravkar označene meje hmeljarskega ozemlja se še goji hmelj 
v bližini Št. jurja ob južni železnici, ob Savinji južno od Celja, južno od 
Griž proti Zabukovici, v dolini Reke in Motnišnice, vendar v tako neznatni 
meri, da se nanj ne moramo ozirati. Če se torej jedro hmeljarstva omejuje 
izključno na Savinjsko dolino, tvorijo obronki in nižja gorska pobočja na 
jugu in zahodu ter valovita tla severno od spodnje Savinjske doline sekun-
darno hmeljsko ozemlje, kjer hmelj ni več glavni, vendar še vedno važen 
vir dohodkov. Izven tega sklenjenega sekundarnega hmeljarskega ozemlja 
se vzporedno z drugimi gospodarskimi panogami goji hmelj še okoli Maren-
berga, kjer znaša letna produkcija krog 400 bal,17 v manjši meri pa pri 
Žičah (krog 20 bal), v Ptujski okolici (krog 60 bal) in v Blagovici, kjer so 
ga začeli gojiti v najnovejšem času (krog 20 bal). 

Obrežni pas ob Savinji, ki je pokrit z grobim prodom, je do njenih 
inundacijskih teras, ki se v smeri proti Celju vedno bolj izgubljajo, še da-
nes ozemlje, kamor hmelj in poljedelstvo sploh nistà mogla prav prodreti. 
Tu se nahajajo le skromni borovi in topolovi logi, takozvane gmajne. Sicer 
se je z regulacijo Savinje, z izkopanjem strug in po zgraditvi železnice 
pridobil velik del inundacijskega ozemlja za hmeljarstvo, vendar loči še 
danes izrazito hmeljarsko ozemlje na levem oziroma desnem bregu Savinje 
v dva dela. Temu obrežnemu grobo prodnatemu pasu ob Savinji se na 
obeh straneh priključuje zelo rodno ozemlje, ki ga pokrivajo razen diluvija 
med Čepljami, Kapljo in Grajsko vasjo ter pri Št. Pavlu pri Preboldu s 
peskom in prodom pomešane aluvijalne naplavine.18 Te „lahko uvrstimo 
med glinaste zemlje".19 Kjer ta nastopa na površju kot humus, oziroma pre-
vladuje nad glino in ilovico, tam je obenem tudi najbolj razširjen hmelj. 
To pa je ozemlje med Ložnico, Savinjo in Boljsko ter ob Boljski in Hu-
dinji. Z ozirom na vlažnost tal se tu izmenjavajo hmeljski nasadi in trav-
niki. Slednji se širijo na mokri, deloma grobo prodni zemlji ob potokih, 
zlasti v širokem pasu ob Boljski in Ložnici, ki nima tako izrazitega inun-
dacijskega ozemlja kot Savinja. Čim bolj se Ložnica in Savinja približujeta 
Celju, tem mokrejše postaja ozemlje ob njih. Severno od Celja je gojitev 
hmelja na diluvijalni ilovici med Celjem in Ljubečnim že popolnoma one-
mogočena. Posebno važno je, kako globoko sega humus (živa prst), ter v 
kateri globini nastopa preperela zemlja (mrtva prst) in lapor. Čim debelejša 
je namreč plast preperele zemlje, tem povoljnejši so pogoji za hmelj ; ven-

" Bala je frgovska enofa za hmelj = vreča hmelja, ki lehta 50 kg. ' 

» Geologische Spezialkarfe, SW Gruppe 93, 1907. 
19 А. Р е I r i č e k i. dr., Navodilo k umnemu hmeljarstvu, Dunaj 1910, 
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dar pa je potrebno, da sledi prepereli zemlji nepropustna plast, n. pr. lapor. 
Ob Boljski so diluvijalne terase pokrite s humusom, drugod pa pre-

vladuje ilovica, tako na diluviju med Pirešico, Bukovžlakom in Vojnikom, 
kot tudi na diluvijalni terasi med Rakovljami in Glinjami pri Braslovčah. Na 
tej ilovici stopa hmelj v ozadje. Tudi lerciarni sedimenti z izrazito ilovico 
med Gornjimi Gorčami in Selom pri Vranskem ter na severnem vznožju 
gorovja med Celjem in Trojanami ne prijajo hmelju, ki radi pomanjkanja 
humusa ne sili na gozdna ilovnata tla terciarnih teras. Čim več je namreč 
humusa, tem boljša je podlaga za hmelj (radi dušika). Ta predpogoj je 
izpolnjen na aluviju, ki se priključuje inundacijskemu ozemlju Savinje in 
njenih pritokov ter na diluviju ob Boljski. Čista glina in ilovica onemogo-
čata radi svoje vodne kapacitete in kapilaritete rahlo prst in s tem vsled 
pomanjkanja zraka intenzivno gojitev hmelja. Črta Letuš-Male Braslovče-
Preserje-Parižlje-Orla vas-Latkova vas na desnem ter Polzela - Doberteša 
vas - Vrbje • Dobrišnja vas na levem bregu Savinje znači mejo intenzivne 
gojitve hmeljarstva proti Savinji, obenem pa tudi mejo njenega inundacij-
skega ozemlja. Proti vlažnemu ozemlju Ložnice omejuje jedro hmeljarstva 
črta Grušovlje - Gotovlje - Arja vas. 

Severno od tu v hribovju pa ločimo pedološko troje ozemelj : 1. ande-
zitno ozemlje okoli Galicije tvori ilovnata tla; andezit kot silikat hitro pre-
peri in končni rezultat njegovega preperevanja je glina. Hmeljarstvo je tu 
razvito le na položnih mestih, kjer pokriva ilovico dovolj debela z organ-
skimi snovmi pomešana plast prsti. Sicer pa prevladuje gozd, kot sploh 
povsod na teh valovitih tleh. 2. Prevladujoči apnenec v ozemlju Ponikve 
daje dve vrsti prsti: pešec in puhlico.20 Pešec tvori prevladujoči apnenec, 
ki še prepereva: puhlica pa je v zvezi z organskimi sestavinami mnogo 
bolj prepereli apnenec, ki vsled svoje rahlosti in prhkosti silno prija hmelju. 
V tem temelji možnost produkcije in kvaliteta tamošnjega hmelja, ki ga še 
znatno podpirata lega in podnebje. 3. Hribovito ozemlje miocenskega groha 
med Šoštanjem, Št. lijem in okoli Št. Andraža je ilovnato. Humus nastopa 
v večji meri le v nižjih legah in tam se goji hmelj. Njegova produkcija pa 
proti severu z vedno večjo razprostranjenostjo ilovice postopno pada. V Hu-
dinjski dolini pokriva humus v največji meri aluvij okoli Škofje vasi in 
Vojnika ter se nadaljuje ob Dobrnici, kjer že vse češče nastopa finejši prod. 
Tu poneha gojitev hmelja prav tako kot na mokrih ilovnatih tleh okoli Šoštanja 
in Velenja. Andezit, ki se nahaja na nekaterih mestih v obeh teh ozemljih, 
tvori izrazito ilovnate predele in onemogoča uspešno rast hmelja. Tu se 
torej javlja poleg višinskih razmer kot drugi faktor ilovica, s čimer so mož-
nosti intenzivnega hmeljarstva začrtane meje. Humus na aluviju in diluviju 
tvori torej njegov pedološki temelj, v skladu s tem je razvito najbolj tam, 
kjer je največ humusa. 

»• Lokalna izraza v teh krajih. 
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III. 
Kot rastlina, ki zahteva zmernomokro podnebje,21 se hmelj približuje 

klimatu, ki prija vinski trti. Prevelika vlaga daje slabo kvaliteto, pravtako 
vpliva nanj tudi mraz. Kar se tiče toplote, ne prenese velikih razlik. V pri-
meri z vinsko trto zahteva manj toplote in več padavin. Kjer manjka v 
subtropih poletno deževje, tam ne uspeva. Švedsko podnebje n.pr. je zanj 
prehladno, moldavsko - vlaško prevroče.22 Najboljša je taka lega, da je hmelj 
zavarovan v času pred obiranjem cvetov pred jugozahodnimi vetrovi in 
obenem pred mrzlim severom, torej jugovzhodna. Ta mu tudi v veliki meri 
nudi potrebno solnčnost. 

V Savinjskem hmeljskem ozemlju ima najpovoljnejšo lego hmelj okoli 
Ponikve, Galicije in Št. Andraža, kjer ga goje pretežno na jugovzhodnih 
pobočjih. Pri Braslovčah ga med Gorčami in Glinjami ščitijo diluvijalne in 
terciarne terase pred jugozahodom, ki poleti prevladuje v naših krajih. Ta 
hmeljišča imajo le to slabo stran, da so izpostavljena severu; vendar ta 
veter v vegetacijskih mesecih april-avgust ne pride prav do veljave; češče 
nastopa le še v aprilu in maju, ko hmelj še ni občutljiv, ker prične cveteti 
šele junija. Ker pa je sicer spodnja Savinjska dolina odprta vsem vetro-
vom, ki znižujejo hmeljevo kvaliteto, ima v tem hmeljarsko ozemlje svojo 
šibko stran. 

Hmelj zahteva letno 2000 — 2800° C.23 Če vzamemo za podlago me-
teorološke podatke za Celje24 — tu imamo namreč najdaljšo opazovalno 
dobo — dobimo v višini 234 m povprečno letno temperaturo 95°C; ako 
vpoštevamo hmeljevo rast, dobimo za mesece april-avgust vsoto tempera-
ture 2472° C. Ker pa hmelj navadno pričenja rasti že pred začetkom aprila 
ter raste še početkom septembra, ko je hmeljev cvet že obran, se vsota 
toplote vkljub temu, da leži hmeljsko ozemlje višje od Celja, zviša na preko 
2472° C, kar je za uspevanje hmelja nad vse ugodno. Toplotna amplituda 
v poedinih mesecih, ki pridejo za hmeljevo rast v poštev, je sledeča (za 
dobo 1864— 1883): 

april maj junij julij avgust 

Maksimum 22-4 278 29-8 31-7 30-2 

Minimum -i-7 3-5 9-3 10-9 9-1 

Amplituda 24-1 24-3 20-5 208 21-1 

" E. V. S ( r ebe l , Handbuch des Hopfenbaues, Sfuffgarl 1887. 
" E. P o l f, Reformen beim Hopfenbau (v Zeitschrift zum Andenkem an das 50jäh-

rige Jubiläum des Stadt Saazer Hopfenbauvereines 1883 in Saaz), Saaz 1883 
" G. K r a f f t , Die Pflanzenbaulehre, XII. Aufl. bearb. v. E. Fruhwirfh Berlin 1918. 

p. 113. 
" R. К1 e i n 1. с. p. 144. 
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Nahajamo torej toplotne ekstreme, ki hmelju ne škodujejo. Sicer pade v 
aprilu temperatura izpod 0°C, vendar to navadno za hmelj nima pomena, 
ker še sploh ne poganja. Če pa hmelj že raste, uniči temperatura pod 0°C 
mladike, kar se pri nas le redko zgodi. Pa tudi v tem slučaju zrastejo znova. 

Na rast hmelja vpliva poleg temperature zraka tudi temperatura tal. 
če vtaknemo termometer 31 - 35 cm globoko v zemljo in merimo tempe-
raturo junija in julija vsak dan zjutraj in zvečer ter ne nahajamo nikdar to-
plote izpod 1250 C in nad 18 8° C, imamo, kar se tiče temperature tal, 
pred seboj pravo hmeljsko tlo. Žal nimamo pri nas še nikakih tozadevnih 
opazovanj. 

Važno je, da je savinjsko hmeljsko ozemlje eno najbolj mokrih 
hmeljskih ozemelj sploh. 

Množina povprečnih mesečnih padavin v mm (1899 — 1912).25 

Postaja april maj junij julij avgust leto 

Celje 105 115 145 107 140 1202 

Vojnik 89 99 128 107 112 1071 

Dobrna . . . . 89 114 127 104 105 1156 

Velenje . . . . 94 106 156 108 114 1176 

Mozirje . . . . 94 126 155 125 130 1279 

Polzele . . . . 102 112 152 93 119 1247 

Vransko . . . . 164 127 157 117 150 1486 

Menina tvori na vzhodu Savinjskih Alp zadnji večji kondenzator ter 
pripomore z orografskim dežjem Vranskemu, Mozirska planina Mozirju, 
Kozjak s Konjiško goro pa Dobrni do maksimov padavin. Vojnik zaostaja 
za drugimi kraji, ker pogreša kondenzator, dočim zapira Celje na jugu 
Tolsti in Goli vrh. Največ padavin pade poleti, sledita jesen in pomlad, 
najmanj jih je pozimi. 

Ako smo prej radi jugovzhodne lege, ki ščiti hmeljev cvet pred 
škodljivimi vetrovi, ugotovili na neilovnatih tleh nad Ložnico izborno kvali-
teto hmelja, mu tu prija tudi manjša množina padavin. Peščena tla para-
lizirajo kolikortoliko vpliv dežja, zato pa rodi glinasto tlo ali humus brez 
peščenih primesi radi velike množine padavin slabši hmelj. Tudi je v glini 

J5 Jahrbuch des hydrographischen Zanlralbureaus, Wien 1902-1915. Vpošteval 

sem le opažanja za 1. 1899 — 1912, ker nekafere poslaje (Mozirje, Polzela) nimajo po-

datkov za prejšnja lela, poznejši pa mi niso bili pristopni. Pogrešne podatke tekom le 
14 letne opazovalne dobe sem nadomestil potom interpolacije sosednjih postaj. Prim, 

te povprečne mesečne in letne podatke padavin Celja z onimi v Kleinu (za dobo 25 

let) in v Trabertu (za dobo 50 let)! 





HMELJARSTVO V SAVINJSKI D O L I N I 11 

vsled majhne rahlosli in prhkosti ob številnih padavinah onemogočeno 
intenzivno obdelovanje hmelja. Toda kljub temu, da nahajamo največ dežja 
poleti, so poletni meseci vendarle najjasnejši čas, ker pada dež razen v 
juniju pretežno v obliki kratkotrajnih ploh26. Povprečno število deževnih 
dni znaša v mesecih (v 25 letih, 1864 — 1889) : 

april, maj, Junij, julij, avgust 

12-0 15-8 14-2 13-8 12-6 

Kot pade torej v teh petih mesecih povprečno največ padavin, tako 
obenem nudijo številni brezdeževni dnevi toliko solnčnosti, da ta hmelju 
popolnoma zadostuje. Upoštevajoč ciklonalni značaj dežja in povprečno 
oblačnost 5 6, moramo reči, da je kljub številnim padavinam izdatna; vendar 
pa onemogoča produkcijo žateškemu mestnemu ali okoliškemu kvalitativno 
enakovrednega hmelja. Viharji, posebno jug, so poleti redki ; a če nastopijo, 
hmelju silno škodujejo, zlasti kadar divjajo v hmeljevi cvetni dobi. Tudi 
preobilica dežja v času razcvita in zorenja znižuje kvaliteto in kvantiteto 
pridelka. ( 

Značilno za deževno leto 1924 je bilo veliko povpraševanje po kvali-
tativno prvovrstnem žateškem hmelju, ker takrat n. pr. savinjski hmelj radi 
prevelikih padavin in vetrovnosti ni dosegel povprečne kakovosti. Kakor je 
odvisna od množine padavin kakovost hmelja in jo zmanjšuje izpostavlje-
nost vetru, tako vpliva nanjo tudi suša. Glede savinjskega goldinga nam 
kaže ta vpliv najjasnejše statistika produkcije; le žal, da je tu vštet tudi 
tettnanški hmelj, ki na sušo le malo reagira. 

X Povprečni areal, oziroma Povprečna produkcija, oziroma 
c a 8 areal za 192J, 1924. produkcija za 1923, 1924. 

1900-1909 1466 ha 18.200 b a l " 

1910-1919 1087 » 13.880 . » 

1923 800 . 16.000 , » 

1924 920 . 14.720 . 

Tu je všteta tudi izvensavinjska produkcija slovenskega hmelja; vendar 
pa producira jedro hmeljarstva najmanj 2/3 hmelja. Dvanajst let po uvedbi 
goldinga so obsegala hmeljišča okoli 1000 ha in se je pridelalo preko 

» R. K1 e i n 1. c. p. 144. 

" Zapisnik občnih zborov Hmeljarskega društva — poročila tajnika (Arhiv Hme-

ljarskega društva v Žalcu). 

« Ibid. 
ae J. F i s с h e r — A. B a u e r , Bericht über die Hopfenbesichtigungsreise der süd-

slavischen Hopfenbaugebiete „Sanntal" und „Baczka", Saazer Hopfen- und Brauerzeitung, 

21. 8. 1924. 

Ibid, 
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12.000 bal. V letih 1900— 1909 se povprečno zvišata areal in produkcija 
za eno tretjino (1466 ha — 18200 bal). Hmelj kot borzno blago silno 
menja cene. Razporedba hidrometeorov ima nanj — kot smo videli — kvali-
tativno in tudi kvantitativno velik vpliv. S padcem cen se je krčil areal 
hmeljišč. L. 1902.se je pridelalo na 1100 ha 12.000 bal, 1.1906. na 1800 ha 
30.000 bal. Kako vplivajo vremenske spremembe, kažejo leta 1908, 1909, 
1911. Na isti površini 1700 ha se je pridelalo 1.1908. (radi suše in toče) 
12.000, 1.1909. (radi izvrstnega solnčnega vremena in zadostnih nepreko-
mernih pomladnih in poletnih padavin) 25.000, 1.1911. (radi zopetne suše) 
komaj 9000 bal. 

Zračnost, so lnčnos t in toplota ugodno pospešujejo v 
sav in j skem hmel jarskem ozemlju gojenje hmelja, vetrov i 
fer nesta lnost padav in in nj ih množ ina pa ga ovirajo. 

V letih 1910—1919 producira povprečno 1078 ha povprečno 1388 
bal hmelja. Padec teh številk napram prejšnjemu razdobju ima svoj vzrok 
v skrčenju areala hmeljišč za časa svetovne vojne. Tako stoji 2400 ha in 
30.000 balam 1. 1912. nasproti 550 ha in 7000 bal 1. 1917. V vojnih 
letih je bil namreč izvoz hmelja onemogočen. Vsled primanjkovanja ječmena 
za slad in radi manjše porabe piva je postalo povpraševanje po hmelju 
neznatno. Tako je njegov pridelek nazadoval pod vplivom padca cen in 
potrebe hmeljarjev po žitu. V jedru savinjskega hmeljarskega ozemlja je 
bilo pred vojno in je danes zopet hmeljarstvo tako razvito, da so hmeljarji-
poljedelci pridelovali hmelj, a kupovali moko in žito. Slednje pa je bilo 
med vojno vsled pomanjkanja živil nemogoče. Tako so razmere prisilile 
hmeljarje, da so opustili mnogo nasadov in pretvorili hmeljišča v žitna polja. 

Po prevratu areal in pridelek zopet naraščata. Tako se je produkcija 
od 6Q00 bal 1. 1918. dvignila 1.1924. na 14.720. In to so podatki za leto, 
ko je bil pridelek vsled prekomernih padavin in majhne toplote kvantita-
tivno pod povprečnostjo 1 To nazadovanje postane posebno očito, ako pri-
merjamo produkcijo in areal 1.1923. in 1924. Iz tabele je razvidno, da se 
je na več j i površini pridelalo 1.1924. manj hmelja, kot leto preje. Če pa 
se v svojem jedru približuje hmeljarstvo predvojnemu stanju, se izven njega 
še danes znatno poznajo posledice padca med vojno. Da navedem le tri 
primere! Okoli Mozirja, kjer se je pred vojno znatno gojil hmelj, je danes 
pridelek malenkosten, dočim ozemlje od Mozirja proti Gornjemu gradu 
sploh nima več hmelja. Okoli Šoštanja in Velenja je padla produkcija na 
minimum, medtem ko je dolina pri Marincih nad Vranskim izza svetovne 
vojne še vedno brez hmelja. Nezaupanje v cene hmelja, velike investicije 
za nove nasade ter bivše visoke cene lesa in živine so vzroki, da hmelj 
po vojni le polagoma zopet prodira v ozemlje, kjer tudi prej ni tvoril glav-
nega vira kmetovih dohodkov. 

Potreba jugoslovanskih pivovaren, ki producirajo letno povprečno 
700.000 hI piva, znaša okoli 3800 bal hmelja. Ker pa pivovarne ne ku-
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pujejo le domačegaS1, temveč tudi prvovrstni žaleški hmelj, krije naš hmelj 
domačo potrebo le teoretično, zato pa se ga tem več izvaža. Največji ev-
ropski hmeljski tržišči sta Nürnberg in Žatec. Preko njih pride naš hmelj 
v Nemčijo, Češkoslovaško ter v vse severne države, neposredno pa se iz-
važa v Francijo, Belgijo ter v vse balkanske države. 

Produkcija v Bački je 1. 1924. na površini 1150 ha znašala ca. 24.000 
bal.32 Za isto leto odgovarja produkcija v Savinjski dolini (14.720 bal) 
povprečni vrednosti 65 miljonov dinarjev. Z ozirom na to, da krije polovico 
domače potrebe češki hmelj, preostane Jugoslaviji 36.820 bal hmelja za 
izvoz, kar odgovarja povprečni vrednosti 150 miljonov dinarjev. 

4 Štejem si v prijetno dolžnost, da izrečem iskreno zahvalo za pomoč pri 

delu gg. A. Petričku, tajniku „Hmeljarskega društva v Žalcu", ki mi je dal na 

razpolago statistični materijal društvenega arhiva in številno literaturo, ter 

V. Vabiču, hmeljskemu trgovcu v Žalcu, ki mi je drage volje dal več pojasnil. 

R é s u m é . Au milieu du XIX. siècle, quand Г agriculture européenne avait 

subi une crise à cause de la concurrence d' outre-mer, on avait commencé 

à cultuver le houblon dans la vallée de Savinja en Slovénie, d' abord les 

grands possesseurs et puis les paysans. Avec Г introduction du Colding anglais dans 

la vallée de Savinja est venu la sorte correspondante aux relations géographiques. 

Elle avait magnifiquement amélioré Г économie. La vallée de Savinja est ouverte 

par les vallées de Savinja, de Boljska, de Voglajna, de Hudinja et de Рака, 

qui sont la cause d' une grande aération. Les montagnes du sud et de Г ouest, 

hautes 1200 m et plus, éloignées 5 — 6 km de la vallée, la lente élévation du 

terrain à côté du nord et de 1' est modifie le vent du nord et de 1' est si 

bien, que seulement le vent du sud et de Г ouest peuvent quelquefois nuire aux 

plantations du houblon. Le houblon est le plus étendu près de Savinja, sur 

le plaine alluvienne entre Ložnica et Savinja, et sur le terrain semblable à Г ouest de 

Savinja avec le diluvienne auprès de Boljska. Dans ces deux parties, qui sont 

divisées entre eux par le gros terrain sableux d' inondation de Savinja, le 

houblon fait 70 — 80% des revenus des paysans. Ils ne sont pas si importants 

au nord où s' étend le houblon jusqu' au Vojnik et Ttharje, au sud et à Г 
ouest jusqu' aux penchants des montagnes limitrophes jusq' aux 600 m (voir 

la carte ajoutée, tab. 2). Le terrain alluvial est couvert de humus, excepté 

près des fleuves cela est très favorable pour le houblon, parce qu' il 

ne prospère pas dans Г argile, dans le sable et dans le sol humide. 

Les facteurs, qui péjorent la qualité du houblon de Savinja sont 1' 

exposition du terrain au vent du sud-ouest pendant Г été et une grande 

quantité de précipitations (1071 — 1486 mm par an). Les facteurs, qui 

améliorent la qualité du houblon sont le peu sableux humus sur la base de 

11 ]. J o v a n : Poljoprivreda u Sloveniji, Nova Evropa, VII 3, Zagreb 1923. 

" I . F i s c h e r — А. В a u e г I. с. 
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mame et la température. La somme de température, qui est necessaire pour la 

végétation du houblon est celle de 2000° — 2800° C. Dans la vallée de Sa-

vinja elle monte en général à la somme de 2472° C, qui fait surmonter la qualité 

du houblon de la vallée de Savinja le terme moyen du monde. Pendant la 

guerre il devait céder au blé à cause de Г impossibilité de Г exportation et à 

cause du manque de nourriture et le terrain sur lequel on cultivait le houblon 

s' est diminué de la production moyenne de Г avant-guerre 18200 balles sur 

le terrain de 1466 ha dans Г année 1917 à 7000 balles sur 550 ha. Après la 

guerre on cultive le houblon de nouveau en plus grande mesure et dans 1' 

année 1924 il arrive 14.720 balles sur 920 ha. Hors de la vallée de Savinja 

on cultive le houblon en Yougoslavie encore dans Bačka autour de Petrovac 

dans la quantité annuelle de 24.000 balles (1924). Dans Г année 1924/25 on 

pourrait exporter de la Yougoslavie 16.760 q, aux brasseries yougoslaves suffisant 

2100 q pour 700.000 hl. Nos brasseries emploient aussi le houblon tchèque, 

qui couvre la demie de notre besoin; cette quantité forme Г importation et 

pour la même quantité devient aussi Г exportation du houblon plus grande. 


