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RYNEK CHMIELU                                                         
 
 

Według danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

w 2010r. zbiory chmielu w Polsce były najniższe od 2003r. i wyniosły 1 867 ton, wobec 

3 692 ton w 2009r. i 3446 ton zebranych w 2008r. W porównaniu do zbiorów w 2009r. 

produkcja chmielu spadła o 50%. W przypadku odmian aromatycznych produkcja spadła aż 

o 60% i wyniosła 385 ton wobec 974 ton w 2009r. Natomiast odmian goryczkowych zebrano 

1481 ton czyli o ponad 45% mniej niż przed rokiem, kiedy to zbiory wyniosły 2 718 ton. 

Powierzchnia uprawy chmielu w Polsce w 2010r. zmniejszyła się o 300 ha  (tj. o około 14%) 

z 2 167 ha w 2009r. do 1 867 ha zgłoszonych w 2010r. Redukcja powierzchni uprawy 

dotyczyła zarówno odmian aromatycznych, których powierzchnia uprawy zmniejszyła się 

w porównaniu do 2009r o 21%, jak i goryczkowych gdzie nastąpiło zmniejszenie areału 

o 11%. W ogólnej powierzchni uprawy chmielu odmiany goryczkowe stanowiły 70% 

(1 307,68 ha). 

Przyczyną tak drastycznego zmniejszenia powierzchni upraw były zniszczenia w wyniku 

powodzi w rejonie lubelskim, które objęły 294,55 ha plantacji. Ponadto, niektórzy producenci 

wyłączyli część powierzchni upraw z plonowania, poprzez nie naprowadzenie roślin na 

przewodniki w okresie ich wzrostu, co wynikało z problemów ze zbyciem surowca w latach 

poprzednich. Dla porównania, rok wcześniej zmniejszenie areału uprawy chmielu w stosunku 

do 2008 r. wyniosło 66 ha. 

STRUKTURA SKUPU 

Na polskim rynku skup chmielu w sezonie 2010/11 rozpoczął się w październiku i trwał 

praktycznie przez 3 miesiące. W okresie od października 2010r. do grudnia 2010r. 

zrealizowano 95% skupu dokonanego w ciągu całego sezonu. W styczniu i w lutym 2011r. 

miały miejsce już tylko nieliczne transakcje. 

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, wielkość skupu 

szyszek chmielu w sezonie 2010r ukształtowała się na stosunkowo niskim poziomie 

w porównaniu do wielkości skupu zrealizowanego w latach ubiegłych. Ogółem, w sezonie 

2010/11 skupiono 1529,4 ton. co stanowiło 52% ilości chmielu skupionego w sezonie 

poprzednim oraz niewiele ponad 48% wielkości skupu w sezonie 2008/09.  

Ponad 78 % wszystkich odmian stanowiły odmiany goryczkowe wśród których przeważały 

dwie odmiany; Magnum z udziałem na poziomie 51% oraz odmiana Marynka, której udział 

wśród odmian goryczkowych stanowił 46%.  
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W przypadku odmian aromatycznych skupowano praktycznie 3 odmiany, przy czym 

wyraźnie dominowała odmiana Lubelski, której udział w strukturze skupu wyniósł około 

55%. Kolejne odmiany to Perle stanowiąca 27% udziału i Hallertauer Tradition z udziałem 

na poziomie 18% w całkowitym skupie odmian aromatycznych. 

Spadek obrotów odnotowano w przypadku wszystkich odmian. Ogółem odmian 

goryczkowych skupiono o ponad 60% mniej w porównaniu do poprzedniego sezonu. 

W przypadku odmian aromatycznych spadek obrotów wyniósł 45%. 

Skup w zdecydowanej większości odbywał się na podstawie umów kontraktacyjnych, 

w wyniku których skupiono 74% szyszek chmielu. Dla porównania w sezonie ubiegłym 

przeważał skup wolnorynkowy, zaś skup kontraktacyjny stanowił tylko 43% wszystkich 

transakcji zawartych w sezonie 2009/10. 

 

Skup chmielu w poszczególnych sezonach
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CENY SKUPU 

W sezonie 2010/11 spadkowi obrotów towarzyszył wzrost cen skupu w stosunku do 

poprzedniego sezonu. 

Średnia cena skupu odmian goryczkowych w całym sezonie wyniosła 11,99 zł/kg i była o 

77% wyższa od średniej ceny sprzed roku. 

Średnia cena skupu odmian aromatycznych ukształtowała się na poziomie 11,68 zł/kg 

i wzrosła o blisko 73% w stosunku do sezonu 2009/10. 

W okresie wzmożonego skupu, tj. od października 2010r. do grudnia 2010r. ceny uzyskane 

w skupie odmian aromatycznych i goryczkowych kształtowały się na podobnym poziomie 

i były stosunkowo stabilne. Wahania cen między odmianami nie przekraczały 2-3% 
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w poszczególnych miesiącach skupu. Po tym okresie, miały miejsce już tylko pojedyncze 

transakcje, co spowodowało większe wahania cen, ale z tendencją spadkową. 

Średnie ceny netto skupu chmielu aromatycznego 
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Średnie ceny netto skupu chmielu goryczkowego
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W przypadku skupu realizowanego na podstawie umów kontraktacyjnych, wzrost cen 

zanotowany w sezonie 2010/11 w porównaniu do poprzedniego sezonu nie był już tak 

znaczący jak w przypadku średnich cen skupu. 

Różnice cenowe między odmianami były jeszcze mniejsze. Za odmiany goryczkowe  płacono 

w skupie kontraktacyjnym w ciągu całego sezonu średnio 12,07 zł/kg zaś za odmiany 

aromatyczne 12,08 zł/kg. W porównaniu do cen uzyskanych w skupie kontraktacyjnym przed 

rokiem oznaczało to wzrost  o 7,5 % w przypadku odmian goryczkowych zaś w przypadku 

odmian aromatycznych wzrost ten wyniósł około 4,5%. 
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Należy zaznaczyć, że wg danych Komisji Europejskiej w sezonie 2009/10 ceny płacone 

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

w Polsce ukształtowała się na poziomie 2,79 EUR/kg i była o ponad 38% niższa od średniej 

unijnej, która wyniosła 4,54 EUR/kg. 

 
 
HANDEL ZAGRANICZNY szyszkami chmielu i produktami chmielowymi  w okresie: 
październik 2010 – kwiecień 2011r.  
 

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie od października 2010r. do 

kwietnia 2011r., odnotowano znaczący spadek eksportu szyszek chmielu (CN 121010). 

Wywieziono 590 ton tego surowca o wartości 2 206 tys. EUR, co w porównaniu z sytuacją 

sprzed roku oznaczało spadek wolumenu o ponad 60%. Szyszki chmielu sprzedawano do 

Niemiec (536 ton) i Włoch (53 tony).  

Zmniejszyła się również o ponad 60% ilość wyeksportowanego granulatu chmielowego (CN 

121020), która w omawianym okresie wyniosła 19 ton, rok wcześniej było to blisko 50 ton. 

Głównymi odbiorcami granulatu chmielowego były: Republika Czeska, Kanada i Niemcy. 

Natomiast, blisko 2-krotnie zwiększył się eksport  ekstraktu z chmielu (CN 130213) i wyniósł 

13 ton. Ekstrakt sprzedawano głównie do Republiki Czeskiej i Rumunii. 

Podobna sytuacja jak w eksporcie miała miejsce również w przypadku importu. 

W omawianym okresie nastąpił znaczący spadek importu granulatu chmielowego, 

sprowadzonego niemal w całości z Niemiec. Ogółem import tego towaru wyniósł 72 tony o 

wartości 828 tys. EUR.  

W porównaniu do sezonu 2009/10 import ekstraktu z chmielu wzrósł o 185% i wyniósł 97 ton 

a jego wartość osiągnęła poziom 4 223 tys. EUR. Głównym krajem przywozu tego surowca, 

podobnie jak w latach ubiegłych pozostają Niemcy. 
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