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Polska znaczącym producentem owoców
na świecie i w UE
Polska jest ważnym – w skali globalnej – producentem owoców klimatu umiarkowanego.
Wśród krajów Unii Europejskiej plasujemy się za Włochami, Hiszpanią i Francją, a przed Grecją
oraz Niemcami. Zbieramy najwięcej w UE: jabłek, wiśni, malin, porzeczek i borówki wysokiej.
Polska jest również znaczącym producentem truskawek, agrestu i aronii.
Produkcja owoców jest istotnym kierunkiem produkcji rolniczej w Polsce. Udział owoców
w wartości towarowej produkcji roślinnej w 2013 r. wyniósł ponad 15%. Polskie sadownictwo podążało w ostatnich dekadach za zmianami ekonomicznymi występującymi w całej gospodarce
żywnościowej, dostosowując się do zasad gospodarki wolnorynkowej i zmieniających się warunków rynkowych.
Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. ułatwiło polskim sadownikom ekspansję handlową na rynku wspólnotowym. Umiejętne wykorzystanie środków unijnych, głównie na rozwój
zaplecza produkcyjnego i przechowalniczego, przyczyniło się do zwiększenia konkurencyjności
polskich owoców i ich przetworów. Sprzyjało temu także organizowanie się rolników w grupy i organizacje producentów. W Polsce funkcjonują1 173 wstępnie uznane grupy producentów
owoców i warzyw (zrzeszają 2,6 tys. członków) oraz 139 uznanych organizacji producentów owoców i warzyw (4,6 tys. członków).
Udział owoców w wartości towarowej
produkcji roślinnej w 2013 r.

15,2%
Produkcja
owoców

84,8%
Produkcja
roślinna

Żródło: obliczenia ARR na podstawie danych GUS.

W europejskim systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych,
prowadzonym przez Komisję Europejską, zarejestrowano (do 15 października
2014 r.) 37 polskich produktów rolnych,
w tym 6 produktów z rynku owoców.
Natomiast na krajowej liście produktów
tradycyjnych, prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i sukcesywnie rozszerzanej o nowe pozycje, wśród
około 1,3 tys. produktów żywnościowych
znajduje się 129 z rynku owoców i warzyw.

1 Dane MRiRW (data odczytu 15 października 2014 r.).

W 2013 r. drzewa owocowe w sadach uprawiało 128 tys. gospodarstw rolnych, a krzewy
owocowe – 68 tys. gospodarstw. W ostatnich latach odnotowano wzrost średniej powierzchni upraw sadowniczych (w 2013 r.
była ona o 36% większa niż w 2010 r. i wyniosła 2,1 ha).
Produkujemy owoce charakteryzujące się
wysoką jakością. Bogata baza surowcowa
polskiego ogrodnictwa stwarza doskonałe
warunki do rozwoju przetwórstwa. Zarówno
sadownictwo, jak i przemysł przetwórstwa
owocowego oferują krajowym i zagranicznym konsumentom duży wybór smacznych
oraz zdrowych produktów. W krajowych zakładach przetwórstwa owoców wdrożono
nowoczesne rozwiązania technologiczne.
Przetwórnie posiadają certyfikaty produkcji
żywności.
Warunki klimatyczne panujące w Polsce
powodują, że produkcja owoców charakteStruktura uprawy owoców z drzew w Polsce
w 2013 r.
• grusze

1% • brzoskwinie i morele

• czereśnie
• śliwy

• wiśnie

4%
4%
7%

Rozwój sadownictwa w Polsce zawdzięczamy powiązaniu osiągnięć nauki i praktyki, w czym dużą rolę odegrał Instytut
Sadownictwa w Skierniewicach i jego
założyciel oraz długoletni dyrektor –
prof. Szczepan Aleksander Pieniążek.
Ten wybitny naukowiec zrewolucjonizował system produkcji owoców i był prekursorem zmian w ich przechowywaniu.
Efektem jego działalności był rozwój intensywnie prowadzonych sadów niskopiennych o większej wydajności i mniejszej pracochłonności zbiorów. Wprowadzone do uprawy odmiany jabłek utrzymują wysokie wartości smakowe przez
cały okres przechowywania.
ryzuje się sezonowością i dużymi wahaniami
plonów w poszczególnych latach, a produkowany asortyment jest ograniczony do gatunków klimatu umiarkowanego. Polska jest samowystarczalna w ich produkcji, jak również
w produkcji przetworów z tych owoców.
W latach 2004-2013 na eksport przeznaczano średnio 26% produkcji świeżych owoców.

13%
71%

• jabłonie

Żródło: obliczenia ARR na podstawie danych IERiGŻ
i GUS.
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Potencjał produkcji owoców w Polsce
W latach 2004-2013 zbiory owoców w Polsce stanowiły 5–11% produkcji owoców w Unii Europejskiej.
W 2013 r. ukształtowały się one na rekordowym
poziomie 4,13 mln ton, o 29% wyższym od średnich zbiorów w latach 2004–2012. Wzrostowi produkcji owoców sprzyjają: dostateczny
zasób ziemi oraz liczna grupa producentów o wysokim poziomie wiedzy fachowej i marketingowej, a także ich przedsiębiorczość oraz innowacyjność.
Ważnym czynnikiem stymulującym rozwój krajowej produkcji owoców jest ich eksport. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej wpływy z eksportu owoców ogółem wzrosły 3,5 razy
Zbiory owoców w Polsce
Gatunki owoców

2004

2009

2010

2011

2012

2013

Owoce ogółem (tys. ton)

3 521

3 646

2 744

3 415

3 843

4 129

Owoce z drzew, w tym:

3 019

3 100

2 218

2 884

3 286

3 522

Jabłka

2 522

2 626

1 878

2 493

2 877

3 085

Gruszki

87

83

47

63

65

76

Wiśnie

202

189

147

175

175

188

Śliwy

133

121

84

92

103

102

Czereśnie

48

51

40

38

41

48

Brzoskwinie

14

13

9

9

9

10

Morele

5

5

3

4

3

4

Owoce jagodowe, w tym:

502

546

526

531

557

607

Truskawki

186

198

153

166

150

193

Maliny

57

81

93

118

127

121

Porzeczki

195

196

196

170

195

199

Agrest

20

16

14

15

16

15

Aronia

38

37

53

48

51

58

Borówka wysoka

4

11

9

9

11

13

Źródło: Wyniki produkcji roślinnej GUS, Roczniki statystyczne rolnictwa GUS.
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Handel zagraniczny świeżymi owocami w latach 2004–2013 (w mln EUR)
Import

Eksport
Saldo
527

849

621

227

213

2004

2005

2006

-394

870

843

728

681

210

-316

1033

949

728
622

288

321

366

365

2007

2008

2009

2010

396

2011

-362
-468

900

-478

-561

2012

2013

-278

-305

-474

-629

Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

(z 210 mln EUR w 2004 r. do 728 mln EUR
w 2013 r.). Najwięcej eksportujemy jabłek. Kolejne miejsca pod względem wartości eksportu spośród owoców uprawianych w kraju zajmują: gruszki, maliny, truskawki, wiśnie i czereśnie. Mniejsze wpływy uzyskuje się ze sprzedaży zagranicznej śliwek, moreli i porzeczek.
Eksport owoców świeżych z Polski
Gatunki owoców

2004

2009

2010

2011

2012

2013

Owoce ogółem (tys. ton), w tym:

650

993

913

776

1264

1515

Jabłka

434

777

725

534

958

1230

Gruszki

15

20

12

25

39

42

Maliny

32

25

16

17

17

16

Truskawki

23

16

15

14

17

14

Wiśnie

4

10

5

6

10

11

Czereśnie

8

11

3

5

7

10

Śliwki

20

18

7

10

8

8

Porzeczki czarne

10

1

2

3

7

6

Owoce ogółem (mln EUR)

210

366

365

396

622

728

Źródło: za lata 2009–2013 obliczenia ARR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, za rok 2004 – dane IERIGŻ-PIB.
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Jabłka – polskie dobro
narodowe
Polska jest największym w Unii Europejskiej i czwartym na
świecie producentem jabłek. Udział naszego kraju w światowej produkcji jabłek w latach 2004–2012 wynosił średnio
4%, a w unijnej – 26%. Największymi światowymi konkurentami Polski w produkcji jabłek są Chiny, Stany Zjednoczone
oraz Turcja, a spośród krajów unijnych – Włochy i Francja. W latach 2004–2013 areał uprawy jabłoni w Polsce wahał się od
162 tys. ha do 195 tys. ha. Udział tej uprawy w areale uprawy wszystkich drzew owocowych w kraju zwiększył się do
70%. Największa powierzchnia sadów jabłoniowych
zlokalizowana jest w tzw. zagłębiach sadowniczych
województwa mazowieckiego w okolicach Grójca,
Warki oraz Tarczyna. Znaczące skupiska tych sadów
występują również w województwach: lubelskim,
łódzkim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim.

4

•

Rynek owoców w Polsce

Zbiory jabłek w Polsce w 2013 r. wg odmian
Do unijnego rejestru Chronionych Oznaczeń Geograficznych wpisane zostały
dwa gatunki polskich jabłek: jabłka łąckie
(w 2010 r.) i jabłka grójeckie (w 2011 r.).

• Idared
• Pozostałe

71%
19%

28%

12%

• Golden
delicious

4%
4%
• Lobo
4%
• Gala

Jabłka łąckie
• Szampion

10%
8% • Jonagold

5% 6%
• Cortland

• Ligol

• Gloster

Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.

Polskie sadownictwo charakteryzuje się
dużą różnorodnością odmian jabłek. Obecnie
w polskich sadach dominują: „Idared”, „Szampion”, „Jonagold”, „Ligol”, „Gloster” i „Cortland”, które cechuje trwałość w obrocie towarowym i mniejsza podatność na choroby
grzybowe. W latach 2004–2013 produkcja jabłek w Polsce – pomimo wahań – wykazywała trend wzrostowy, szczególnie dynamiczny
w ostatnich trzech latach tego okresu.
W 2013 r. zebrano 3,1 mln ton jabłek wobec 2,5 mln ton w 2004 r. Wzrost produkcji był wypadkową czynników rynkowych
oraz przekształceń strukturalnych. Wprowadzenie na szeroką skalę uprawy sadów karłowych, zwiększenie areału jabłoni, a także
stworzenie odpowiedniego zaplecza produkcyjnego w postaci przechowalni oraz urządzeń do sortowania i pakowania umożliwiło
wzrost produkcji towarowej i poprawę oferty handlowej.

posiadają tzw. „górską
zieloną nutkę”, czyli są bardzo wyraziste w smaku, charakteryzują się dość
wysoką
kwasowością, co jest związane
ze specyficznym mikroklimatem Kotliny
Łąckiej w woj. małopolskim. Należą do
nich wybrane odmiany jabłek klasy ekstra i klasy I. Ich rumieniec jest wyraźnie
mocniejszy od rumieńca jabłek pochodzących z innych regionów. Obrane nie
brązowieją.

Jabłka grójeckie
są odmianami jabłek klasy
ekstra i klasy I, które wywodzą się z grójeckiego
zagłębia sadowniczego. Każda z odmian
spełnia wymagania
dotyczące wybarwienia, wielkości i jędrności miąższu. Wszystkie
jabłka grójeckie charakteryzuje specyficzna kwasowość i mocny rumieniec.
Zalety tych jabłek wynikają z warunków
glebowych w rejonie grójeckim a także z umiejętności sadowników, na które
składa się doświadczenie pokoleń ich poprzedników.
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Kierunki eksportu jabłek z Polski w 2013 r.

• Unia
Europejska

• Rosja

23%

• Pozostałe
kraje trzecie

2%
• Kazachstan
• Ukraina

4%
4%

55%
12%

• Białoruś

Źródło: obliczenia ARR na podstawie danych
Ministerstwa Finansów.

Swój znakomity smak jabłka zawdzięczają przede wszystkim zawartości kwasu jabłkowego i cytrynowego oraz cukrów. Owoce te są źródłem witamin, przede wszystkim witaminy C,
która wzmacnia układ odpornościowy. Jabłka, z uwagi na dużą zawartość zasadowych soli mineralnych, odkwaszają organizm. Owoce te mają również zastosowanie w dietetyce z uwagi
na stosunkowo niewielką kaloryczność oraz właściwości oczyszczania organizmu człowieka.
Dzięki dużej skali produkcji, poprawiającej się jakości odmian deserowych oraz stosunkowo niskim kosztom produkcji Polska w 2013 r. wyprzedziła Chiny i stała się globalnym liderem
w eksporcie jabłek.
W latach 2004–2013 w polskim handlu zagranicznym jabłkami odnotowano dynamiczny
wzrost wolumenu oraz wartości wywozu. Eksport jabłek wzrósł w tym czasie prawie 2,8 razy
(z 434 tys. ton do 1 230 tys. ton). Jego wartość zwiększyła się z 90 mln EUR do 447 mln EUR
(tj. prawie 5-krotnie) i stanowiła 40-60% wartości eksportu owoców. Po akcesji Polski do UE
wywoziliśmy rocznie od 17% do 43% krajowej produkcji jabłek. Głównymi zagranicznymi rynkami zbytu polskich jabłek były kraje WNP, przede wszystkim Rosja. W 2013 r. eksport jabłek do
tego kraju stanowił 55% całego wolumenu eksportu tych owoców.
Skala importu jabłek do Polski jest nieporównywalnie mniejsza. Po akcesji do UE Polska importowała od 7 tys. ton jabłek w 2004 r. do 138 tys. ton w 2007 r. (głównie na potrzeby prze-
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mysłu przetwórczego). Import jabłek świeżych nie stanowi znaczącej konkurencji dla polskiej
produkcji, ponieważ jabłka sprowadza się przeważnie z półkuli południowej w okresie wczesnoletnim, jako uzupełnienie oferty krajowej.

Polska znaczącym światowym
eksporterem zagęszczonego
soku jabłkowego
Istotnym czynnikiem stymulującym rozwój produkcji jabłek
w kraju jest produkcja koncentratu soku jabłkowego, którego Polska jest drugim (po Chinach) eksporterem na świecie.
W latach 2004–2013 eksport zagęszczonego soku jabłkowego
wykazywał tendencję wzrostową. W sezonie 2012/2013 z kraju
wywieziono około 280 tys. ton zagęszczonego soku jabłkowego wobec
204 tys. ton w sezonie 2004/2005. W 2013 r. głównymi odbiorcami polskiego zagęszczonego
soku jabłkowego były kraje UE, przede wszystkim Niemcy (około 60% całego wolumenu eksportu tego produktu), Wielka Brytania (15%) i Holandia (7%).

• Wielka Brytania

Kierunki polskiego eksportu
zagęszczonego soku jabłkowego
w 2013 r.

• Niemcy

15%
• Holandia

7%
3%
• Francja 3%
• Hiszpania 2%
• Szwecja 2%

• Austria

Źródło: obliczenia ARR
na podstawie danych
Ministerstwa Finansów.

59%
9%

• Pozostałe
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Owoce z drzew – dojrzały smak natury
Polska jest największym producentem wiśni w Unii Europejskiej.
W 2012 r. udział polskich
zbiorów w unijnej produkcji wiśni wyniósł
64%. Równocześnie Polska jest
trzecim – po Turcji
i Rosji – producentem tych owoców na świecie, z 15% udziaDo unijnego rejestru Chronionych Nazw
łem w produkcji globalnej.
Pochodzenia została wpisana w 2009 r.
Areał uprawy wiśni w kraju w latach 2004wiśnia nadwiślanka (słupska, słupian2013 wynosił 33–39 tys. ha. Największe upraka, słupiec) – lokalny typ wiśni sokowej,
wy wiśni znajdują się w województwie mawystępujący w pasie nadwiślańskim, od
zowieckim oraz w województwach: lubelOżarowa do Lipska, gdzie występują
skim, świętokrzyskim i łódzkim. W sadach
gleby o podłożu wapiennym. Tradycja jej
towarowych najpopularniejszą odmianą jest
uprawy sięga ponad 120 lat. NadwiślanŁutówka. Ponadto uprawia się m.in. „Nefris”,
ka ma owoce o intensywniejszej barwie
„Northstar” i „Kelleris”.
i wyraźnie mniejsze od owoców innych
W zależności od warunków pogodowych
odmian. Charakteryzuje się ona także
zbiory wiśni w kraju kształtowały się od 108
intensywnym, lekko cierpkim i mocno
tys. ton (w 2007 r.) do 202 tys. ton (w 2004 r.
kwaskowatym smakiem. Bardzo dobrze
i 2008 r.). Większość wiśni jest przeznaczana
nadaje się do przetworów oraz jest cedo produkcji mrożonek oraz soku. Z wiśni proniona jako owoc deserowy.
dukuje się również dżemy i konfitury. Owoce
te eksportowane są przede wszystkim w postaci mrożonej, głównie na rynek niemiecki i rosyjski. W latach 2009–2013 eksport mrożonych
wiśni kształtował się w przedziale 56-89 tys. ton, podczas gdy wywóz wiśni świeżych wahał się
od 5 tys. ton do 11 tys. ton. Wiśnie należą do grupy owoców o największej zawartości przeciwutleniaczy. Ponadto są niskokaloryczne oraz zawierają duże ilości witaminy B i błonnika.
Polscy sadownicy mają duże doświadczenie w uprawie czereśni. Najpopularniejsze odmiany czereśni to
„Kordia” i „Regina”. Areał uprawy czereśni w Polsce
w latach 2004–2013 był stabilny i wynosił 10–12 tys. ha.
Większe wahania notuje się w wielkości zbiorów, co jest
związane z dużą wrażliwością czereśni na przymrozki oraz
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na choroby. Po przystąpieniu Polski do UE zbiory czereśni wynosiły od 20 tys. ton w nieurodzajnym 2007 r. do 51 tys. ton w 2009 r. Czereśnie są przeznaczane głównie na rynek krajowy,
a w latach urodzaju eksportuje się 20-30% ich produkcji. Świeże czereśnie były eksportowane
przede wszystkim do krajów WNP.
Pod względem
areału uprawy
i zbiorów śliwki
zajmują szóste miejsce –
po jabłkach,
truskawkach,
porzeczkach,
wiśniach i malinach. W 2012 r. Polska była piątym producentem śliwek wśród krajów UE (po Rumunii,
Francji, Hiszpanii i Włoszech) z 8% udziałem
w unijnej produkcji. Równocześnie zajmowaliśmy pozycję siedemnastego światowego producenta tych owoców. Areał uprawy śliw w Polsce wahał się w minionych latach w granicach 18–25 tys. ha. Zbiory śliwek
w ostatnich latach wynosiły 100 tys. ton, co
całkowicie pokrywało zapotrzebowanie krajowe. Najpopularniejszymi odmianami śliwek są „Węgierka zwykła” i „Węgierka dąbrowicka”, a także „Renkloda Ulena” i „Stanley”.
Polski przemysł przetwórczy wykorzystuje te
smaczne owoce głównie do produkcji: mrożonek, owoców kandyzowanych, suszy, dżemów i powideł oraz wyrobów alkoholowych.
Cenionym produktem cukierniczym są śliwki
w czekoladzie.
Uprawa gruszek w Polsce odbywa się na stosunkowo niewielką skalę. Udział
polskich gruszek w zbiorach
unijnych w 2012 r. wyniósł
3%. Areał uprawy grusz
w Polsce w latach 2004–
–2013 wahał się w prze-

Do unijnego rejestru Chronionych Oznaczeń Geograficznych zostały wpisane
w 2010 r. śliwka szydłowska i suska sechlońska.

Śliwka szydłowska
to określenie owoców różnych odmian śliwy domowej pochodzących z gminy Szydłów w woj.
świętokrzyskim, poddanych
procesowi suszenia i wędzenia. Proces
ten powoduje, że owoce mają niepowtarzalną barwę, smak oraz zapach. Śliwka
szydłowska ma jednolitą elastyczną konsystencję, jej skórka jest pomarszczona
i błyszcząca.

Suska sechlońska
jest śliwką poddaną procesowi suszenia i wędzenia. Nazwa
pochodzi od
miejscowości
Sechna, leżącej
w gminie Laskowa, w Małopolsce. Proces wędzenia powoduje, że owoce mają
charakterystyczny aromat, niepowtarzalną barwę i są delikatnie słodkie. W procesie tym wykorzystuje się odmiany śliwy
węgierki.
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dziale 8–14 tys. ha. Po akcesji naszego kraju do UE zbiory gruszek, pomijając lata nieurodzaju (2007 r. i 2010 r.), wynosiły 59–87 tys. ton. Największa powierzchnia sadów gruszkowych
zlokalizowana jest w województwie mazowieckim oraz łódzkim. Najpowszechniej uprawianą
odmianą gruszek w Polsce jest „Konferencja”. Znaczny areał zajmują: „Lukasówka” oraz „Faworytka”. Pozostałe odmiany gruszek (np. „General Leclerc”, „Bera Hardy”, „Carola”, „Bonkreta
Williamsa” i „Concorde”) mają mniejsze znaczenie w produkcji towarowej. Gruszki zawierają dużo potasu oraz fosfor, wapń, magnez, sód, miedź, żelazo, bor i jod. Są również bogatym
źródłem kwasów owocowych – jabłkowego i cytrynowego – oraz węglowodanów i błonnika.
Areał uprawy brzoskwiń i moreli w Polsce jest względnie stabilny. Powierzchnia uprawy brzoskwiń wynosi 3–4 tys. ha,
a moreli – 1–2 tys. ha. Gospodarstwa sadownicze specjalizujące się w produkcji tych owoców zlokalizowane są
przede wszystkim w województwach: świętokrzyskim,
wielkopolskim i mazowieckim. Głównymi uprawianymi
odmianami brzoskwiń są: „Redhaven”, „Reliance” i „Royalvee”, a moreli – „Early Orange”, „Harcot”’, „Wczesna z Morden” i „Późna z Morden”. Produkcja brzoskwiń w Polsce kształtuje się w przedziale 4–14 tys.
ton. Znacznie mniejsza jest produkcja moreli. W latach 2004-2013 zbiory tych owoców wynosiły od 1 tys. ton do 5 tys. ton.
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Polska potentatem w produkcji owoców
jagodowych w UE oraz znaczącym
producentem globalnym
Uprawa owoców jagodowych odgrywa istotną rolę w polskiej produkcji ogrodniczej od lat
siedemdziesiątych XX wieku. Obecnie tą uprawą zajmuje się około 200 tys. przeważnie małych gospodarstw. Po akcesji Polski do UE areał
uprawy owoców jagodowych ogółem kształtuje się w przedziale 115–147 tys. ha. Zbiory owoców jagodowych stanowią średnio 16% zbiorów owoców ogółem, a ich produkcja systematycznie rośnie – w 2013 r. ukształtowała się
na poziomie 607 tys. ton, o 21% wyższym niż
w 2004 r. W rozwoju produkcji owoców jagodowych bardzo duże znaczenie ma odpowiednia baza przetwórcza.

Struktura uprawy owoców jagodowych
w Polsce w 2013 r.

6%

5% • 2%
agrest

• aronia

• borówka
• porzeczki

32%
23%
• maliny

32%
• truskawki

Źródło: obliczenia ARR na podstawie danych
IERiGŻ-PIB i GUS.
Truskawki są źródłem wielu cennych witamin
z grupy B, witaminy C oraz mikroelementów,
tj. magnezu, potasu, żelaza, cynku, jodu, miedzi i fosforu. W 2013 r. uprawa truskawek w Polsce
prowadzona była w 57 tys. gospodarstw. Krajowe plantacje truskawek w latach 2004–2013 zajmowały powierzchnię 37-56 tys. ha, a zbiory wahały się od 150 tys. ton do
198 tys. ton. Najczęściej uprawianymi odmianami są: „Selva”, „Evie”,
„Diamante”, „Linosa”, „Capri”, „Albion” i „Senga Sengana”. Produkcja truskawek na tak wysokim poziomie stawia nasz kraj
w roli trzeciego – po Hiszpanii i Niemczech – producenta tych
owoców w Unii Europejskiej oraz dziesiątego producenta na
świecie. W 2012 r. udział produkcji polskich truskawek w zbiorach unijnych i światowych wyniósł odpowiednio 15% i 3%.
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Struktura geograficzna polskiego eksportu
truskawek w 2013 r.

• Belgia
• Austria

• Holandia
• Niemcy

10%
14%

3% • Pozostałe
5% 8%

14%

46%

• Białoruś
• Rosja

Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych
Ministerstwa Finansów

Polska jest największym producentem malin w Unii
Europejskiej
oraz drugim – po Rosji – producentem tych
owoców na świecie. W 2012 r. udział Polski w
unijnej oraz w światowej produkcji malin wynosił odpowiednio 70% i 21%. Duża popularność uprawy malin w kraju jest wynikiem ich
właściwości zdrowotnych, walorów smakowych oraz popytu ze strony przemysłu owocowo-warzywnego. Najpopularniejsze odmiany to: „Polana”, „Polka”, „Koral” oraz „Benefis”. W 2004 r. powierzchnia uprawy malin wynosiła 14 tys. ha i do 2013 r. wzrosła do
29 tys. ha, przy jednoczesnym wzroście produkcji z 57 tys. ton do 121 tys. ton. Eksport malin świeżych w latach 2010-2013 kształtował się
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Do unijnego rejestru Chronionych Oznaczeń Geograficznych została wpisana
w 2009 r. truskawka kaszubska, która
jest produktem tradycyjnym województwa pomorskiego. Ze względu na warunki
dojrzewania truskawkę kaszubską odróżnia od odmian uprawianych w innych regionach większa zawartość cukru w owocach. Wynika to ze specyficznego mikroklimatu Pojezierza Kaszubskiego. Bardzo
dobrze nadaje się na przetwory (dżemy,
soki), jako dodatek do jogurtów oraz do
konsumpcji bezpośredniej.
Struktura geograficzna polskiego eksportu
malin w 2013 r.
• Pozostałe
• Austria

• Belgia

6%
8%
9%
16%

61%

• Holandia

• Niemcy

Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych
Ministerstwa Finansów

na poziomie 16–17 tys. ton i był mniejszy niż w latach 2004–2009, kiedy wywożono 16–32 tys. ton
tych owoców. Spadek eksportu malin świeżych spowodowany był zwiększonym przerobem tych
owoców w krajowych zakładach przetwórczych. Większy niż owoców świeżych był wywóz malin
w postaci mrożonej. W latach 2009–2013 polski eksport mrożonych malin wynosił 39–64 tys. ton.
Mrożone maliny kierowano głównie na rynek niemiecki.
W produkcji porzeczek Polska zajmuje drugie miejsce na
świecie po Rosji. Zbiory tych owoców w naszym kraju
stanowią 30% zbiorów światowych oraz 70% zbiorów
w Unii Europejskiej. W latach 2004–2013 powierzchnia
uprawy porzeczek w Polsce wynosiła 39–47 tys. ha. Zbiory
porzeczek kształtowały się w przedziale 190–200 tys. ton (z wyjątkiem lat 2007 i 2011, kiedy na skutek nieurodzaju były niższe).
W asortymentowej strukturze produkcji 77% stanowiły porzeczki czarne, a 23% – porzeczki czerwone. Eksport świeżych porzeczek czarnych był niewielki i wynosił 2–10 tys. ton. Owoce te wywożono przede wszystkim w postaci mrożonej (17–27 tys. ton). Porzeczki, niezależnie od odmiany, są bezcennym źródłem witamin i minerałów. Czarne porzeczki zawierają ponad 3 razy więcej witaminy C niż cytryny. Dzięki
zawartości antocyjanów oraz fitoncydów są stosowane w zapobieganiu infekcjom wirusowym
i grzybiczym. Najczęściej uprawianymi odmianami porzeczki czarnej są „Ceres” i „Titania”, a porzeczki czerwonej – „Detvan”, „Tatran” i „Rosetta”.
Polska zajmuje trzecie miejsce na świecie w produkcji agrestu
(po Niemczech i Rosji) oraz drugie miejsce wśród państw
Unii Europejskiej. Udział krajowej produkcji w światowej
produkcji tych owoców wynosi 10%, a w produkcji unijnej
– 16%. Areał uprawy agrestu w Polsce jest stabilny i kształtuje się na poziomie 3 tys. ha, a produkcja – w zależności
od urodzaju – oscyluje w granicach od 14 tys. ton do 20
tys. ton. Najczęściej uprawianymi odmianami są: „Biały triumf”,
„Hinnonmaki rot” i „Invicta”. Wartość odżywcza agrestu związana
jest z dużą zawartością witamin, minerałów oraz pektyn.
Polska jest największym producentem aronii na świecie, z 90%
udziałem w światowych zbiorach. W latach 2004–2013
plantacje aronii zajmowały w kraju 5–8 tys. ha, a produkcja
tych owoców wzrosła z 38 tys. ton do 58 tys. ton. Najpopularniejszymi odmianami są: „Hugin”, „Nero” i „Viking”.
Zwiększenie popularności aronii jest związane z rosnącym popytem na przetwory z tych owoców − głównie
soki. Właściwości zdrowotne aronii wynikają z bardzo dużej zawartości witamin i składników mineralnych.
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Borówka wysoka (amerykańska) jest rośliną pochodzącą z Ameryki Północnej. Jej owoce są bardzo smaczne i mają
duże wartości odżywcze oraz zdrowotne dzięki zawartości
soli mineralnych, pektyn oraz witamin. Borówki spożywane
są głównie na surowo, jako owoc deserowy. Polska jest największym producentem borówki w Unii Europejskiej, z 23%
udziałem w zbiorach. W światowej produkcji nasz kraj zajmuje trzecie miejsce (po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie),
z 3% udziałem. Wysoka pozycja krajowej produkcji borówki
wynika ze wzrostu areału uprawy w latach 2004–2013 z 1 tys.
ha do 7 tys. ha. Równocześnie zbiory tych owoców zwiększyły się z 4 tys. ton do 13 tys. ton, a prawie całą produkcję stanowiły owoce deserowe. Najczęściej
uprawianymi odmianami są: „Bluecrop”, „Bluegold”, „Spartan”, „Sunrise” i „Duke”.
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Przetwórstwo
ważnym
kierunkiem
zagospodarowania
polskich owoców
Przetwórstwo owoców jest w Polsce ważną gałęzią przemysłu. Produkcja przetworów
owocowych po akcesji do UE wynosiła średnio 861 tys. ton. Wśród przetworów owocowych
produkowanych w kraju dominują mrożonki. Ich udział w produkcji przetworów owocowych
wynosił średnio 40%. Stosunkowo duży udział miały także soki zagęszczone – 30%. Udział dżemów oraz marmolad, powideł i przecierów wynosił ogółem 16%.
Produkcja przetworów owocowych zwiększyła się o 28%, z 790 tys. ton w roku 2004/2005 do
1010 tys. ton w roku 2012/2013. W przypadku soków zagęszczonych i mrożonek wzrost ten wyniósł
odpowiednio 40% i 7%, a dla soków pitnych, nektarów i napojów – 18%. Zmniejszyła się o 7% przeciętna wielkość produkcji dżemów, marmolad, powideł i przecierów.
Produkcja przetworów owocowych
Przetwory

2004/05

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Ogółem przetwory (tys. ton)

790

930

845

785

868

1 010

Soki zagęszczone, w tym:

260

330

255

190

261

365

sok jabłkowy

225

280

210

155

225

330

Dżemy, marmolady, powidła,
przeciery

138

130

126

133

130

130

Owoce mrożone

350

345

329

325

345

375

Susze i pozostałe przetwory*

30

125

135

137

132

140

Soki pitne, nektary
i napoje**

1200

1610

1600

1580

1485

1410

Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych IERiGŻ-PIB

* kompoty, owoce pasteryzowane, konserwy, przetwory z orzechów.
** łącznie z warzywnymi.
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Eksport przetworów owocowych
			
Rodzaj przetworu

2004/05

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Ogółem przetwory
(tys. ton)

664

775

753

645

691

833

Soki zagęszczone, w tym:

237

293

265

194

238

319

sok jabłkowy

204

252

215

158

196

280

Soki pitne, nektary i napoje

86

112

115

95

87

102

Mrożonki

281

279

287

273

277

320

Susze

2

3

3

3

6

7

Dżemy, marmolady,
powidła, przeciery

23

30

29

28

29

30

Konserwy, owoce
i przetwory z orzechów

34

57

53

51

54

53

Owoce tymczasowo
zakonserwowane

1

1

1

1

1

1

Ogółem przetwory
(mln EUR)

522

912

719

844

1083

1223

Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych IERiGŻ-PIB
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Dynamicznie rosnąca produkcja przetworów owocowych była również stymulowana
przez wzrost popytu eksportowego. Eksport
przetworów owocowych w ostatnich latach
wynosił 700–800 tys. ton, a jego wartość –
1–1,2 mld EUR.
W strukturze eksportu pod względem wolumenu dominujące znaczenie miały dwie
grupy przetworów – mrożonki oraz soki zagęszczone.
W latach 2004–2013 eksport mrożonek
wahał się od 250 tys. ton do 320 tys. ton, natomiast wywóz zagęszczonych soków kształtował się w przedziale 158–319 tys. ton.
W eksporcie zagęszczonych soków dominował sok jabłkowy, którego udział wynosił
przeciętnie 84%. Duże znaczenie w eksporcie
przetworów owocowych miały również soki
pitne, nektary i napoje. Sprzedaż zagraniczna tych produktów kształtowała się od 86 tys.
ton do 136 tys. ton.
Handel zagraniczny przetworami owocowymi w latach 2004-2013 (w mln EUR)
Saldo

Import

Eksport

673

593
466
361

482

420

332

370
1172

971
787
527

321

734

389

378

1179

970

871

794

604

272

637

489

424

482

499

542

314

166

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych IERiGŻ-PIB
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Działania Agencji Rynku Rolnego
na rynku owoców i warzyw
Program „Owoce i warzywa w szkole”2
Agencja Rynku Rolnego realizuje unijny program „Owoce i warzywa w szkole”, którego celem jest zmiana nawyków żywieniowych
u dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, a także – propagowanie zdrowego odżywiania poprzez prowadzone w szkołach podstawowych działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.
Uczniom z klas I-III szkół podstawowych oraz dzieciom realizującym w ww. placówkach oświatowych obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (w tzw. zerówkach) udostępniane są:
świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki,
borówki amerykańskie), świeże warzywa (marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidory koktajlowe) oraz soki owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne.
Od uruchomienia programu w roku szkolnym 2009/2010
liczba dzieci z niego korzystających wzrosła 4,4 razy, a liczba
szkół − blisko 4,5 razy. W I semestrze roku szkolnego 2014/2015
z programu skorzystało 95% dzieci z grupy docelowej uczniów.
Do końca września 2014 r. ARR wypłaciła na jego realizację 231
mln zł, z tego 173 mln zł (75%) z budżetu UE oraz 58 mln zł
(25%) – z budżetu krajowego. Dzieciom ze szkół podstawowych udostępniono bezpłatnie ponad 233 mln porcji owoców i warzyw.
Prowadzone są również działania popularyzujące program (strona internetowa www.owocewszkole.org, imprezy o charakterze promocyjnym, edukacyjno-sportowym i konferencyjnym, wydawanie plakatów, broszur,
gadżetów) oraz działania edukacyjne (np. szkoły uczestniczące w programie zobowiązane są do zorganizowania przynajmniej dwóch zajęć o tematyce przyrodniczej i zdrowotnej
2 Do 31 grudnia 2013 r. program nosił nazwę „Owoce w szkole”.
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w każdym semestrze roku szkolnego). Przeprowadzane niezależne oceny programu, dotyczące wpływu na nawyki żywieniowe u dzieci, potwierdzają jego skuteczność.
Uczniowie i szkoły podstawowe korzystające z programu „Owoce i warzywa w szkole”
Liczba uczniów korzystających z programu (w tys.)
Liczba szkół podstawowych (w tys.)

8,2

8,6

9,2

9,7

10,0

10,4

10,6

10,8

11,6

5,6

2,6

298

571

767

792

859

892

918

951

968

976

1323

I sem.

II sem.

I sem.

II sem.

I sem.

II sem.

I sem.

II sem.

I sem.

II sem.

I sem.

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Kampanie promocyjno-informacyjne realizowane na rynku
owoców i warzyw
Od maja 2004 r. Komisja Europejska przyznała Polsce ogółem
16,7 mln EUR na realizację 6 branżowych kampanii promocyjnoinformacyjnych dotyczących owoców i warzyw oraz soków. Były
to kampanie:
• „Marchewka” (okres realizacji – lata 2006–2007, budżet –
1,8 mln EUR, rynki docelowe – Rumunia, Bułgaria);
• „Mrożonki pełne natury” (2006-2007, 161 tys. EUR, Polska);
• „5 x dziennie warzywa i owoce” (2008–2009, 2 mln EUR,
Polska);
• „5 porcji warzyw, owoców lub soku” (3-letnia, 2011–2013,
3,8 mln EUR, Polska, Rumunia);
• „Jabłka każdego dnia” (3-letnia, rozpoczęta w 2012 r.,
4 mln EUR, Ukraina, Rosja);
• „Europejskie jabłka dwukolorowe” (3-letnia, rozpoczęta
w 2014 r., 5 mln EUR, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie).
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Od akcesji Polski do UE do 30 września 2014 r. wsparcie udzielone przez ARR na realizację
kampanii promocyjno-informacyjnych na rynku owoców i warzyw wyniosło ogółem 32 mln zł,
w tym 20 mln zł zostało sfinansowane z budżetu unijnego.
Kolejną formą działalności ARR, wspierającą promocję żywności, są działania promocyjne i informacyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz – finansowane z budżetu
krajowego – działania mające na celu promocję produktów rolnictwa ekologicznego, produktów regionalnych i tradycyjnych, metod ich produkcji, a także systemów jakości żywności.
Fundusz Promocji Owoców i Warzyw
Podobnie jak pozostałe osiem funduszy promocji3, został utworzony w celu wspierania
marketingu rolnego i zwiększania spożycia
określonych produktów. W ciągu pięciu lat na
rachunek funduszu wpłynęło 30,4 mln zł od
około 8 tys. podmiotów, a na zadania z niego dofinansowywane przekazano 22,4 mln zł.
W 2014 r. z funduszu sfinansowane zostały
następujące kampanie promocyjne: „Owocowe oraz warzywne soki i musy na zdrowie”,
„Niezwykłe właściwości zwykłych owoców”,
„Pora na pomidora, czyli jak tu nie kochać polskich warzyw i owoców”, „Europejskie jabłka
dwukolorowe”, „Ziemniak tradycyjnym, cennym warzywem o wszechstronnym wykorzystaniu” oraz „Ekoeuropa – jakość i tradycja”.
Z funduszu sfinansowano także: „Festiwal
jabłka”, „Piknik truskawkowy”, „Piknik owocowo-warzywny”, opracowanie strategii rozwoju produkcji, przetwórstwa i dystrybucji świeżych oraz przetworzonych owoców i warzyw
w perspektywie do 2030 r., a także udział polskich organizacji branżowych w międzynarodowych targach i spotkaniach branżowych.

3 ARR od 2009 r. administruje dziewięcioma funduszami promocji produktów rolno-spożywczych (tj.: mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego, mięsa owczego, ziarna zbóż i przetworów zbożowych, owoców i warzyw, mięsa drobiowego i ryb). Decyzje o sposobie wydatkowania i przyznawania kwot na poszczególne zadania podejmują Komisje Zarządzające funduszami. Do zadań ARR należy administrowanie funduszami oraz obsługa ich rachunków bankowych.
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Branżowy program promocji branży polskich
specjalności żywnościowych
Agencja Rynku Rolnego, w ramach realizacji tego programu4, prowadzi działania mające na celu wykreowanie nowych, silnych marek, które będą rozpoznawalne na świecie i kojarzone z Polską. Działania promocyjne wspierają przedsiębiorców, którzy prowadzą
działalność w sektorze produkcji i przetwórstwa m.in.
owoców oraz warzyw. Polskie specjalności spożywcze
promowane są pod hasłem „Polska smakuje”. Program
obejmuje następujące rynki docelowe: Rosji, Niemiec,
Chin, Francji, Ukrainy oraz Zjednoczonych Emiratów
Arabskich. W 2014 r. ARR zorganizowała uczestnictwo
polskich przedsiębiorców m.in. w następujących targach oraz towarzyszących im misjach gospodarczych:
World Food Warsaw, World Food Moscow, SIAL China w Szanghaju, World Food Ukraine, SIAL Paris oraz
POLAGRA FOOD w Poznaniu.

POLSKA

smakuje

Wspieranie producentów rolnych
w sytuacjach nadzwyczajnych
i kryzysowych
Kryzys na rynku owoców i warzyw w 2011 r.,
spowodowany bakterią Escherichia coli
(EHEC), przyczynił się do ograniczenia spożycia świeżych owoców i warzyw w UE.
W związku z tym ARR wypłaciła ponad
4,7 tys. producentów warzyw 179,4 mln zł.
W 2014 r., wobec wprowadzenia zakazu przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej, Komisja Europejska ustanowiła tymczasowe nadzwyczajne
środki wsparcia dla producentów niektórych
owoców i warzyw. Administrowanie mechanizmem powierzono Agencji Rynku Rolnego.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

4 Program realizowany w zakresie projektu systemowego „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”, Poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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Wybrane instytucje funkcjonujące
na polskim rynku rolno-żywnościowym
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
tel. +48 (22) 623 10 00, faks +48 (22) 623 27 50
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl / www.minrol.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego
00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12
tel. +48 (22) 661 72 72 – Telefoniczny Punkt Informacyjny
faks +48 (22) 628 93 53
e-mail: tpi@arr.gov.pl / www.arr.gov.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 33
tel. 0 800 38 00 84 – infolinia, faks +48 (22) 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl / www.arimr.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208
tel. +48 (22) 608 30 00, faks +48 (22) 608 38 69
e-mail: gus@stat.gov.pl / www.stat.gov.pl
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej –
Państwowy Instytut Badawczy
00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20
tel. +48 (22) 505 44 44, faks +48 (22) 827 19 60
e-mail: ierigz@ierigz.waw.pl / www.ierigz.waw.pl
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
tel. +48 (22) 623 19 01, faks +48 (22) 623 19 09
e-mail: fapa@fapa.org.pl / www.fapa.com.pl
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
tel. +48 (22) 623 29 00, faks +48 (22) 623 29 98
e-mail: sekretariat@ijhars.gov.pl / www.ijhars.gov.pl
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Organizacje branżowe
Ważnym ogniwem w udostępnianiu informacji o rynku owoców są organizacje branżowe.
Zrzeszają one producentów i przetwórców
owoców oraz firmy zajmujące się obrotem
owocami i obsługą sektora ogrodniczego.

Polski Związek Ogrodniczy
91-348 Łódź, ul. Świętej Teresy 56/58
tel. +48 (42) 640 71 51, faks +48 (42) 651 23 25
e-mail: zwogr@wp.pl
www.fbzpr.org.pl

Związek Sadowników RP
05-600 Grójec, ul. J. Piłsudskiego 59
tel./faks +48 (48) 664 37 79
e-mail: biuro@polskiesadownictwo.pl
www.polskiesadownictwo.pl

Stowarzyszenie Krajowa Unia
Producentów Soków
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36, lok. 339 i 340
tel. +48 (22) 606 38 63, tel./faks +48 (22) 646 44 72
e-mail: biuro@kups.org.pl
www.kups.org.pl

Krajowy Związek Grup Producentów
Owoców i Warzyw
00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20, lok. 321
tel. kom. 504 096 015, faks +48 (22) 505 47 01
e-mail: grupy.ogrodnicze@gmail.com
www.grupyogrodnicze.pl
Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów
Owoców i Warzyw „UNIA OWOCOWA”
05-600 Grójec, Słomczyn 80
tel./faks +48 (22) 101 26 84
tel. kom. 696 859 993
e-mail: biuro@uniaowocowa.pl
www.uniaowocowa.pl
Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców
Owoców i Warzyw
20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 104
tel. +48 (81) 445 25 30, faks +48 (81) 445 25 31
e-mail: biuro@kspoiw.com.pl
www.kspoiw.com.pl
Polski Związek Producentów Ziemniaków
i Nasion Rolniczych
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29 lok. 107
tel.+ 48 (42) 874 29 89, faks +48 (42) 874 29 89
www.fbzpr.org.pl

Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 8
tel./faks +48 (46) 832 14 84, tel. kom. 601 345 368
e-mail: stowarzyszenie@sps.agro.pl
www.sps.agro.pl
Stowarzyszenie Szkółkarzy Polskich
00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80, lok. 71
tel./faks +48 (22) 435 47 22
e-mail: zszp@zszp.pl
www.zszp.pl
Krajowa Rada Izb Rolniczych
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
tel. +48 (22) 623 21 65, tel. +48 (22) 623 23 01
faks +48 (22) 623 11 55
e-mail: sekretariat@krir.pl
www.krir.pl
Krajowy Związek Zrzeszeń Plantatorów
Owoców i Warzyw
00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20, pok. 321
tel. +48 (22) 505 47 01
e-mail: grupy.ogrodnicze@gmail.com
www.fbzpr.org.pl
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Agencja Rynku Rolnego – jako akredytowana agencja płatnicza Unii Europejskiej – realizuje zadania dotyczące
sektora żywnościowego, istotne zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym, w zakresie:
• wspierania konsumpcji – propaguje poprawny
model konsumpcji i spożycia mleka oraz jego
przetworów wśród dzieci i młodzieży szkolnej
(program „Mleko w szkole”), a także owoców, warzyw i soków wśród uczniów szkół podstawowych
(program „Owoce i warzywa w szkole”);
• pomocy żywnościowej, którą corocznie obejmuje średniorocznie 3,5 miliona potrzebujących;
• wspierania promocji żywności:
-- współfinansuje branżowe kampanie promocyjne i informacyjne, prowadzone zarówno
na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych,
-- zapewnia obsługę dziewięciu funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, powołanych w celu wspierania marketingu rolnego,
-- inicjuje działania promocyjne mające na celu rozwój lokalnej produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych oraz wytwarzanych w ramach systemów gwarantowanej jakości żywności,
-- wdraża działania promocyjne i informacyjne w ramach PROW,
-- realizuje branżowy program promocji branży polskich specjalności żywnościowych na
wybranych rynkach zagranicznych;
• kwotowania produkcji mleka, cukru i izoglukozy, a także monitorowania i kontroli procesu produkcji oraz przetwórstwa,
m.in. na rynkach wina i cukru;
• administrowania wymianą towarową z zagranicą – w ramach obowiązujących regulacji unijnych wydaje pozwolenia na przywóz/wywóz produktów rolno-spożywczych;
• wspierania producentów i rynków rolnych:
-- dofinansowuje zakup kwalifikowanego
materiału siewnego i sadzeniakowego,
-- realizuje programy wsparcia pszczelarstwa;
• interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolno-spożywczych, zgodnie z regulacjami wspólnej polityki rolnej;
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• dopłat do prywatnego przechowywania i wydawania certyfikatów pozwalających na wykorzystanie produktów w ramach tego mechanizmu w innych krajach UE;
• administrowania mechanizmami wsparcia producentów dotkniętych stratami spowodowanymi sytuacjami kryzysowymi;
• odnawialnych źródeł energii – monitoruje wytwarzanie biogazu rolniczego oraz produkcję biokomponentów i biopaliw ciekłych;
• przygotowywania opracowań analityczno-prognostycznych o bieżącej i przewidywanej
sytuacji na wybranych rynkach rolnych oraz udostępniania ich zainteresowanym uczestnikom rynku rolnego (zamieszczane na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego
www.arr.gov.pl w zakładce „Analizy i prognozy rynkowe”).

Powyższa broszura jest dostępna na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.
Broszurę opracowano w Biurze Analiz i Programowania ARR m.in. na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów, a także raportu „Rynek owoców i warzyw” Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego.
Broszura ma charakter wyłącznie informacyjny. ARR zastrzega, iż publikacja ta nie stanowi oferty kierowanej do beneficjentów ani nie jest zobowiązaniem ARR do działań mogących wynikać z treści broszury. ARR wyraża zgodę na przedruk
materiałów z podaniem źródła.

Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Biuro Analiz i Programowania
tel. 22 661 78 29, faks 22 662 75 36
Telefoniczny Punkt Informacyjny
22 661 72 72
www.arr.gov.pl

OT Białystok
ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok
tel. 85 664 31 50, faks 85 664 31 60
OT Bydgoszcz
ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz
tel. 52 584 92 92, faks 52 584 15 03
OT Gdynia
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
tel. 58 669 43 00, faks 58 669 83 21
OT Gorzów Wlkp.
ul. gen. Sikorskiego 20c
(od 1 stycznia 2015 r. ul. Walczaka 25)
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 728 26 58, faks 95 728 27 86
OT Katowice
pl. Pod Lipami 5, 40-476 Katowice
tel. 32 359 49 00, faks 32 359 49 34
OT Kielce
ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce
tel. 41 343 31 90, faks 41 368 70 49
OT Kraków
ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków
tel. 12 424 09 40, faks 12 426 49 10

OT Lublin
ul. Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel. 81 444 45 33, faks 81 444 45 32
OT Łódź
ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź
tel. 42 685 52 18, faks 42 685 52 24
OT Olsztyn
ul. Partyzantów 1/2, 10-959 Olsztyn
tel. 89 523 78 65, faks 89 527 92 49
OT Opole
ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole
tel. 77 441 70 00, faks 77 441 70 01
OT Poznań
ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań
tel. 61 852 14 33, faks 61 853 67 95
OT Rzeszów
al. J. Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów
tel. 17 864 20 27-28, faks 17 864 20 30
OT Szczecin
ul. Niedziałkowskiego 21, 71-410 Szczecin
tel. 91 464 82 00, faks 91 422 57 76
OT Warszawa
al. Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa
tel. 22 515 81 32, faks 22 515 81 13
OT Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 28/30
53-333 Wrocław
tel. 71 335 01 51, faks 71 335 01 79
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