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RYNEK CHMIELU           
 

 

POWIERZCHNIA UPRAWY 

 

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

w 2017 roku, chmiel w Polsce uprawiano na powierzchni 1 576,16 hektarów. Oznaczało to 

w stosunku do 2016 roku wzrost areału uprawy chmielu ogółem o 101,7 ha tj. o około 7%. 

W porównaniu do 2015 roku powierzchnia uprawy chmielu zwiększyła się o 152,6 ha. 

 Powierzchnia uprawy odmian aromatycznych wzrosła o około 27 ha i osiągnęła areał  

658,52 ha. Odmiana Lubelski stanowiła 63,7% całej powierzchni uprawy odmian aromatycznych 

w Polsce w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 1%. Największy wzrost powierzchni 

uprawy w porównaniu do roku poprzedniego zanotowano, w przypadku odmiany Sybilla. 

Powierzchnia tej odmiany wzrosła o 16% (tj. blisko o 14 ha). Zwiększył się również areał 

odmiany Cascade (o 6 ha) oraz odmiany Puławski (o 3,5 ha). Obie te odmiany stanowiły w 2017 

roku 2,5% powierzchni uprawy odmian aromatycznych. Rok wcześniej ich udział w strukturze 

powierzchni wyniósł 1%. 

 Odmiany goryczkowe zajmowały 58,2% (917,64 ha) powierzchni uprawy chmielu 

i w porównaniu do roku poprzedniego ich areał zwiększył się o 9% (tj. o 74,8 ha). Ponad połowę 

areału upraw odmian goryczkowych stanowiła odmiana Magnum (56,7%), którą uprawiano na 

powierzchni 520,18 ha. Najbardziej zwiększyła się, powierzchnia uprawy odmiany Magnat o 

65,8% (tj. o 40,6 ha) oraz odmiany Magnum o 5,3% (tj. o ponad 26 ha). Powierzchnia uprawy 

odmiany Marynka pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do 2016 roku i w strukturze 

areału upraw odmian goryczkowych stanowiła około 30%.  

 

STRUKTURA SKUPU 
 

 Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR) 

wielkość skupu  szyszek chmielu w okresie od września 2017 r. do marca 2018 r. wyniosła 

2 939,73 ton i była o 3% mniejsza od ilości surowca skupionego w poprzednim sezonie. 

Wielkość skupu odmian aromatycznych zmniejszyła się o 4,6% w porównaniu do poprzedniego 

sezonu, zaś odmian goryczkowych skupiono o ponad 2% mniej niż przed rokiem. 

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

przeważała w skupie odmiana Lubelski. W porównaniu do sytuacji sprzed roku jej udział 
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w skupie odmian aromatycznych zmniejszył się z około 62% do 59%. Skupiono jej o 8,6% mniej 

niż przed rokiem. Kolejne miejsce przypadło odmianie Sybilla, której udział w strukturze skupu 

wzrósł do blisko 18%. Obroty tą odmianą były większe o 18,5% w porównaniu do poprzedniego 

sezonu. Odnotowano spadek o 16% obrotów w przypadku skupu odmiany Hallertauer Tradition. 

Jej udział w strukturze skupu przekroczył 12%. Spadek obrotów dotyczył również odmiany Perle 

stanowiącej 8,2% całkowitego skupu odmian aromatycznych. Spadek wielkości skupu odmiany 

Perle w stosunku do sezonu ubiegłego wyniósł ponad 11%. Ogółem skupiono 1 063,19 ton 

odmian aromatycznych, wobec 1 114, 58 ton w sezonie poprzednim. 

Odmiany goryczkowe stanowiły blisko 64% wszystkich skupionych odmian (1 876,53 ton). 

Podobnie jak przed rokiem przeważały dwie odmiany Magnum z udziałem około 58% oraz 

Marynka, której udział w strukturze skupu ukształtował się na poziomie 29% wśród wszystkich 

odmian goryczkowych. Odmiany Marynka skupiono o 5% mniej niż przed rokiem, zaś 

w przypadku odmiany Magnum spadek obrotów wyniósł blisko 9% w stosunku do sezonu 

ubiegłego. Odnotowano znaczący wzrost (o blisko 71%) wielkości skupu odmiany Magnat. Jej 

udział w strukturze skupu przekroczył 11,6% wszystkich odmian goryczkowych. 
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CENY SKUPU 
 

Średnia cena skupu odmian aromatycznych ogółem uzyskana w skupie kontraktacyjnym 

w okresie od września 2017 roku do marca 2018 roku wyniosła 20,72 zł/kg i była niższa o 3,6% 

w stosunku do średniej ceny tych odmian sprzed roku, kiedy to w skupie kontraktacyjnym za 
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odmiany aromatyczne płacono 21,50 zł/kg. W porównaniu do średniej ceny uzyskanej dla odmian 

aromatycznych w sezonie 2015/2016 (18,38 zł/kg) cena wzrosła o 12,8%. 

Tabl. 1 Średnie miesięczne ceny skupu netto chmielu aromatycznego [ zł/kg]  skup kontraktacyjny 

sezon październik listopad grudzień styczeń

średnia cena 

zł/kg w 

sezonie

2017/18 19,71 20,13 *    22,37 21,99 20,72

2016/17 18,83 22,62 21,19 22,53 21,50

2015/16 18,20 18,43 18,91 20,21 18,38  

*Cena różni się od prezentowanej w biuletynie informacyjnym na skutek korekty danych przekazywanych przez 

podmiot skupujący 

 

Najwięcej płacono za odmianę Sybilla, której udział w strukturze skupu w ostatnich latach 

systematycznie wzrasta. Średnia cena tej odmiany ukształtowała się na poziomie 22,25 zł/kg 

wobec 21,08 zł/kg w sezonie poprzednim, co oznaczało wzrost o 5,5%. 

Średnia cena skupu odmian goryczkowych ogółem w skupie kontraktacyjnym 

ukształtowała się na poziomie 19,53 zł/kg i była o 12,7% wyższa w stosunku do ceny tych 

odmian w poprzednim sezonie (17,32 zł/kg). 

 

Tabl. 2 Średnie miesięczne ceny skupu netto chmielu goryczkowego [zł/kg]  skup kontraktacyjny 

sezon październik listopad grudzień styczeń

średnia cena 

zł/kg w 

sezonie

2017/18 18,42 18,51 *     21,00 22,60 19,53

2016/17 16,06 16,08 18,34 18,73 17,32

2015/16 14,17 13,95 14,84 17,12 14,36  

*Cena różni się od prezentowanej w biuletynie informacyjnym na skutek korekty danych przekazywanych przez 

podmiot skupujący 

 

W stosunku do sytuacji sprzed roku najbardziej podrożała odmiana Magnat, której udział 

w strukturze skupu systematycznie wzrasta. Średnia cena tej odmiany w skupie kontraktacyjnym 

wzrosła około 18% do poziomu 20,13 zł/kg, wobec 17,06 zł/kg notowanej przed rokiem, zaś 

w stosunku do sezonu 2015/2016 wzrost ten wyniósł 28%. Za odmianę Magnum płacono 14% 

więcej niż w sezonie poprzednim. Średnia cena tej odmiany ukształtowała się na poziomie 18,86 

zł/kg wobec 16,54 zł/kg w sezonie 2016/2017. O 7,5% podrożała odmiana Marynka, za którą 

płacono średnio 20,45 zł/kg. 
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Według aktualnie dostępnych danych Komisji Europejskiej w sezonie 2016/17, średnia 

cena wszystkich odmian chmielu uzyskana w Polsce w skupie kontraktacyjnym były niższa od 

średniej ceny w Niemczech o około 13%. Średnia cena wszystkich odmian skupowanych 

w Polsce wyniosła 4,25 EUR/kg zaś średnia cena szyszek chmielowych w Niemczech (wszystkie 

odmiany) ukształtowała się na poziomie 4,89 EUR/kg. 

 

HANDEL ZAGRANICZNY szyszkami chmielu i produktami chmielowymi w okresie:  

styczeń – grudzień 2017 r. 

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów eksport szyszek chmielu w 2017 roku 

był większy o ponad 26% w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 1 032 tony wobec 816 ton 

w 2016 roku. Głównym odbiorcą surowca tradycyjnie pozostały Niemcy. Polska nadal 

odnotowuje ujemne saldo w handlu zagranicznym granulatami pomimo ponad 3-krotnego 

wzrostu eksportu granulatów chmielowych w porównaniu  do 2016 roku. Eksport granulatów 

wyniósł 289 ton, wobec 88 ton w poprzednim roku. Głównym rynkiem zbytu były Niemcy 

i Czechy. Natomiast w obrocie ekstraktami z chmielu w 2017 roku odnotowano dodatnie saldo 

handlowe. W stosunku do niewielkiej ilości tego produktu wyeksportowanej przed rokiem (około 

1 tony) w 2017 roku wielkość eksportu ekstraktów chmielowych wyniosła 149 ton. Głównymi 

odbiorcami były Rumunia i Węgry. 

W omawianym okresie wielkość importu granulatu chmielowego nieznacznie wzrosła 

(o 2,4%) z 417 ton w 2016 r. do 427 ton w 2017 r. W porównaniu z 2016 rokiem sprowadzono 

o 16% mniej ekstraktów z chmielu. Podobnie jak przed rokiem granulat i ekstrakt kupowano 

głównie w Niemczech.  

 

 

 

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


