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POWIERZCHNIA UPRAWY 2012 
 
 Według danych Inspekcji Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w 2012 roku 

chmiel w Polsce uprawiano na powierzchni 1 510,34 hektarów. Oznaczało to zmniejszenie 

areału uprawy w stosunku do 2011 roku o 135,7 ha (tj. o 8,2%). Redukcja powierzchni uprawy 

dotyczyła w całości odmian goryczkowych. Najbardziej, bo o 108,7 ha zmniejszyła się 

powierzchnia uprawy odmiany Marynka. Dla porównania, rok wcześniej zmniejszenie areału 

uprawy chmielu w stosunku do 2010 roku wyniosło ponad 220 ha (tj. 12%). Odmiany 

goryczkowe zajmowały blisko 69% powierzchni uprawy chmielu. W 2012 roku po raz pierwszy 

od 2006 r. zatrzymany został spadkowy trend areału upraw odmian aromatycznych. 

W porównaniu do 2011 roku zanotowano wzrost powierzchni uprawy  tych odmian o 3,9%. 

 Zbiory chmielu w Polsce w 2012 roku należały do najniższych w historii i ukształtowały 

się na poziomie 1 818 ton wobec 2 426 ton w roku poprzednim. W porównaniu do sytuacji 

sprzed roku produkcja chmielu była niższa o 25%, zaś w stosunku do rekordowo niskich zbiorów 

w  2010 roku, spadek ten wyniósł 2,6%. 

Zanotowano już drugi rok z rzędu wzrost produkcji odmian aromatycznych z 385,48 ton 

w 2010 roku, poprzez 534,79 ton w roku 2011 do 556,80 ton w 2012 roku, co stanowiło wzrost 

produkcji odmian aromatycznych kolejno o 44,4% i 4%. Odmian goryczkowych zebrano o 33% 

mniej niż przed rokiem.  
 
STRUKTURA SKUPU 
 

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR) 

wielkość skupu szyszek chmielu w okresie od września 2012 r. do marca 2013 r. ukształtowała 

się na poziomie 1 765 ton, wobec 2 166 ton w analogicznym okresie ubiegłego sezonu. 

W porównaniu do sezonu 20011/2012  spadek obrotów wyniósł  18,5% i dotyczył wyłącznie 

odmian goryczkowych. 

Odmiany goryczkowe stanowiły blisko 70% wszystkich skupionych odmian. Dla 

porównania ich udział w latach poprzednich  wynosił 76% (w sezonie 2011/12) i 78% (w sezonie 

2010/11). 
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Odnotowano również istotne zmiany w strukturze skupu realizowanego w sezonie 2012/13  

w stosunku do sezonu ubiegłego. 

W przypadku odmian goryczkowych tradycyjnie przeważały dwie odmiany: Magnum 

i Marynka  przy czym znacząco zwiększył się udział odmiany Magnum z 46% w sezonie 

ubiegłym do 63% w sezonie 2012/13.  

W rezultacie, pomimo mniejszego o 25% skupu odmian goryczkowych w porównaniu do 

sytuacji sprzed roku, wielkość skupu odmiany Magnum pozostała na podobnym poziomie  

(777,1 ton) i była tylko o 38 ton mniejsza od ilości skupionej w analogicznym okresie sezonu 

ubiegłego. Największy spadek obrotów (47,5%) zanotowano w przypadku odmiany Marynka, 

której udział spośród wszystkich skupionych odmian goryczkowych wyniósł 32,3% (398,8 ton) 

wobec 46% (759,7 ton) w sezonie ubiegłym. Należy zaznaczyć, że począwszy od sezonu 2007/08 

znaczenie tej odmiany w strukturze skupu stopniowo maleje. Skupiono jej wówczas rekordową 

ilość 1621 ton, z udziałem przekraczającym 72% wszystkich skupionych odmian  goryczkowych,  

podczas gdy w sezonie 2012/13 skup tej odmiany nie przekroczył 399 ton. 

Największy wzrost obrotów w stosunku do sezonu ubiegłego odnotowano w przypadku 

aromatycznej odmiany Lubelski. Skupiono jej blisko 27% więcej niż przed rokiem (361,6 ton), 

a udział tej odmiany w strukturze skupu wszystkich odmian aromatycznych wyniósł 68%.   
 

Wielkość skupu chmielu w poszczególnych sezonach w podziale na miesiące* 
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CENY SKUPU 

Ponad 93% skupu zrealizowano na podstawie umów kontraktacyjnych.  

Średnia cena skupu odmian aromatycznych ogółem uzyskana w skupie kontraktacyjnym 

w okresie od września 2012 roku do marca 2013 roku wyniosła 12,48 zł.kg i nie uległa istotnej 

zmianie w stosunku do ceny kontraktacyjnej płaconej przed rokiem (12,44 zł/kg). Najwięcej 

płacono za odmianę Lubelski, która była najchętniej kupowaną odmianą aromatyczną w ciągu 

całego sezonu. Średnio cena tej odmiany ukształtowała się na poziomie 12,64 zł/kg co 

w porównaniu z sezonem ubiegłym (12,57 zł/kg) stanowiło tylko niewielki wzrost.  

Średnia cena skupu odmian goryczkowych ogółem w skupie kontraktacyjnym ukształtowała się 

na poziomie 10,99 zł/kg i była blisko o 11% niższa w stosunku do ceny tych odmian sprzed roku, 

kiedy to w skupie kontraktacyjnym za odmiany goryczkowe płacono średnio 12,34 zł/kg. 

W stosunku do sytuacji sprzed roku najbardziej potaniała odmiana Marynka, (ponad 14%). 

W przypadku tej odmiany zanotowano jednocześnie największy spadek obrotów (o 47,5%). 

Jej średnia cena skupu ukształtowała się na poziomie 10,33 zł/kg. Za odmianę Magnum płacono 

średnio 11,31 zł/kg 

Według danych Komisji Europejskiej ceny uzyskane w Polsce w skupie kontraktacyjnym 

w sezonie 2011/12 nadal należały do najniższych w Europie. Średnia cena wszystkich odmian 

skupowanych w Polsce wyniosła 2,77 EUR/kg (wobec 3,05 EUR/kg w sezonie poprzednim) 

i była o 40% niższa od średniej ceny unijnej, która ukształtowała się w tym okresie na poziomie 

4,62 EUR/kg.  

  

 

Średnie ceny skupu chmielu w wybranych krajach UE w poszczególnych sezonach*
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HANDEL ZAGRANICZNY szyszkami chmielu i produktami chmielowymi  w okresie: październik 

2012 – marzec 2013r.   

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów eksport szyszek chmielu w okresie od 

października 2012 r. do marca 2013 r. wyniósł 1 159 ton  i był o blisko 5% większy niż przed 

rokiem. Wywóz surowca  odbywał się prawie w całości do Niemiec. 

W porównaniu do analogicznego okresu sezonu ubiegłego nie zanotowano istotnych zmian 

w eksporcie granulatu oraz ekstraktu chmielowego. Eksport granulatu podobnie jak przed rokiem 

wyniósł 7 ton. Głównym rynkiem zbytu były Stany Zjednoczone Ameryki.  

W omawianym okresie nastąpił natomiast znaczący wzrost importu granulatu chmielowego 

z 60 ton w analogicznym okresie sezonu ubiegłego do 237 ton. Granulat sprowadzono głównie 

z Niemiec (207 ton) oraz niewielkie ilości z Belgii i Słowenii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała: Krystyna Buczek tel. (022) 623-15-09; E-mail: Krystyna.Buczek@minrol.gov.p 


