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RYNEK CHMIELU           
 

 

POWIERZCHNIA UPRAWY 

 

 Według danych Inspekcji Jakości handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) 

w 2015 roku, chmiel w Polsce uprawiano na powierzchni 1 423,6 hektarów. Oznaczało to 

wzrost areału upraw chmielu ogółem  w stosunku do 2014 roku, o 13,3 ha (tj. o około 1%).  

Powierzchnia uprawy odmian aromatycznych wzrosła o ponad 18 ha. Największy wzrost 

powierzchni uprawy w stosunku do roku poprzedniego zanotowano, po raz kolejny, w przypadku 

odmiany Lubelski. Powierzchnia uprawy tej odmiany z roku na rok systematycznie się zwiększa. 

W 2015 roku powierzchnia ta zwiększyła się o 4% (tj. o 14,5 ha), zaś w stosunku do 2013 roku 

przyrost areału uprawy przekroczył 16% (tj. 54 ha). W 2015 roku odmiana Lubelski stanowiła 

63,5% całego areału upraw odmian aromatycznych w Polsce. W stosunku do roku poprzedniego 

zmniejszyła się  powierzchnia uprawy odmiany Hallertauer Tradition o blisko 3% oraz odmiany 

Perle o 1,3%. 

 Odmiany goryczkowe zajmowały 57,5% (819,18 ha) powierzchni uprawy chmielu 

i w porównaniu do roku poprzedniego ich areał zmniejszył się o około 0,6% (tj. 4,8 ha). 

Najbardziej zmniejszyła się, choć już nie tak drastycznie jak przed rokiem, powierzchnia uprawy 

odmiany Marynka o 2,6% (tj. o 7,8 ha) oraz odmiany Magnum o 2%  (o około 10 ha). 

W strukturze areału upraw odmian goryczkowych obie te odmiany stanowiły łącznie 96%. 

 

STRUKTURA SKUPU 
 

 Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR) 

wielkość  skupu  szyszek chmielu w okresie od września 2015 r. do marca 2016 r. wyniosła 

2 181,41 ton i była o około 7% większa od ilości surowca skupionego w poprzednim sezonie. 

Wielkość skupu odmian aromatycznych w porównaniu do sezonu 2014/2015 wzrosła o ponad 

6%, zaś odmian goryczkowych skupiono o ponad 7% więcej. 

 Biorąc pod uwagę strukturę areału upraw chmielu w Polsce wśród odmian aromatycznych 

przeważała w skupie odmiana Lubelski. W porównaniu do sytuacji w poprzednim sezonie jej 

udział zwiększył się do blisko 67%. Skupiono jej o około 12% więcej niż przed rokiem. Kolejne 

miejsce przypadło odmianie Hallertauer Tradition, której udział w strukturze skupu wyniósł 
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ponad 12%. Obroty tą odmianą w stosunku do poprzedniego sezonu spadły o 15%. Odnotowano 

znaczący, bo 35% wzrost obrotów w przypadku odmiany Sybilla. Jej udział w strukturze skupu 

przekroczył 11%. W odniesieniu do odmiany Perle stanowiącej 9% całkowitego skupu odmian 

aromatycznych, odnotowano w stosunku do sezonu 2014/2015 spadek wielkości skupu o 19%. 

Ogółem skupiono 816,65 ton odmian aromatycznych. 

Odmiany goryczkowe stanowiły około 63% wszystkich skupionych odmian (1 364,75 ton). 

Podobnie jak przed rokiem przeważały dwie odmiany Magnum z udziałem 68,6% oraz Marynka, 

której udział w strukturze skupu ukształtował się na poziomie około 30% wśród wszystkich 

odmian goryczkowych. Odmiany Marynka skupiono o 3% mniej niż sezon wcześniej, natomiast 

w przypadku odmiany Magnum odnotowano wzrost obrotów o ponad 11%.  

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień

Wielkość skupu chmielu w poszczególnych sezonach w podziale na miesiące* 

2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10

 

  

CENY SKUPU 
 

Średnia cena skupu odmian aromatycznych ogółem uzyskana w skupie kontraktacyjnym 

w okresie od września 2015 roku do marca 2016 roku wyniosła 18,38 zł/kg i była wyższa o 29% 

w stosunku do średniej ceny tych odmian w sezonie 2014/2015, kiedy to w skupie 

kontraktacyjnym za odmiany aromatyczne płacono 14,22 zł/kg. Natomiast w porównaniu do 

średniej ceny uzyskanej dla odmian aromatycznych w sezonie 2013/2014 wzrost ten wyniósł 

35%. 

Najwięcej płacono za odmianę Lubelski, która kolejny rok z rzędu była najchętniej 

kupowaną odmianą aromatyczną w ciągu całego okresu skupowego. Średnia cena tej odmiany 
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ukształtowała się na poziomie 19,78 zł/kg, wobec 15,10 zł/kg w sezonie poprzednim, co 

oznaczało wzrost o 31%. 

Średnia cena skupu odmian goryczkowych ogółem w skupie kontraktacyjnym 

ukształtowała się na poziomie 14,36 zł/kg, co oznaczało wzrost o 15% (12,48 zł/kg). 

W stosunku do sytuacji z sezonu 2014/2015 po raz kolejny najbardziej podrożała odmiana 

Marynka, której średnia cena w skupie kontraktacyjnym wzrosła o około 19% do poziomu 

15,61 zł/kg. Przed rokiem odmiana Marynka kosztowała 13,12 zł/kg, zaś w stosunku do sezonu 

2013/2014 wzrost ten wyniósł blisko 30%. Za odmianę Magnum płacono ponad 13% więcej niż 

w sezonie poprzednim, tj.  13,82 zł/kg, wobec 12,18 zł/kg w sezonie 2014/2015. 

Według aktualnych danych Komisji Europejskiej w sezonie 2014/2015, ceny uzyskane 

w Polsce w skupie kontraktacyjnym należały do najniższych w Europie. Średnia cena wszystkich 

odmian skupowanych w Polsce wyniosła 3,05 EUR/kg (wobec 2,95 EUR/kg w sezonie 2013/14) 

i była niższa od średniej ceny unijnej o blisko 37%. Średnia cena szyszek chmielowych w UE 

ukształtowała się na poziomie 4,83 EUR/kg. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

Średnie ceny skupu chmielu w wybranych krajach UE w poszczególnych 
sezonach*

Polska Niemcy Czechy Słowenia Wielka Brytania Średnia UE
 

 

HANDEL ZAGRANICZNY szyszkami chmielu i produktami chmielowymi w 2015 r.  

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów eksport szyszek chmielu w 2015 roku 

był mniejszy o około 6% w stosunku do analogicznego, okresu roku poprzedniego i wyniósł 

843 tony wobec 894 ton w 2014 roku. Głównym odbiorca surowca tradycyjnie pozostały 
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Niemcy. Polska odnotowuje ujemne saldo w handlu zagranicznym granulatami i ekstraktami 

z chmielu. Należy zaznaczyć, że aż pięciokrotnie zwiększył się eksport granulatu chmielowego 

z 4 ton w 2014 roku do 22 ton w 2015 roku. Głównym rynkiem zbytu były Stany Zjednoczone 

Ameryki, Turkmenistan oraz Kanada. 

W omawianym okresie import granulatu chmielowego zmniejszył się o 84% z 1 114 ton 

w 2014 roku do 177 ton. Podobnie jak przed rokiem granulat sprowadzano głównie z Niemiec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


