
Zdrowe 
sadzonki 
chmielu
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 
oferuje ukorzenione sadzonki chmielu wolne 
od wirusów i wiroida utajonego chmielu 
oraz od patogenów grzybowych i szkodników. 
Pochodzenie sadzonek jest potwierdzone 
certyfikatem.

INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



Dostępne odmiany 

Zalety zdrowego materiału sadzonkowego chmielu

• Materiał sadzonkowy chmielu wolny od wirusów i wiroida utajonego wyprodu-
kowany w IUNG-PIB charakteryzuje się najwyższym stopniem zdrowotności jaki 
aktualnie można uzyskać w przypadku chmielu. Jego stosowanie wpływa na 
ograniczenie rozprzestrzeniania się tych szkodliwych patogenów w środowisku 
rolniczym. 

• Sadzonki są produkowane w doniczkach, dzięki temu mogą być bezpiecznie wy-
sadzane w pole przez cały okres wegetacyjny, a w razie potrzeby przetrzymane 
w gospodarstwie do czasu odpowiedniego przygotowania roli lub poprawy wa-
runków wilgotnościowych na plantacji. Daje to możliwość zoptymalizowania ter-
minu sadzenia pod względem warunków środowiskowych oraz dostosowania 
do potrzeb organizacji pracy w gospodarstwie. 

• Dobrze rozwinięty system korzeniowy przerastający całe podłoże glebowe w do-
niczce nie ulega uszkodzeniu podczas sadzenia, co w znacznym stopniu zwięk-
sza efektywność przyjęć oraz przyczynia się do szybszego osiągania przez 
rośliny pełnego plonu.

• Surowiec z roślin wolnych od wirusów i wiroida utajonego chmielu najczęściej 
charakteryzuje się lepszym składem chemicznym, tj. wyższą zawartością alfa 
kwasów i korzystniejszym profilem aromatycznym.

Lubelski

Odmiana superaromatyczna o szlachetnym, chmielowym aro-
macie. Charakteryzuje się niskim potencjałem plonowania 
oraz przeciętną przydatnością do naprowadzania na przewod-
niki. Najwcześniejsza z odmian chmielu uprawianych w Polsce. 
Bardzo wrażliwa na uwiąd infekcyjny i mączniaka rzekomego, 
średnio wrażliwa na mączniaka prawdziwego chmielu.

Sybilla

Odmiana aromatyczna o łagodnym, harmonijnym aromacie 
chmielowym. Charakteryzuje się bardzo wysokim potencja-
łem plonowania oraz dobrą przydatnością do naprowadzania 
na przewodniki. Średnio wczesna, zbiór w pierwszej połowie 
września. Wrażliwa na mączniaka rzekomego i prawdziwego 
chmielu, mało wrażliwa na uwiąd infekcyjny.



Puławski

Odmiana aromatyczna o intensywnym, chmielowym aroma-
cie. Charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania 
i dobrą przydatnością do naprowadzania na przewodniki. Śred-
nio wczesna, zbiór w połowie września, ale po Marynce 
i Sybilli. Bardzo wrażliwa na mączniaka prawdziwego, średnio 
wrażliwa na mączniaka rzekomego chmielu.

Marynka

Odmiana goryczkowa o przyjemnym, intensywnym aromacie 
chmielowym z lekką nutą kwiatowo-owocową. Charakteryzu-
je się wysokim potencjałem plonowania i bardzo dobrą przy-
datnością do naprowadzania na przewodniki. Średnio wczesna, 
zbiór w pierwszej połowie września. Wrażliwa na mączniaka 
prawdziwego, mało wrażliwa na mączniaka rzekomego i uwiąd 
infekcyjny.

Hallertau Magnum

Odmiana supergoryczkowa o wysokiej zawartości alfa kwasów. 
Charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania oraz 
bardzo dobrą przydatnością do naprowadzania na przewod-
niki. Późno dojrzewająca, zbiór w drugiej połowie września. 
Bardzo wrażliwa na mączniaka prawdziwego, mało wrażliwa 
na mączniaka rzekomego oraz uwiąd infekcyjny chmielu.

Magnat

Odmiana supergoryczkowa o bardzo wysokiej zawartości alfa 
kwasów. Charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowa-
nia oraz bardzo dobrą przydatnością do naprowadzania na 
przewodniki. Późno dojrzewająca, zbiór w drugiej połowie 
września. Wrażliwa na mączniaka prawdziwego, średnio wraż-
liwa na mączniaka rzekomego chmielu.

Iunga

Odmiana supergoryczkowa o wysokiej zawartości alfa kwasów. 
Charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania oraz 
bardzo dobrą przydatnością do naprowadzania na przewod-
niki. Średnio wczesna, zbiór w pierwszej połowie września. 
Bardzo wrażliwa na mączniaka prawdziwego, mało wrażliwa 
na mączniaka rzekomego chmielu.



Ważniejsze cechy odmian chmielu oferowanych przez IUNG-PIB

Lubelski

Sybilla

Puławski

Marynka

Hallertau Magnum

Magnat

Iunga

Odmiana

Średnia zawartość 
olejków 

eterycznych 
(mg/100 g s.m.)

Średnia zawartość 
alfa kwasów

(%)

Potencjał 
plonowania

(t/ha)

1,0–1,5

2,0–3,0

1,6–2,4

1,8–2,5

2,0

1,8–2,8

2,0–3,0

2,5–5,5

6,5–8,0

8,0–10,5

7,0–10,0

11,0–16,0

12,0–15,0

10,0–14,0

0,6–1,3

1,2–2,1

0,8–1,4

2,0–3,0

1,6–2,6

1,0–1,2

1,5–2,5

Dodatkowe informacje na temat odmian chmielu i możliwości nabycia 
zdrowych sadzonek: tel. 81 47 86 943 (dr Urszula Skomra)

Zdrowe sadzonki chmielu gotowe do wysadzenia w pole


