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Sybilla and Cascade hops were stored for 21 days in different temperatu-
re conditions (-10, +8 and +25 °C) with or without air access. The hop 
samples were analyzed for the HSI parameter (Hop Storage Index), which 
informs about the degree of oxidation of bitter compounds in the hop 
pellets during storage. The analysis was performed on the first day of the 
experiment (reference) and then every 7 days. The practical purpose of 
the research was to assess the time after which the first changes in HSI 
can be observed at the temperature of 8 °C and air access, and to deter-
mine the degree of changes in this parameter in hops stored under diffe-
rent conditions. A strong increase in HSI was demonstrated in relation to 
the reference, hops stored at 25 °C, with air access and stored under 
vacuum. For lower storage temperatures (-10 and 8 °C), the access of air 
had a key influence on the fact of HSI changes in relation to the reference.

Chmiel odmiany Sybilla i  Cascade przechowywano przez okres 21 dni 
w różnych warunkach temperaturowych (-10, 8 oraz 25 °C) z dostępem 
lub bez dostępu powietrza. Próbki chmielu przeanalizowano pod kątem 
parametru HSI (Hop Storage Index), informującego o stopniu utlenienia 
związków goryczkowych w granulacie chmielowym podczas przechowy-
wania. Analizę wykonano w pierwszym dniu doświadczenia (próba refe-
rencyjna) a  następnie co 7 dni. Praktycznym celem badań była ocena 
czasu, po jakim w temp. 8 °C i dostępie powietrza zaobserwować można 
pierwsze zmiany wskaźnika HSI oraz określenie stopnia zmian tego para-
metru w chmielach przechowywanych w różnych warunkach. Wykazano 
silny przyrost HSI względem referencji, chmieli przechowywanych  
w 25 °C, z dostępem powietrza jak i przechowywanych próżniowo. Dla 
niższych temperatur przechowywania (-10 i 8 °C) dostęp powietrza miał 
kluczowy wpływ na fakt zmian HSI względem referencji. Dynamika zmian 
współczynnika HSI dla dwóch badanych odmian była różna.

Wstęp
Chmiel zwyczajny (Humulus Lupulus L.) to roślina wieloletnia, 

dwupienna z rodziny konopiowatych (Cannabaceae). Żeńskie owoco-
stany (zwane szyszkami) w swoim składzie chemicznym zawierają 
mnóstwo unikalnych i funkcyjnych związków chemicznych, które umoż-
liwiają ich szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. W bro-
warach chmiel od wieków stosowany jest z powodzeniem, początkowo 
w celu stabilizacji mikrobiologicznej piwa, obecnie jest czynnikiem nie 
tylko nadającym goryczkę, ale i charakterystyczne, atrakcyjne dla kon-
sumentów aromaty i odczucia smakowe.

Niestety, chmiel jest również jednym z najbardziej niestabilnych 
i wrażliwych surowców stosowanych w technologii browarniczej. Do 
najmniej stabilnych związków chmielu należą olejki chmielowe oraz te, 
które dostarczają goryczki, a więc i związki ważne dla piwowara pod 
względem wydajnościowym, i to na nich się skupimy w tej publikacji. 
Grupa związków goryczkowych chmielu nazywana jest ogólnie żywica-
mi, w zależności od odmiany stanowią one 15–30% masy tego surow-
ca. Rozróżniamy tu główne formy goryczkowe – żywice miękkie oraz 
żywice twarde, którym do niedawna nie była przypisywana żadna przy-
datność technologiczna [1].

Żywice miękkie to dobrze znane α-kwasy (humulony) i β-kwasy 
(lupulony). Frakcje α to niewątpliwie najważniejsze związki goryczkowe 
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chmielu, na podstawie ich zawartości w surowcu piwowar decyduje 
o jego dawce, co bezpośrednio rzutuje na goryczkę uzyskanego piwa. 
Stanowią w zależności od odmiany od 5 do nawet 25% suchej substan-
cji chmielu. Wśród tej grupy związków rozróżnia się pięć analogów: 
kohumulon (20–50% α-kwasów), humulon (20–50% α-kwasów) i ad-
humulon (ok 15% α-kwasów) oraz dwa występujące w śladowych ilo-
ściach prehumulon i posthumulon [2, 3].

Szyszka chmielu we wczesnym stadium rozwoju jest bogata  
w β-kwasy, które w miarę jej dojrzewania (w zależności od stopnia na-
słonecznienia i warunków pogodowych) przekształcają się w omówio-
ne wyżej β-kwasy. Zaliczane są do substancji goryczkowych, jednak 
poziom goryczki w znaczny sposób odbiega intensywnością od humu-
lonów (9x niższa niż u α-kwasów) [4]. Frakcje β stanowią 3–8% suchej 
substancji chmielu. Podobnie, jak w przypadku humulonów, występują 
w formie pięciu różniących się między sobą analogów, tj. kolupulon, 
lupulon, adlupulon, prelupulon i postlupulon [5]. β-kwasy wykazują 
małą odporność na przemiany oksydacyjne, a produkty ich utleniania 
mają wyjątkowo nieprzyjemne właściwości sensoryczne, co zniechęca 
piwowarów do stosowania chmieli z wysokim udziałem lupulonów [6].

Żywice twarde przez dziesiątki lat były zidentyfikowane w bardzo 
małym stopniu, były uznawane jedynie za utlenione formy żywic mięk-
kich i nieprzydatne technologicznie [7]. Z czasem, kolejne publikacje 
dowodziły nowych właściwości żywic twardych, choć wciąż ich całko-
wity podział i związki je tworzące nie są do końca zdefiniowane. 
Wiadomo, że część z nich naturalnie, od początku znajduje się w chmie-
lu (np. ksantohumol, polifenol o właściwościach antyoksydacyjnych 
[8]), część jest efektem utlenienia żywic miękkich. Wśród żywic twardych, 
będących efektem przemian podczas przechowywania chmielu wyróż-
nia się:
zz żywice twarde  – powstałe głównie w wyniku utleniania α-kwasów 

[9],
zz hulupony – produkty utleniania β-kwasów, o gorzkim smaku i niskim 

progu wyczuwalności [10],
zz kwas hulupinowy – produkt dalszego utleniania huluponów, pozba-

wiony gorzkiego charakteru,
zz żywice twarde e – nierozpuszczalne w wodzie, stanowiące aż 80% 

żywic twardych ogółem, o silnych właściwościach goryczkowych 
(możliwych do ocenienia w ekstraktach etanolowych) [11].
Związki te nazywane są ogólnie jako „nie-izogoryczkowe”, określa-

ne skrótem NIBC (Non Iso-humulone Bitter Compounds) mają znaczą-
cy wpływ na goryczkę piwa. Piwa o dużym stężeniu związków z grupy 
NIBC charakteryzują się zmienioną, cierpką goryczką [12].

Na zmiany jakościowe chmielu podczas przechowywania wpływa 
wiele czynników. Do najważniejszych zalicza się: temperaturę, czas 
przechowywania, odmianę chmielu, dostęp do tlenu i światła [13]. 
Zmiany zachodzące w surowcu podczas przechowywania (w formie 
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szyszek czy granulatów) dotyczą zarówno lotnych związków chmielu, 
jak i nielotnych. W tym artykule skupimy się wyłącznie na zmianach 
w obrębie związków goryczkowych, dochodzi tu do utleniania α- 
i β-kwasów do żywic twardych – co ważne dla celów analitycznych: 
zawartość żywic ogółem w chmielu pozostaje stała, zmienia się jedynie 
stosunek żywic miękkich do twardych [7].

HSI (ang. Hop Storage Index – indeks przechowywania chmielu) 
to parametr zdefiniowany na potrzeby kontroli stopnia utlenienia związ-
ków goryczkowych chmielu. Spektrofotometryczna metoda, po odpo-
wiedniej ekstrakcji i obróbce próbki granulatu chmielowego w środo-
wisku alkalicznym, umożliwia określenie stosunku ilości utlenionych 
związków goryczkowych do α- i β-kwasów w chmielu. α- i β-kwasy 
w roztworze alkalicznego metanolu wykazują minimalne wartości ab-
sorbancji przy długości fali 275 nm, natomiast największe przy  
325 nm. Odwrotnie wyglądają wartości absorbancji w przypadku mie-
szaniny naturalnie powstałych przez utlenienie α- i β-kwasów, produk-
tów oksydacji. Związki te wykazują najwyższą absorbancję w roztwo-
rze alkalicznego metanolu, przy długości fali 275 nm. Metoda określa 
stosunek jednych związków do drugich, niezależnie od ich stężenia 
w badanym surowcu, umożliwia analizę minimalnych ilości próbek 
chmielu [14]. Doniesienia literaturowe wskazują na liniową zależność 
wartości parametru HSI od zawartości żywic twardych w badanym 
surowcu [15].

Wiedza o jakości chmielu, jakim dysponujemy w browarze, jest 
nieoceniona. Tylko znając tę jakość i podtrzymując ją na wysokim po-
ziomie odpowiednimi warunkami przechowywania tego surowca, piwo-
war może świadomie projektować piwo, jakie warzy. Chmiel utleniony 
nie tylko wprowadza do piwa nieprzyjemne nuty zapachowe, ale nada-
je produktowi ciężką do przewidzenia goryczkę (przez fakt innego od-
czucia goryczki żywic twardych oraz ich nierozpuszczalności w wodzie), 
której odpowiedni poziom jest dla piwowara celem czy wyznacznikiem 
stylu piwa. Nasuwa się pytanie: po jakim czasie nieodpowiedniego 
przechowywania chmiel zaczyna zmieniać swoje właściwości gorycz-
kowe i w jakim stopniu?

Celem badań było określenie minimalnego czasu, po jakim zauwa-
żalne są skutki utlenienia związków goryczkowych dla chmielu prze-
chowywanego w temperaturze 8 °C (temperatura w chłodniach, lodów-
ce) w otwartym opakowaniu. Oceniono skalę zmian jakości chmielu 
dwóch odmian (Sybilla, Cascade) przechowywanych w trzech różnych 
wartościach temperatury (–10, 8 oraz 25 °C) w warunkach z i bez do-
stępu powietrza.

Materiały i metody
Materiałem do badań był granulat chmielowy dwóch odmian  

chmielu:
zz Sybilla (pochodzenie: PL, zbiór: 2020, α-kwasy: 6,9 %)
zz Cascade (pochodzenie: USA, zbiór: 2020, α-kwasy: 6,9 %).

Granulat w ramach obu odmian pochodził z jednej partii, pakowa-
nej próżniowo w opakowania jednostkowe 50 g.

Analizę współczynnika HSI na próbkach granulatu wykonano zgod-
nie z metodą EBC 7.13 „Hop Storage index of Hops and Hop Pellets”. 
Polega ona na ekstrakcji próbki chmielu, przez wytrząsanie z czystym 
toluenem, następnie wykonaniu szeregu rozcieńczeń uzyskanego eks-
traktu przy użyciu metanolu oraz końcowo metanolu alkalicznego. Tak 
przygotowaną próbkę poddaje się analizie spektrofotometrycznej, wzglę-

dem próby ślepej (w miejsce ekstraktu toluenowego z chmielem używa 
się czystego toluenu). Analizę wykonuje się dla dwóch długości fali: 
275 oraz 325 nm. Do obliczenia wyniku HSI stosuje się poniższe rów-
nanie:

w którym:
A275 – absorbancja próbki mierzonej przy długości fali 275 nm,
A325 – absorbancja próbki mierzonej przy długości fali 325 nm.

Wartość absorbancji próbki mierzona przy długości fali 275 nm 
odpowiada ilości utlenionych związków goryczkowych w granulacie 
chmielowym, natomiast absorbancja mierzona przy długości fali  
325 nm odpowiada poziomowi α- i β-kwasów w chmielu. Stosunek 
wyników absorbancji kolejno jednej do drugiej daje wartość bezjed-
nostkowego współczynnika HSI.

Straty związków goryczkowych, wyrażone procentowo, wyliczono 
korzystając ze wzoru [14]:

Przebieg doświadczenia
W pierwszym dniu doświadczenia wykonano analizę parametru HSI 

oryginalnie zapakowanego chmielu dwóch odmian (Sybilla oraz 
Cascade). Następnie podzielono próbki chmielu na warianty różnych 
warunków przechowywania. Chmiele bez dostępu powietrza przecho-
wywane były w oryginalnych, zapakowanych próżniowo opakowaniach, 
natomiast te z dostępem rozłożone były równomiernie na szalce Petriego 
i przechowywano w trzech różnych warunkach temperatury: –10 °C,  
8 °C oraz 25 °C. Każdy wariant wykonano w trzech powtórzeniach.

Tabela 1. Warianty doświadczenia

Symbol 
próbki

Odmiana 
chmielu

Temperatura Dostęp 
powietrza

SYB.REF Sybilla - -
SYB.-10.pow Sybilla -10 °C tak
SYB.-10.bez Sybilla -10 °C nie
SYB.8.pow Sybilla 8 °C tak
SYB.8.bez Sybilla 8 °C nie
SYB.25.pow Sybilla 25 °C tak
SYB.25.bez Sybilla 25 °C nie
CAS.REF Cascade - -
CAS.-10.pow Cascade -10 °C tak
CAS.-10.bez Cascade -10 °C nie
CAS.8.pow Cascade 8 °C tak
CAS.8.bez Cascade 8 °C nie
CAS.25.pow Cascade 25 °C tak
CAS.25.bez Cascade 25 °C nie

Analizę HSI na przechowywanych próbkach wykonywano co 7 dni, 
do momentu odnotowania pierwszych istotnych statystycznie zmian 
HSI dla granulatu przechowywanego w warunkach panujących w lo-
dówce (8 °C), z dostępem powietrza. 
Analiza statystyczna 

Doświadczenia przeprowadzono w 3 powtórzeniach. Z otrzymanych 
wyników obliczono średnie arytmetyczne i odchylenia standardowe. 
Analizę statystyczną przeprowadzono wykorzystując analizę wariancji 
ANOVA z testem post-hoc Tukeya, p<0,05. Słupki błędów na wykresach 
obrazują odchylenie standardowe.
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Wyniki i dyskusja 
Zmiany HSI podczas przechowywania

Rys.1 przedstawia wartości parametru HSI dla próbek przechowy-
wanych w temperaturze 8 °C, z dostępem powietrza, mierzone co 7 dni. 
W pierwszym dniu doświadczenia chmiele Cascade i Sybilla charakte-
ryzowały się niskimi, jednak mocno różniącymi się między sobą warto-
ściami HSI, kolejno 0,28 i 0,43. Według Van Holle [16], wyniki HSI na-
leży interpretować w następujący sposób: wartość HSI < 0,3 charak-
teryzuje chmiel dobrej jakości, HSI 0,3–0,4 mówi o jego akceptowalnej 
jakości, natomiast HSI > 0,4 uznaje się za wyznacznik wątpliwej jakości 
chmielu. By móc lepiej zobrazować skalę oceny jakości chmielu, warto 
wspomnieć, że HSI na poziomie 0,4 oznacza nieco ponad 20% strat 
α- i β-kwasów w granulacie [14]. Inne źródła mówią o wartości 0,5 HSI, 
jako granicznej, z podkreśleniem, że chmiel taki wciąż nadaje się do 
stosowania w procesie produkcji piwa, na potrzeby goryczkowe, z wcze-
śniejszą odpowiednią korektą ilości chmielu, przy znajomości stopnia 
utlenienia związków goryczkowych [17]. Chmiele analizowane w pre-
zentowanym przez nas doświadczeniu pochodziły ze zbiorów 2020 r., 
były więc przechowywane już ponad rok (jak deklaruje dystrybutor – 
w lodówce). Ich jakość na początku doświadczenia, korzystając z wyżej 
wspomnianego podziału, można określić jako dobrą, w przypadku 
chmielu Cascade oraz jako wątpliwą dla chmielu Sybilla.

Warto nadmienić, że w kilku doniesieniach naukowych określano 
początkowe wartości HSI, zaraz po zbiorach. Wyniki wskazują na duży 
wpływ zarówno odmiany chmielu, jak i roku upraw, na początkową 
wartość współczynnika HSI chmielu. Jego poziom w świeżo przetwo-
rzonych granulatach waha się w szerokim zakresie 0,18–0,31 [14, 18, 
19], co uzasadnia zupełnie różny poziom HSI chmieli dwóch odmian 
analizowanych w niniejszym badaniu.

Istotny statystycznie wzrost wartości HSI, w odniesieniu do wartości 
początkowej odnotowano w 21 dniu doświadczenia, zarówno w przy-
padku odmiany Cascade jak i Sybilla, kolejno: 0,33 i 0,48.

Wartości HSI w chmielach po 21 dniach przechowywania 
Rys. 2 przestawia wartości parametru HSI uzyskane w wyniku prze-

chowywania chmielu Sybilla, w czasie 21 dni w trzech różnych warto-
ściach temperatury (10 °C, 8 °C oraz 25 °C) z dostępem i bez dostępu 

Rys. 1. Zmiany HSI podczas przechowywania chmielu odmian Sybilla i Cascade, w temperaturze 8 °C, z dostępem 
powietrza. Słupki błędów przedstawiają odchylenie standardowe, homogenne grupy wyników oznaczono tymi samymi 
literami.

powietrza. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, jaki wpływ na 
HSI ma narażenie granulatu chmielowego na działanie powietrza. W każ-
dym zastosowanym wariancie temperaturowym, fakt dostępu powietrza 
powoduje istotny wzrost HSI w odniesieniu do próbki przechowywanej 
w warunkach próżniowych (w obrębie danej temperatury). 
Przechowywanie granulatu chmielowego przez okres 21 dni, z naraże-
niem na działanie powietrza, niezależnie od zastosowanej temperatury, 
spowodowało istotny wzrost HSI względem próby referencyjnej (HSI 
mierzone w pierwszym dniu doświadczenia).

W przypadku próbek przechowywanych w warunkach próżniowych 
jedynie zastosowanie temp. 25 °C spowodowało istotny przyrost HSI. 
Najwyższy stopień utlenienia związków goryczkowych zaobserwowano 
w granulacie przechowywanym w temp. 25 °C, z dostępem powietrza 
(wzrost HSI względem próby referencyjnej o 0,1).

By precyzyjniej określić zmiany zachodzące w badanych chmielach, 
w tab. 2 przestawiono otrzymane wyniki dla dwóch odmian chmielu, 
przeliczone przy użyciu wzoru [14], jako procentowe straty α- i β-kwasów. 
Chmiel Sybilla już w pierwszym dniu doświadczenia charakteryzował 
się stratami związków goryczkowych na poziomie 25,5%, a największy 
przyrost, jaki odnotowano w warunkach 25 °C z dostępem powietrza, 
to o ponad 10% większe straty (35,6%). 

Rys. 2. Wartości HSI dla chmielu Sybilla, przechowywanego 21 dni, w warunkach z oraz bez 
dostępu powietrza, w temperaturze -10 °C, 8 °C oraz 25 °C. Referencję stanowi wynik HSI 
z pierwszego dnia doświadczenia. Słupki błędów przedstawiają odchylenie standardowe, 
homogenne grupy wyników oznaczono tymi samymi literami.

Na rys. 3 przedstawiono wartości parametru HSI 
uzyskane w wyniku przechowywania chmielu 
Cascade, w czasie 21 dni w trzech różnych warto-
ściach temperatury (10 °C, 8 °C oraz 25 °C) z dostę-
pem i bez dostępu powietrza. Różnią się one od 
wyników wcześniej omawianej odmiany, szczególnie 
zauważalny jest duży przyrost HSI w wariancie temp. 
25 °C, względem próby referencyjnej. Chmiel Cascade 
przechowywany w tej temperaturze wykazuje straty 
związków goryczkowych na poziomie 26,6%, podczas 
gdy próba referencyjna wskazywała jedynie 5,4% strat. 
Wynik ten pokazuje ponad dwukrotnie większą dyna-
mikę utleniania α- i β-kwasów w tych warunkach w od-
mianie Cascade, w porównaniu z odmianą Sybilla. Co 
ciekawe, w niższych wartościach temperatury (-10 i 8 
°C) straty związków goryczkowych w omawianej od-
mianie nie zwiększyły się względem referencji, z wy-
jątkiem próbki CAS.8.pow (wzrost z 5,4 do 13,3%). 
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Doniesienia naukowe mówią wiele nt. stabilności przechowalniczej 
chmielu, ciężko znaleźć jednak wspólny mianownik, ponieważ w każdym 
z nich przedstawione są różne warianty czasowo-temperaturowe prze-
chowywania chmielu i kontroli parametru HSI. Likens i inni [14] dowie-
dli, że przechowywanie granulatu chmielu w temp. 22 °C przez 20 ty-
godni skutkuje stratąαα-kwasów na poziomie ok. 30%, podczas gdy 
w tym samym czasie przechowywania chmielu w temp. –20 °C nie 
zauważa się istotnych zmian w zawartości tych związków. Badania prze-
prowadzone na czeskich odmianach chmielu (Saaz, Sladek, Premiant, 
Agnus) wykazały silny wpływ temperatury oraz odmiany chmielu na 
zmiany w jego składzie chemicznym, w czasie przechowywania 12 
miesięcy. Próbki przechowywane w temperaturze pokojowej wykazały 
od 31% do 80% spadku zawartości α-kwasów, podczas gdy te same 
próbki przechowywane w klimatyzowanym magazynie wykazywały 
straty α-kwasów już na poziomie 5–27% [20]. Mikyška i Krofta [21] 
poddały przechowywaniu w temp. 20 oraz 2 °C, z dostępem powietrza 
i bez, próbki czterech czeskich odmian chmielu. Badania wykazały 
silny wpływ temperatury przechowywania oraz dostępu powietrza na 
uzyskane wyniki HSI, najszybciej utleniały się chmiele przechowywane 
w temp. 20 °C, z dostępem powietrza. Co ważne, w omawianej pracy 
zauważalne są duże różnice w dynamice zmian HSI w zależności od 
badanej odmiany. W warunkach najbardziej sprzyjających utlenianiu, 
po dwóch miesiącach przechowywania HSI odmiany Saaz wzrosło 
z 0,31 do 0,44, podczas gdy dla odmiany Sládek współczynnik z 0,32 
wzrósł do 0,39 [21].

Podsumowanie 
Pierwsze istotne zmiany parametru HSI w chmielach przechowy-

wanych w lodówce (temp. 8 °C) zaobserwowano po 21 dniach. Utlenianie 
się związków goryczkowych w badanych odmianach Sybilla i Cascade 
zachodziło z różną intensywnością. W warunkach najbardziej sprzyja-
jących utlenianiu, tj. w temp. 25 °C, z dostępem powietrza, prawie dwu-
krotnie większe straty α-kwasów zaobserwowano w odmianie Sybilla, 
w porównaniu z chmielem Cascade. Przechowywanie chmieli w niższych 

Rys. 3. Wartości HSI dla chmielu Cascade, przechowywanego 21 dni, w warunkach z oraz 
bez dostępu powietrza, w temperaturze –10 °C, 8 °C oraz 25 °C. Referencję stanowi wynik 
HSI z pierwszego dnia doświadczenia. Słupki błędów przedstawiają odchylenie standardowe, 
homogenne grupy wyników oznaczono tymi samymi literami.

Tabela 2. Straty α- i β-kwasów, wyrażone w procentach [%] w próbkach przechowywanych w różnych 
warunkach, przez okres 21 dni oraz wartości dla prób referencyjnych. Homogenne grupy wyników oznaczono 
tymi samymi literami, w obrębie danej odmiany chmielu.

Symbol REF -10.pow -10.bez 8.pow 8.bez 25.pow 25.bez

SYB

CAS

25,5% a 28,8% bc 25,9% a 31,2% c 26,6% ab 35,6% d 30,2% c

5,4% ab 9,8% bc 4,3% a 13,3% c 8,7% abc 26,6% e 18,7% d

wartościach temperatury (–10 oraz 8 °C), w 21 dniu do-
świadczenia skutkowało wzrostem HSI jedynie w warian-
tach z dostępem powietrza, wyjątkiem była próbka chmie-
lu Cascade przetrzymywana w temp. –10 °C, gdzie w tym 
czasie nie zaobserwowano podwyższonego HSI względem 
referencji. 
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