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W  największych w  Europie targach owocowo-
-warzywnych Fruit Logistica wzięło udział 2600 
wystawców z 84 krajów. Organizatorem polskie-
go narodowego stoiska był Związek Sadowni-
ków RP wspierany przez Krajową Sieć Obsza-
rów Wiejskich w  województwie mazowieckim. 
Wśród wystawców znalazło się 66 firm z terenu 
województwa mazowieckiego, lubelskiego, ku-
jawsko-pomorskiego oraz łódzkiego, w tym gru-
py producenckie z terenu powiatu grójeckiego.
Każdego roku targom Fruit Logistica towa-
rzyszy bogaty program imprez dodatkowych 

– prezentacji, konferencji i  seminariów. Na 
wiele z nich wstęp jest bezpłatny. Największą 
atrakcją są stoiska narodowe, które w tym roku 
imponowały kolorem oraz świeżością. 

eKSpresOWy przegląd wydarzeń

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w  Departamencie Rolnictwa i  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Trzy pytania do…
…członek zarządu woje-
wództwa mazowieckiego 
Janiny Ewy Orzełowskiej. 

Po co mazowieccy rolnicy 
i przedsiębiorcy jeżdżą na targi 
do Berlina?
Z rozmów, które przeprowadziłam na targach, 
wynika jednoznacznie, że w dużej mierze nasi 
przedsiębiorcy i  producenci chcą w  ten spo-
sób podtrzymać lub odnowić kontakty han-
dlowe. W spotkaniach dwustronnych podpisu-
ją nowe kontrakty na dostawy, mają możliwość 
spotkania się twarzą w twarz ze swoimi euro-
pejskimi partnerami, omówienia warunków 
współpracy. Zapewnia to nasze stoisko naro-
dowe ze specjalnymi miejscami do prowadze-
nia rozmów. Drugi cel to zdobywanie nowych 
kontaktów i rynków zbytu, a trzeci – podpatry-
wanie nowoczesnych trendów na europejskim 
i  światowym rynku produkcji i  przetwórstwa 
owocowo-warzywnego. Wszystkie trzy cele 
są równie ważne, dlatego po raz kolejny Krajo-
wa Sieć Obszarów Wiejskich w województwie 
mazowieckim zdecydowała się na wsparcie 
polskiego udziału w targach. 

Jak Pani ocenia tegoroczną edycję 
targów Fruit Logistica? 
Targi stały się imprezą wysoce wyspecjalizowa-
ną, trafiają na nią wszyscy zainteresowani bran-
żą w Europie. Coraz mniej obserwujemy zwie-
dzających indywidualnych – konsumentów 
berlińskich, choć oczywiście i  oni są obecni. 
Wydaje mi się, że powoli wystawcy odchodzą 
od przywożenia dużych partii towaru, ograni-
czając się do próbek swoich ofert, a większość 
rozmów oparta jest na materiałach drukowa-
nych i  multimedialnych. Targi mimo to nadal 
są kolorowe i  pachnące świeżymi owocami 
i  warzywami, których można na miejscu do-
tknąć, spróbować i ocenić. Nie bez przyczyny 
Fruit Logistica okrzyknięta jest najważniejszą 
imprezą sadowniczo-warzywniczą w Europie. 

rolnictwo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich tradycyjnie była obecna na największych w Eu-
ropie targach owocowo-warzywnych Fruit Logistica w Berlinie. I właśnie między 
innymi o wspieraniu sztandarowej dla Mazowsza produkcji owoców i warzyw dziś 
w eKSpresOWym przeglądzie wydarzeń. 

Eksport mazowieckich owoców 
i warzyw ciągle utrzymuje się 
na wysokim poziomie. W jaki 
sposób Samorząd Województwa 
Mazowieckiego go wspiera?
Lata 2011–2012 były czasem wzrostu eksportu. 
W  2013  r. zanotowaliśmy według wstępnych 
danych stagnację, ale na dość wysokim po-
ziomie. Samorząd Województwa Mazowiec-
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WIESZ – ROZUMIESZ

Siedem na dziesięć świeżych owoców i  poło-
wa warzyw eksportowanych z Polski pochodzi 
z  województwa mazowieckiego. Za granicę, 
w dużej mierze do Rosji, wywożone są jabłka, 
gruszki, kapusta pekińska, pieczarki, pomi-
dory. Jesteśmy zatem największym w  Polsce 
eksporterem owoców i warzyw. Żywność wy-
twarzana na Mazowszu trafia w  sumie do 23 
krajów spoza UE, z tego duża część produktów 
do krajów Unii Celnej: Rosji, Białorusi i Kazach-
stanu. Przykładowo w  2011  r. Mazowsze wy-
eksportowało 512  tys. ton owoców i  warzyw, 
czyli 67 proc. całego polskiego eksportu tych 
produktów. W 2012 r. było to już 820 tys. ton, 
co stanowiło 71 proc. eksportu. 

kiego widzi w  eksporcie owoców i  warzyw 
dużą szansę dla rozwoju regionu, dlatego nie 
tylko wspieramy obecność naszych producen-
tów oraz przetwórców na targach krajowych 
i  zagranicznych, ale także organizujemy od-
powiednie szkolenia i  seminaria, na których 
mogą zdobyć potrzebne im informacje. Poka-
zujemy też dobre praktyki poprzez konkursy 
i plebiscyty. 
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Mazowsze jest największym w Polsce eksporterem owoców i warzyw. W 2012 r. stanowił on aż 71 proc. 
polskiego eksportu

33


