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     Z raportów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (instytucji 

prowadzącej zgodnie z Ustawą procedury rejestracji plantacji oraz certyfikacji chmielu i jego 

produktów przetworzonych) wynika, że w 2009 roku w kraju chmiel uprawiano na 

powierzchni  ok. 2 166 ha,  o nieco ponad 66 ha mniej niż w roku 2008.  Poziom uprawy 

chmielu w Polsce  plasuje  nas od wielu lat   na  piątym miejscu w świecie  i  trzecim w 

Europie  po RFN,  USA, Republice Czeskiej i Chinach.   

  

 

Struktura odmianowa krajowego chmielarstwa 
  

    W krajowej strukturze odmianowej, podobnie, jak w skali świata utrzymuje się trend 

zwiększania powierzchni uprawy odmian goryczkowych, a zmniejszania powierzchni uprawy 

odmian aromatycznych.   

     Aktualnie, w  Polsce w 2009 roku  ponad 67%   powierzchni    zajmują  już odmiany  

goryczkowe (ponad 1 463 ha),  a ponad 33% odmiany  aromatyczne (703 ha)(tabela 1).  

  

 
   Tabela 1.  Udział odmian  chmielu  w krajowej powierzchni uprawy  chmielu 

                    (wyliczenia własne na podstawie danych: Świderski IJHAR-S, 2009) 

          

Grupa użytkowa odmian, 

Odmiany chmielu 

 

Powierzchnia,  ha 

 

Udział,  % 

 

Odmiany aromatyczne – razem, 

 w tym m.in.: Lubelski 

                      Perle 

                      Hallertau Tradition 

 

         703,54 

         513,80 

         107,42 

           59,77 

 

32,47  

 23,71 

  4,96 

  2,76 

 

Odmiany goryczkowe – razem, 

w tym m.in.: Marynka 

                     Magnum 

                     Iunga 

                     Sybilla 

 

1 463,28 

   889,80 

   479,89  

     36,56 

     40,54 

 

67,53  

41,06 

22,15 

   1,69 

   1,87 

                    Razem  2 166,82 100,00 

  

                                                 
1 Opracowano w ramach Zadania PIB 2.1 pt.  „Analiza  i  ocena  regionalnego  zróżnicowania produkcji roślinnej  w 

Polsce oraz prognozowanie zmian” 
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Szacunkowa pula produkcji chmielu oraz alfa kwasów w Polsce w 2009 roku 
 

    Obecnie (w październiku 2009)  chmiel w zdecydowanej większości zmagazynowany jest  

jeszcze u plantatorów chmielu. W przeciwieństwie  do poprzednich lat obserwuje się pewien 

zastój w procedurach rynkowych (kupno-sprzedaż), ale o tym zjawisku w dalszej części 

opracowania.  

     W tabeli 2 i 3 dokonano symulacji produkcji surowca i alfa kwasów w Polsce w 2009 

roku. Z pewną dozą ostrożności założono, że przy aktualnej powierzchni uprawy odmian 

chmielu i specyfiki ich plonowania oraz w przeciętnych (do dobrych) warunkach 

agrotechnicznych i pogodowych w okresie wegetacyjnym – w 2009 roku możliwe było 

uzyskanie średniego plonu chmielu (tzw. plantatorskiego) na poziomie ok. 1,46 tony z ha 

i wyprodukowanie minimum 3 250 ton chmielu, tj. około 928 ton chmielu 
aromatycznego oraz ok. 2 220 ton chmielu goryczkowego (tabela 2).  

 

   
  Tabela 2.  Szacunek produkcji chmielu  w Polsce  w  2009 roku  

                  (Dwornikiewicz IUNG-PIB Puławy) 

 

 

Typ użytkowy chmielu 

Powierzchnia 

uprawy chmielu 

[ha] 

Średni  plon 

chmielu 

[t/ha] 

Produkcja 

chmielu 

[t] 

Odmiany aromatyczne 

Odmiany goryczkowe 

 703,54 

1 463,28 

1,32 

1,52 

  928,67 

           2 224,18 

Razem        2 166,82  Średnio   1,46               3 152,85 

 

     Do szacunku produkcji alfa kwasów w 2009 roku założono ich średnią zawartość w 

chmielu aromatycznym na poziomie ok. 3,8%   (średnio w kraju z odmian Lubelski oraz 

Perle, Hallertau)  oraz średnio ok. 9,2% w chmielu goryczkowym (średnio z odmian 

Marynka  i  Magnum) (tabela 3).  

  

  
  Tabela 3. Szacunek produkcji alfa kwasów chmielu  w Polsce w 2009 roku   

                  (Dwornikiewicz IUNG-PIB Puławy) 

 

 

Typ użytkowy chmielu 

Produkcja 

chmielu 

 [t] 

Średnia zawartość 
alfa-kwasów 

 [%] 

Produkcja 

alfa-kwasów 

 [t] 

Odmiany aromatyczne 

Odmiany goryczkowe 

    928 

 2 224 

3,8 

9,2 

  35 

 204 

Razem   3 152 Średnio    7,58  239  

 

     Z symulacji wynika, że w 2009 roku możliwe było wyprodukowanie w Polsce około 

239 ton alfa kwasów, w tym około 35 t w chmielu aromatycznym i około  204 t                
w chmielu goryczkowym (tabela 3).  

 

 

Zapotrzebowanie i produkcja alfa-kwasów w kraju 
 

    W roku 2008 przemysł piwowarski w Polsce wyprodukował ponad 35,5 mln hl piwa, z 

nieznaczną (ok. 2%) tendencją wzrostową na kolejne lata. Gdyby założyć, że w krajowych 

browarach  stosowana będzie dawka ok. 6 g alfa kwasów na hl piwa, to z wyliczenia wynika, 
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iż w Polsce potrzeby  browarów (jako wsad do „kotła”) mogą  wynosić w 2010 roku  około  

220 ton alfa kwasów.  
    Z założenia, że podczas przetwarzania chmielu na produkt finalny (na granulaty, ekstrakty) 

oraz następnie w okresie magazynowania produktów następują naturalne ok. 5% ubytki alfa 

kwasów -  potrzeby krajowych browarów na alfa kwasy (na wyjściu od plantatorów 

chmielu) są na  2010 rok na poziomie ok. 230 ton. 

    Gdyby założyć, iż potrzeby przemysłu piwowarskiego w Polsce pokrywane są krajowymi 

produktami chmielowymi, to z bilansowania produkcji chmielu (tabela 3) i zapotrzebowania 

wynika, że obecnie krajowa produkcja chmielu (alfa kwasów) jest już nieco powyżej 

zapotrzebowania browarów zlokalizowanych na terenie kraju. 

     Równocześnie należy   podkreślić,  iż na krajowym rynku surowcowym coraz większą 

rolę odgrywają  potentaci światowego rynku chmielowego,  jak np. Barth-Haas Group 

(RFN),  która to firma zaopatruje browary w Polsce w potrzebne produkty chmielowe 

(granulaty, ekstrakty), zwłaszcza największe browary należące do dużych 

międzynarodowych korporacji.      

 

Specyfika krajowego rynku surowcowego 

 

     O niektórych specyficznych cechach rynku surowcowego pisałem w innych 

opracowaniach, ale ponieważ są stałe – warto je przypomnieć: 

• plantatorzy chmielu sprzedają kupcom-przetwórcom surowiec chmielowy o 

typowej dla odmiany zawartości alfa kwasów otrzymując określoną cenę w zł za kg 

szyszek; 

• kupcy-przetwórcy chmielu przetwarzają chmiel  na granulat lub ekstrakt,               

a sprzedają browarom już określoną ilość alfa kwasów zawartych w produkcie 

przetworzonym (w granulacie lub ekstrakcie); w tym momencie na rynku 

surowcowym istnieje już cena w zł za 1 kg alfa kwasów zawartych w produkcie;  

warto tutaj przypomnieć, iż w zależności od cech odmianowych chmielu n.p.         

do otrzymania 1 kg alfa kwasów z odmiany Lubelskiej przetwórca musi zużyć        
ok. 25-30 kg szyszek, do otrzymania 1 kg alfa kwasów z odmiany Marynka           

ok. 12-13 kg szyszek a z odmiany Magnum tylko  7-8 kg szyszek;   

• obrót alfa kwasami sprawia, iż od wielu lat to przetwórcom szczególnie zależy, aby 

kupowany przez nich surowiec chmielowy zawierał najwyższą, jak to możliwe ilość 
alfa kwasów, a cechy jakości, aromatu są na drugim planie; to te argumenty w 

ostatnich kilkunastu latach zadecydowały o radykalnej zmianie proporcji uprawy 

odmian użytkowych chmielu w skali świata, Europy i Polski;   uprawia się coraz 

więcej odmian goryczkowych i wysoko goryczkowych, a coraz mniej odmian 

aromatycznych, co w następstwie odbija się na jakości piwa;  

• koszty produkcji  chmielu  z punktu widzenia plantatora,   bez względu na grupę 
użytkową odmian są bardzo zbliżone; w każdym roku składają się zarówno z 

kosztów materiałowych (nawozy, pestycydy, drut przewodnikowy, koszty energii 

np. suszenia – węgiel, olej opałowy, energii elektrycznej, oleju napędowego), ale też 
z kosztów robocizny najemnej w okresie spiętrzenia prac oraz kosztów utrzymania i 

amortyzacji drogich, specjalistycznych budynków i wyposażenia. Wg szacunku 

autora na potrzeby raportu MRiRW do UE – uśrednione, pełne koszty 
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bezpośrednie (nawet bez wartości pracy własnej plantatora) już w 2006 roku 

wynosiły ok. 18 000 zł/ha; 

• ceny chmielu; ze względu na średni krajowy plon chmielu na poziomie ok. 1,5 t/ha 

(tabela 2)
   

oraz koszty bezpośrednie produkcji chmielu np. około  18 000 zł na ha
 

można teoretycznie wnosić,  iż warunkiem uzyskania dodatniego dochodu 

rolniczego netto z produkcji chmielu w przeciętnym gospodarstwie 
chmielarskim byłaby średnia cena za surowiec np. około  14 zł/kg,  przy czym

 

równocześnie należy podkreślić, iż w statystykach UE dotychczasowa średnia  

unijna, w miarę stabilna  w wieloleciu  cena  kontraktowa za chmiel plantatorski 

wynosi ok.  4 EUR za kg; 

• można więc kalkulować dalej, że krajowy przetwórca, do wytworzenia 1 kg alfa 

kwasów w  produkcie (granulacie lub ekstrakcie)  –  musi zużyć alternatywnie: 

chmiel Lubelski o wartości powyżej 350 zł lub chmiel odmiany Marynka o wartości 

około 180 zł ewentualnie chmiel odmiany Magnum o wartości około 110 zł;   

• oprócz kosztów surowcowych (w tym obsługi zaciągniętego kredytu na skup) firma 

przetwórcza ponosi znaczące również koszty przetworzenia, pakowania, 

magazynowania, dystrybucji itp., wg kosztownych technologii zgodnych z 

systemem zarządzania i dokumentowania produkcji HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Point – Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli);   

• krajowa cena za kg alfa kwasów w granulatach czy ekstraktach jest więc składową 
wielu poniesionych kosztów: wartości szyszek chmielowych zużywanych w 

procesie produkcji (granulatu czy ekstraktu), kosztu procesu przetwórczego, 

kosztów magazynowania, dystrybucji oraz kosztu obsługi zaciągniętych kredytów i 

wynosi  (zakładając opłacalną dla krajowych plantatorów cenę za chmiel ok. 14 

zł/kg)   od  ok.  220  do  500 zł za kg alfa kwasów  (w zależności od odmiany);       

• tymczasem problemem  obrotu chmielowych produktów na krajowym rynku jest 

zderzenie (rzetelnie wyliczanych, faktycznych) cen za alfa kwasy zawarte w dobrej 

jakości polskich granulatach czy ekstraktach z niższymi, dumpingowymi cenami za 

alfa kwasy zawarte w nie zawsze dobrej jakości produktach oferowanych z 

zagranicy (podobno najtańsze oferty już nawet od  ok. 130 zł za kg alfa kwasów); 

trudno wskazać źródła (czy powody) tak skonstruowanych niskich cen, które są 
bardzo daleko poniżej kosztów produkcji;  

• koszt chmielu w produkcji piwa tak naprawdę nie jest wysoki i wynosi  poniżej    
3 groszy/litr piwa; (z wyliczenia: zakup   nawet  w cenie np. 400 zł/kg alfa kwasów 

i zużycie np. 6 g alfa kwasów na hl piwa); rodzi się pytanie: czy chmiel (produkt) 

polski aż tak bardzo waży na kosztach produkcji piwa, aby podlegał nieustannym 

manipulacjom cenowym  oraz procesom obniżania jego dawki w piwie?  

                      

 

Tło  problemów  surowcowych  w  2009 roku 

     Dynamiczne zmiany światowej uprawy chmielu po deficycie alfa kwasów 
w latach 2005-2007 

 

 

� Utrzymujący się kilkunastoletni światowy trend zmniejszania zakresu uprawy chmielu 

zatrzymał się w roku 2006 (był to też rok kryzysu chmielowego z powodu suszy), 

kiedy to powierzchnia plantacji osiągnęła minimalny poziom ok. 46 tys. ha.                  
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Wg raportów międzynarodowej organizacji producentów chmielu (IHGC -

International Hop Growers Convention) w kolejnych latach 2007 – 2008  

powierzchnia uprawy chmielu w świecie  zwiększyła się  o ok. 9 000 ha (tj. o ok. 

20%), do ok. 54,5 tys. ha,  z czego najwięcej chmielu dosadziły kraje specjalizujące 

się w uprawie: Chiny (ponad 3 800 ha), USA ponad 4 600 ha  i RFN (ok. 2 600 ha);  

 

� wg IHGC - w latach 2007-2008 światowa powierzchnia uprawy plonujących odmian 

aromatycznych chmielu zwiększyła się o ok. 1 740 ha, ale - uwaga! - odmian 

goryczkowych (tj. odmian wyżej plonujących i zawierających więcej alfa kwasów) o 

ponad   5 800 ha. Równocześnie, w latach 2006-2008 zarejestrowano nowe nasadzenia 

chmielu na powierzchni odpowiednio: 844, 1 551 oraz  5 377 ha; 

 

� wg danych IHGC rysuje się coraz większa specjalizacja produkcji chmielu. W  2008 

roku tylko w dwóch krajach – w RFN i USA plantacje chmielu zajmowały ok. 63% 

światowej powierzchni, a  produkcja alfa kwasów stanowiła ok. 78% światowej puli 

tego składnika;   

 

� właśnie w tych krajach znajdują się największe światowe firmy surowcowe skupujące 

i przetwarzające chmiel (w ok. 75%) dla potrzeb globalnego przemysłu 

piwowarskiego w tym: BarthHaas Group ok. 35%, Steiner ok. 30%, HVG ok. 5% i 

Yakima ok. 5%;   

 

� należy również podkreślić, że obecnie duży potencjał produkcyjny chmielu (zwłaszcza 

odmian goryczkowych) zaznacza się również w Chinach (w 2008 roku już około 15% 

puli światowego surowca).  

 

� tak duży potencjał uprawy chmielu oraz skupu i przetwórstwa szyszek w RFN i USA 

daje tym krajom potężny „handicap” w zglobalizowanym światowym przemyśle 

piwowarskim, a równocześnie zdecydowanie zwiększa dystans pozostałych krajów, w 

tym Polski w światowym rynku chmielu; 

 

� nadwyżka surowca po roku zbioru 2008. Z założenia, że światowe potrzeby 

przemysłu piwowarskiego na 2009 rok można było szacować na poziomie ok. 8 700 

ton alfa kwasów, należy sądzić, że pula produkcji tego składnika ze zbioru chmielu 

2008 roku (po uwzględnieniu strat w procesie przetwórstwa i magazynowania) była 

już o ok. 500 t powyżej potrzeb światowego przemysłu piwowarskiego na 2009 rok     

i (jeśli została od plantatorów wykupiona?) pozwoliła uzupełnić do właściwych 

poziomów doraźne zapasy magazynowe granulatów i ekstraktów;  

 

� po latach deficytu, powrocie do równowagi podaży i popytu chmielu – w kolejnych 

latach od 2009 roku, na światowym rynku chmielu mogą występować nadwyżki 
surowca chmielowego, co zarówno dla plantatorów chmielu, jak i firm skupowo-

przetwórczych powinno być najważniejszym argumentem próby stabilizowania 

sytuacji i zawierania strategicznych wieloletnich (przynajmniej 3-5 letnich) umów 

kontraktacyjnych na linii:  plantatorzy – przetwórcy – browary; 

 

� przyszłe nadwyżki surowca chmielowego mogą wynikać nie tylko ze zwiększonej 

podaży, ale też ze stosowania w browarach (oprócz chmielu) produktów 

alternatywnych, co być może na stałe weszło do technologii produkcji piwa zwłaszcza 

w ostatnich latach deficytu alfa kwasów na rynku;  
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 Aktualne  zagrożenia rynku chmielowego w Polsce     

 
      Uwaga ogólna – wg IJHAR-S w 2008 roku na krajowym rynku prosperuje zaledwie                

1010 plantatorów chmielu i z każdym rokiem ich ilość maleje; z innych danych wynika, 

że zrzeszeni są w różnych formach prawnych, jak: związki plantatorów (w tym 

regionalne) oraz grupy producentów, w tym: zrzeszenia producentów chmielu (n.p. 

roztoczańskie), spółdzielnia (n.p. Lubelska Spółdzielcza Grupa Producentów Chmielu 

„Chmielarz”), czy Grupa „Chmiel Wielkopolski” sp. z o.o.;   z kolei krajowy chmiel 

skupuje kilka firm skupowo-przetwórczych, n.p.:  „Chmiel Polski” S.A. w Lublinie,  

„Powiśle” s.c. w Kępie Choteckiej, „Polchmiel” w Lublinie, INS w Puławach oraz prężnie 

działająca sieć skupowa niemieckiej firmy BarthHaas Group;   z uwagi na strategie 

rynkowe, negocjacyjne wszystkich podmiotów - dostęp do różnych, szczegółowych  

informacji jest wielce utrudniony; zebrane i przedstawione poniżej luźne informacje nie 

były autoryzowane:                                   

 

� rok zbioru 2007 -  po katastrofalnych niskich ( z powodu suszy w rejonach uprawy) 

światowych zbiorach chmielu w 2006 roku –  w roku 2007 w Polsce chmiel został 

praktycznie wykupiony w całości; 

 

�  rok zbioru 2008  - chmiel w Polsce nie został już skupiony w całości; pozostało 

kilkaset ton;  wielu krajowych plantatorów nie mając stabilnych kontraktów - chmielu 

nie sprzedało, ponosząc wielkie straty w swoich rodzinnych gospodarstwach;   w tym 

czasie krajowe firmy skupowo-przetwórcze, chociaż skupiły i przetworzyły nawet 

mniejszą (od zwyczajowych) pulę surowca - nie sprzedały browarom części 

(wcześniej zamówionych przez browary) produktów przetworzonych; wiele browarów 

zakupiło surowiec chmielowy za granicą;  w firmach przetwórczych w kraju pozostały 

(i leżą tam nadal) zapasy magazynowe zwłaszcza granulatów z chmielu ze zbioru 

2008;  

 

� rok zbioru 2009 – wg obserwacji uzyskano nieco wyższy plon od średniego 

wieloletniego;  obserwuje się bardzo ograniczony skup chmielu; niektóre firmy 

zaczęły kupować chmiel, zwłaszcza aromatyczny wg „starych” umów 

kontraktacyjnych, odwlekając skup odmian goryczkowych (być może mając na 

względzie postawę browarów, które jak w latach poprzednich zainteresowane są 
ewentualną nadwyżką konkurencyjnego, taniego światowego chmielu goryczkowego);  

 

� aktualnie wiele browarów posiada zapasy magazynowe produktów chmielowych ze 

zbioru 2008 i przesuwa w czasie ewentualne zainteresowanie polskim chmielem       

ze starszych zbiorów 2008 i zbiorów nowych 2009  na połowę 2010 roku;  

 

� w roku 2009 w niektórych krajach spadło spożycie piwa, a więc i jego produkcja; 

pewne części zapasów magazynowych produktów chmielowych ze zbiorów 2008 z 

browarów tamtych krajów zostały w ramach siostrzanych powiązań 
międzynarodowych korporacji piwowarskich przesunięte do Polski;  

 

� decyzje o zakupach surowcowych i ich dawkowaniu w produkcji piwa w 

największych browarach na terenie Polski podejmowane są w ramach globalnych 

korporacji (w ich centrach logistycznych poza granicami kraju); nie zawsze sugestie 

surowcowe polskich technologów, czy polskich managerów pracujących w browarach 

na terenie kraju są słyszalne lub brane pod uwagę;  przykładem może być znana 
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polska odmiana chmielu Marynka, która przez wiele lat była przez browary bardzo 

chętnie kupowana, jako odmiana goryczkowa, ale z doskonałym aromatem zbliżonym 

do odmian aromatycznych, a obecnie jej znaczenie  ze względów „politycznych” 

maleje; 

 

� w celu poprawy sytuacji   należałoby dokonać próby większej konsolidacji wszystkich 

podmiotów działających na krajowym chmielowym rynku surowcowym: plantatorów 

i grup producentów chmielu, kupców i przetwórców oraz browarów; należałoby 

podkreślać perspektywę i elementy (chociażby pewnej puli) samowystarczalności 

surowcowej;  z uwagi na specyfikę uprawy chmielu należałoby ustalać strategię 
produkcji z wyprzedzeniem przynajmniej 3 - 5 lat (dobór odmian, powierzchnie, 

wymagania technologiczne uprawy, produkcję przetworów chmielowych itp.);          

 

� we wszelkich dyskusjach strategicznych na poziomie krajowym wskazany byłby 

udział  Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – 

Browary Polskie (związek zrzeszający najważniejszych producentów piwa w Polsce), 

który mógłby być z jednej strony adresatem wszelkich intencji krajowych 

producentów chmielu i przetwórców, a z drugiej mógłby artykułować wymagania;  

 

� zaznaczająca się na najbliższe lata szacowana nadwyżka surowca chmielowego może 

być powodem kolejnej pewnej redukcji obecnej powierzchni uprawy chmielu (dla 

przypomnienia w latach 2007 – 2008  w świecie  zwiększyła się o ok. 9 000 ha, do ok. 

55 tys. ha). Rodzi się pytanie: gdzie ta redukcja może mieć miejsce? czy w krajach-

potentatach produkcji (RFN, USA, Chiny, Rep. Czeska), czy w krajach o produkcji 

chmielu niszowej od kilkuset do ok. 2 tys. ha? Czy proces ten dotknie chmielarstwo 

polskie? Czy decydować będzie głównie „polityka” zaopatrzeniowa globalnych 

korporacji piwowarskich i „polityka” podaży globalnych przetwórców chmielu?  Na 

takie pytania dzisiaj nie ma odpowiedzi.  

 


