In de reeks ‘de meest succesvolle sector’ dit keer aandacht voor de appelteelt in Polen

De Poolse appel valt ver van de boom
Polen is een belangrijke fruitproducent in
Europa. In 2004 produceerde het land meer
dan 2,5 miljoen ton fruit. Vooral de
ontwikkeling van de appelsector is een
succesverhaal. Export binnen Europa en
naar de markten ten oosten van Polen biedt
goede perspectieven. Zeker gezien de
dalende appelproductie in de vroegere
EU-15 van 8,1 miljoen ton in 2000 tot
6,8 miljoen ton in 2004.
Modernisering appelteelt mede dankzij Nederlandse steun en kennis.
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% fruitbomen per soort

Oppervlakte

Fruitoogst

Oogst prognose 2005

in 1.000 ha
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in 1.000 ton

Appels

175,2

2.521,5

2.200,0

Peren

14,4

87,3

60,0

Peren

Pruimen

25,4

132,6

90,0

Pruimen

Morellen

39,1

201,7

130,0
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Zoete kersen

10,9
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30,0
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Appels

Zoete kersen

pion in de plaats gekomen. Ook de pas
recent voor brede teelt beschikbaar gekomen
rassen als Ligol en Gala nemen snel in betekenis toe. In 2004 was de verdeling over de
appelrassen als volgt: Idared (22,6%), Jonagold (13,3%), Szampion (10,3%), Lobo (6,2%),
Cortland (5,9%), Gloster (4,4%), Ligol (3,4%)
en de met de Goudrenet vergelijkbare Antonowka (2,6%).
Dalende rendabiliteit
De appeloogst vormde in 2004 een record,
bijna 4% meer dan in het jaar daarvoor. Dit
was puur te danken aan de groei van het
teeltoppervlak, want de oogst per ha lag
lager dan het jaar ervoor. De prognose voor
dit jaar is minder optimistisch. Als gevolg van
late nachtvorst wordt een kleinere oogst verwacht. Dit jaar buiten beschouwing gelaten,
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Totale export en exportprijzen van Poolse appels in 2001-2005

appelsoorten worden geproduceerd. Appelsapconcentraat is het belangrijkste indus-

Seizoen

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

triële product. Na de VS is Polen de grootste

Hoeveelheid

332,0

372,8

379,6

426,1

producent van concentraat. In het seizoen

0,66

0,72

0,88

0,87

in duizenden ton
Prijs per kg in PLN

2004/2005 bedroeg de productie 235.000 ton.

(1 EUR = 4,1 PLN)
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