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The program is planned as a coherent set of information and promotion activities. Its primary objective is widening 
the knowledge of the unique qualities of the European bicolored apples. Activities will be executed on two markets: 
China and the United Arab Emirates (UAE).

The program is dedicated to three target groups – the main group includes managers, traders, representatives 
of distribution companies and sales networks, the intermediate group includes consumers, the support group 
includes administration, opinion leaders and creators and media. The most important are the activities aimed  
at establishing direct relations with managers and merchants by participating in international fairs  
and exhibitions, trade missions, conferences and branch meetings. Planned marketing efforts such as advertising 
and PR aim to promote European bicolored apples, creating a positive image on the target markets, which in turn 
will increase awareness and positive consumer attitudes.

CHOOSE
Second year of the program anticipates actions aimed  
at consolidating the current awareness and knowledge  
of European apples among managers, traders, representatives  
of distribution companies and sales networks through expanding  
the activities by trade missions and specialist conferences.  
Thanks to this a wide range of European growers – a multitude 
of varieties, modern methods of storage and a long tradition  
of crops will be presented. Consumers from China and the UAE  
will choose their favourite European apple varieties.

DISCOVER
Activities in the first year will mainly focus on reaching out to managers and merchants by trade fair and media activities.
This will allow to build awareness, acquaint the target group with the product, its values and high quality. Opinion leaders,
the mass media and the administration will get information about program from Internet activity, PR and press. 
Consumers will have a chance to discover the taste and aroma of the European bicolored apples.

ENJOY
In the third year it is planned to build a balance of supply 
of apples – activities dedicated to managers and  
intermediaries including creating of a relevant demand 
for apples among consumers. Consumers will get  
information by comprehensive activities in mass media,  
PR, web portal. The activities are intended to allow  
customers in China and the UAE enjoy the taste  
of European apples.



DISCOVER
Europe has an ideal climate for apples production. Apples grown in Europe are grown far from large cities, they breath fresh 
air and bath in the warm sunrays. Apples have full blush and juicy flesh, and additionally, they are crispy and aromatic.  
Apples are recommended in human diet – they are rich in fiber, gluten free and GMO free*.

CHOOSE 
The multitude of varieties of European apples will satisfy the tastes of all consumers and will give them an opportunity to have 
new taste experience. When they reach out for the apples grown in special regions of Europe, like Grójec, they will discover  
a gentle sweet and sour touch created as a composition of exceptional climatic and soil conditions connected  
with elaborately developed cultivation methods. In Europe more and more frequently biological methods of fertilization  
and protection and natural methods of fighting the pests are applied.

ENJOY 
What is very important, apples are subject to restrictive European standards relating production control and high 
storage and transport standards. Enjoy the taste of the most frequently chosen fruit in the world! It is no accidental!

DISCOVER, CHOOSE AND ENJOY EUROPEAN APPLES

* http://www.wapa-association.org/asp/page_1.asp?doc_id=450 
 http://www.ext.colostate.edu/pubs/foodnut/09375.pdf  
 http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/new/index_en.htm



CROP 2013

1. Poland 3 170 000 tons
2. Italy 2 122 000 tons
3. France 1 576 000 tons

source: WAPA, PROGNOSFRUIT 2014 (Istanbul), 
www.prognosfruit.eu/docs/Prognosfruit_
Archives_2014/European_apple_and_pear_
crop_forecast_2014_-_reduced_size.pdf

EXPORT 2012

1. Poland 941 678 tons
2. Italy 933 711 tons
3. France 625 943 tons

source: WAPA, World Data Report (UN COMTRADE), 
www.wapa-association.org/docs/2014/World_ 
apple_export_2003-2012.xls

PRODUCTION GROWTH DYNAMICS
YEARS 2013 AND 2005
1. Poland +970 000 tons 
2. Hungary +118 000 tons
3. Croatia +55 000 tons

source: WAPA, PROGNOSFRUIT 2014 (Istanbul), 
www.prognosfruit.eu/docs/Prognosfruit_
Archives_2014/European_apple_and_pear_
crop_forecast_2014_-_reduced_size.pdf

AVAILABILITY
I II III XI XIIIV V VI VII VIII IX X

Red Jonaprince X X XX

Idared X X X X

Champion X X XX X X

Ligol X X XX X

Jonagored X X XX X

Najdared X X XX X

Gloster X X XX X

Gala X XX X

Golden Delicious X X X



QUALITY REQUIREMENTS

DELIVERY

European apples are supplied to more and more distant markets in a very 
good trade and consumption condition. Cold store transport is required 
in temperature ca. 2 – 4oC (36 – 39 Fahrenheit). Apples are fresh 
and ready for transport and sale on far markets even up to eight weeks 
from the date of shipment.

PACKING

After being sorted, the apples can be packed in any type of packages: 
plastic, wooden, cardboard, as well as on trays, in nets and bags.  
At a request, apples can be covered by natural bee wax.

SORTING

Freshly picked European apples are sorted by innovative system.  
Fruits are rotated and analyzed by machines. The system recognizes 
size, color, weight and possible internal damage. These devices are 
also featured with a IFA system – Internal Flavour Analyzer.

CULTIVATION

European apples grow on clean areas away from big cities.  
Excellent soil and climatic conditions and fruit growing traditions 
make that these fruits are the real pride of the old continent.  
Behind the success of apples are always the growers – people 
with real passion. Thanks to their involvement people all over 
the world can enjoy this tasty snack.

STORAGE

We have the most modern refrigerating rooms, also with controlled 
atmosphere in CA, ULO and DCA systems. Due to a reduced oxygen 
content, apples are hibernated which results in the slowing down 
of the fruit metabolism processes – slowing down of the ripening 
process. Due to that, we can store apples in a natural environment 
without chemicals for nearly 12 months!



CAMPAIGN ORGANIZERS

AgriculturAl MArket Agency
Agricultural Market Agency is a Polish state-owned company supervised by the minister responsible for agricultural markets 
and the minister responsible for public finance (in terms of financial management). Since Polish accession to the EU that 
agency has the status of an EU paying agency and operates under the EU legislation. It is the executive Agency in the light  
of the national law since 1 January 2012.

AssociAtion of Polish fruit And VegetAbles distributors “fruit union”
Established in 2010. It supports transparent rules for export by the legal and economic consulting and dissemination  
of advanced quality standards. The Association promotes food and actively fights for working out uniform principles  
in the fruit growers’ sector. The Fruit Union maintains contacts with representatives of the administration and economic  
institutions. The main objective of the organization is to promote Polish producers and distributors of fruit or vegetables  
and representing their interests both at home and abroad.

euroPeAn union
European Union is a community of nations conducting free market economy. It grants subsidies for the implementation  
of various projects in areas such as: urban and regional agriculture and rural areas development, maritime and fisheries policy, 
research and innovation. Managing more than 76 percent of EU budget is done in partnership with the national and regional 
authorities. The remaining funds are managed directly by the EU.

Polish fruit growers union
This organization brings together about 4 thousand fruit growers with a primary goal to represent their needs and interests.  
It provides consultancy services and shapes opinion about fruit growing. It undertakes activities in order to establish  
sustainable legal, economical and organizational foundations for strengthening of the Polish fruit growing and market  
integration within the European Union. The multi-annual organizer of national fair stands during: Fruit Logistica in Berlin, World 
Food in Moscow and international fruit conferences, lectures, seminars and cultural and educational events. It implements  
its activities through cooperation with central and local government authorities, as well as with the related national  
and international organizations.

QUALITY CONTROL

European producers take special care to make their apples always be of high quality. Detailed fruit control consists of several 
steps – starting with the acceptance process of apples from the orchard by sorting using specialized systems until the final 
inspection before the shipment. Thanks to that every recipient can be sure that fruits look and taste like at the moment they 
were picked from the tree and they are free from dangerous substances.

SAFETY STANDARDS OF APPLES IN THE EU

European producers attach great importance to production methods – modern and safe for the environment and consumers.
Cultivated apples meet high EU standards. Apples are free from residues of pesticides and fertilizers. 

www.APPles-euroPe.coM
contAct us:
press@apples-europe.com



معايري سالمة التفاح يف االتحاد األورويب

 يويل املنتجون األوروبيون أهمية كبرية ألساليب اإلنتاج - حديثة وآمنة للبيئة واملستهلكني.   يستويف التفاح املزروع رشوط املعايري العالية لالتحاد األورويب.   التفاح خايل من 

بقايا املبيدات الحرشية واألسمدة. 

مراقبة الجودة

 يحرص املنتجون األوروبيون عىل أعىل جودة للتفاح  عىل الدوام.   تتكون اجراءات مراقبة جودة الثامر من عدة مراحل   - تبدأ من عملية إستالم التفاح من البستان، تليها 

طريقة فرزه باستخدام األنظمة املتخصصة حتى تنتهي بالفحص النهايئ له قبل الشحن.   ولذلك ميكن أن يكون كل مستلم واثقا أن شكل الثامر ومذاقها يبدو كام كان عليه 

وقت قطفها من الشجرة باإلضافة إىل كونها خالية من املواد الخطرة. 

 منظمي الحملة 
 وكالة السوق الزراعي  

 وكالة السوق الزراعي هي شخصية قانونية يخضع نشاطها ملراقبة  الوزير املختص لشؤون الزراعة. اما من الجهة املالية، فتخضع إلرشاف وزير املالية املسئول عن املال العام.  

بعد إنضامم بولندا اىل االتحاد األورويب تحول وضع الوكالة إىل وكالة مالية تابعة لالتحاد االورويب تعمل منذ تلك اللحظة بناء عىل قوانني اإلتحاد، ومنذ تاريخ 1 يناير/ كانون ثاين 

2012 اصبحت الوكالة  يف ضوء القانون الدويل وكالة ذات حقوق تنفيذية. 

جمعية مصدري الفاكهة والخضار البولنديني – اتحاد الفاكهة 
 تم تأسيسها عام 2010 حيث تقوم بتقديم االستشارات القانونية واالقتصادية، وتعمل عىل حفظ ونرش املعايري العالية للجودة، كام انها تساهم يف دعم األسس الواضحة للتصدير. 

تقوم املنظمة أيضا برتويج املنتجات الغذائية وتعمل عىل توحيد القوانني وأسس االنتاج املتعلقة بالفاكهة. يعمل االتحاد بالتواصل املستمر مع االجهزة االدارية واملنظامت 

التجارية، و من اهم اهدافه: ترويج منتجني وموزعي الفاكهة  والخضار البولنديني و متثيل مصالحهم يف بولندا وخارج حدودها.  

 االتحاد االورويب  
 االتحاد االورويب جمعية دولية تهدف اىل إدارة التجارة الحرة.  وتدعم ماليا الكثري من املرشوعات يف  مجال تنمية املناطق املدنية واإلقليمية والزراعة وتنمية املناطق الريفية 

والسياسة البحرية وسياسة صيد السمك والدراسات العلمية والتكنولوجيا الحديثة. تتم ادارة أكرث من 76% من ميزانية االتحاد عىل اساس الرشاكة بني السلطات الدولية 

واإلقليمية، اما باقي أموال امليزانية فيقوم االتحاد االورويب بإداراتها مبارشة.

 اتحاد مزارعي البساتني لدى الجمهورية البولندية  
 تضم املنظمة حوايل 4 االف مزرعة ومن اهم اهدافها متثيل احتياجات املزارعني ومصالحهم حيث تقوم بتقديم االستشارات وتشكل اراءا يف مجال البستنة واإلنتاج. كام انها تقوم 

بعدة انشطة هدفها تأسيس قوانني وترشيعات اقتصادية ثابتة لتقوية الزراعة البولندية يف مجال البستنة ودمجها يف اطار سوق االتحاد االورويب.    قامت املنظمة بتنظيم املنصات 

الدولية  خالل معارض مختلفة مرات عديدة وعىل مدى السنوات االخرية لتمثيل الدولة البولندية ومن ضمن هذه املعارض: فرويت لوجيستيكا يف برلني وورلد فود يف موسكو 

واثناء املؤمترات الزراعية والندوات العلمية و الحفالت الثقافية والتعليمية.    تنفذ املنظمة نشاطاتها من خالل التعاون مع االجهزة االدارية الحكومية واإلقليمية والحكومات 

املحلية وغريها من املنظامت املحلية والدولية. 

www.APPles-euroPe.coM
اتصل بنا :

press@apples-europe.com



االنتاج لسنة 2013

 بولندا 3 170 000 طن

ايطاليا 2 122 000 طن

فرنسا 1 576 000 طن

املصدر:
WAPA, PROGNOSFRUIT 2014 (Istanbul), 

www.prognosfruit.eu/docs/Prognosfruit_
Archives_2014/European_apple_and_pear_

crop_forecast_2014_-_reduced_size.pdf
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التصدير لسنة 2012

بولندا941 678 طن

ايطاليا933 711 طن

فرنسا 625 943 طن

املصدر:
WAPA, World Data Report (UN COMTRADE),  

www.wapa-association.org/docs/2014/World_ 
apple_export_2003-2012.xls
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زيادة االنتاج يف االعوام  2013 و 2005

بولندا + 970 000 طن

املجر + 118 000 طن

كرواتيا + 55 000 طن

  املصدر:
WAPA, PROGNOSFRUIT 2014 (Istanbul), 

www.prognosfruit.eu/docs/Prognosfruit_
Archives_2014/European_apple_and_pear_

crop_forecast_2014_-_reduced_size.pdf
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املتوفر
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XXXنايدارد XX

XXXجلوسرت XX



التخزين

 ،DCA و  ULO و  CA لدينا احدث اجهزة تربيد ومن ضمنها اجهزة التحكم يف املناخ بأنظمة

وبسبب انخفاض نسبة االكسجني يحفظ التفاح يف حالة بيات شتوي و ينخفض نشاط النبات 

وذلك يؤدي تبطئ عمليات نضوج التفاح ويساعد عىل االحتفاظ بالفاكهة ملدة اطول  يف بيئة 

طبيعية دون استخدام مواد كيميائية حتى لفرتة 12 شهرا!   

متطلبات الجودة

يسلم التفاح االورويب اىل الكثري من االسواق بالعامل يف حالة جيدة محافظا عىل جودته التجارية و 

االستهالكية  العالية ، يتطلب التفاح نقال  يف مربدات يف درجة حرارة بني 2-4 درجة مئوية )٣6-٣٩ 

درجة فهرنهايت(  لذلك يكون التفاح طازج و جاهز للبيع لألسواق البعيدة حتى ملدة مثانية اسابيع 

من الشحن. 

التسليم

الفرز

يتم فرز التفاح األورويب الطازج املُنتقى بواسطة آالت مبتكرة حديثة. يتم تحليل الثامر آليا 

وبالتناوب. يتعرف النظام عىل حجم الثامر ولونها ووزنها باإلضافة إىل وجود أي تلف داخيل لها.  

وتتميز هذه األجهزة أيضاً بوجود نظام  أي إف ايه IFA )محلل النكهة الداخلية(.

الزراعة

ينمو التفاح األورويب يف املناطق النظيفة بعيداً عن املدن الكبرية. تساعد الرتبة املمتازة والظروف 

املناخية الفريدة وتقاليد زراعة الفاكهة الحصول عىل مثار تفتخر بها القارة القدمية.  إن سبب 

نجاح تنمية التفاح يعود إىل شغف املزارعني وتفانيهم يف تنمية التفاح.   إنه بفضل انهامكهم يتمتع 

الناس يف جميع أنحاء العامل بهذه الوجبة الخفيفة اللذيذة.

 

التعبئة

 بعد عملية الفرز  من املمكن ان يتم تعبئة الثامر يف جميع الحاويات املتاحة  من البالستيك او 

الخشب  او الكرتون و كذلك الصواين و االكياس و غريها  كام ميكن  تغطية التفاح بطبقة من 

شمع العسل الطبيعي.



ومن املقرر أن يكون الربنامج عبارة عن مجموعة مرتابطة من املعلومات وأنشطة الرتويج. هدفه األسايس هو نرش وتوسيع املعرفة عن الصفات الفريدة للتفاح األورويب ثنايئ 

اللون. سيتم تنفيذ األنشطة يف سوقني:  الصني واإلمارات العربية املتحدة. 

 هذا الربنامج مخصص لثالثة فئات مستهدفة.    تتكون الفئة االساسية من املدراء و التجار وممثيل رشكات التوزيع والشبكات التجارية، وتتكون الفئة الغري مبارشة من 

املستهلكني، اما الفئة املساعدة لتنفيذ الربنامج فتشمل االدارة والرؤساء واإلعالم.  إن هدف االنشطة األسايس هو انشاء عالقات مبارشة مع املدراء والتجار من خالل املشاركة 

يف املعارض والبعثات التجارية واملؤمترات واالجتامعات الدولية.   وتهدف الجهود التسويقية املخططة يف الربنامج )اإلعالن والعالقات العامة( إىل ترويج التفاح األورويب ثنايئ 

اللون وخلق صورة إيجابية له يف األسواق املستهدفة، والتي بدورها تزيد الوعي واملواقف اإليجابية للمستهلكني. 

اكتشف
 سوف تركز األنشطة يف السنة األوىل بشكل أسايس للوصول إىل املدراء والتجار من خالل املعارض التجارية واألنشطة االعالمية.   وهذا سيسمح عىل زيادة الوعي وتعرّف 

الفئة املستهدفة عىل املنتج وومميزاته وجودته العالية.   سيحصل قادة الرأي ووسائل اإلعالم واإلدارة عىل املعلومات الخاصة بالربنامج من خالل انشطة اإلنرتنت والعالقات 

العامة والصحافة.   سيكون للمستهلكني الفرصة الكتشاف مذاق ونكهة التفاح األورويب ثنايئ اللون. 

واستفد
يخطط يف السنة الثالثة من الربنامج بناء توازن لتوريد التفاح  -   وهي 

نشاطات موجهة للمدراء والوسطاء لخلق الطلب عىل التفاح بني 

املستهلكني. سيحصل املستهلكون عىل املعلومات من خالل إجراءات 

شاملة يف وسائل اإلعالم والعالقات العامة والبوابة اإللكرتونية. وتهدف 

األنشطة السامح للزبائن يف الصني ودولة اإلمارات العربية املتحدة 

االستمتاع مبذاق التفاح األورويب.

اخرت
 سوف يتم يف العام الثاين من الربنامج ادخال إجراءات تهدف إىل تعزيز الوعي الحايل 

واملعرفة السائدة للتفاح األورويب بني املجموعة املستهدفة من املدراء والتجار وممثيل 

رشكات التوزيع وشبكات البيع من خالل توسيع النرش لألنشطة لتشمل البعثات التجارية 

واملؤمترات املتخصصة.   وبفضل هذا سيقدم املزارعون األوروبيون عرضهم الواسع والذي 

يشمل تعدد أنواع التفاح واألساليب الحديثة يف التخزين وخربتهم الكبرية يف الزراعة.  

 سيختار املستهلكون من الصني واإلمارات العربية املتحدة األصناف املفضلة لديهم من 

التفاح األورويب. 



اكتشف واخرت واستفد من التفاح االورويب

تتمتع اوروبا باملناخ املثايل لزراعة التفاح حيث ينمو التفاح األورويب يف مناطق نقية بعيدا عن املدن الكبرية حيث يتنفس الهواء النقي ويتمتع بأشعة 

الشمس الدافئة. يكون التفاح االورويب كامل االحمرار، كثري العصارة، بنكهة لذيذة  إضافة إىل كونه مقرمشا وشهيا وهو من الوجبات التي ينصح بها يف النظام 

الغذايئ الصحي كونه غني باأللياف وخايل من  الغلوتني واملواد العضوية املعدلة وراثيا*. 

املهم يف األمر أن التفاح يخضع للمعايري األوروبية املقيدة من حيث رقابة اإلنتاج واملستويات العالية لطرق التخزين والنقل. استمتع بالطعم اللذيذ للفاكهة االكرث اختيارا يف 

العامل !  هذه ليست صدفة!

تشبع املجموعة املتنوعة من التفاح األورويب األذواق املختلفة لجميع املستهلكني ، وتعطي لهم فرصة لتجربة مذاق جديد. 

عند تناولهم التفاح املزروع يف مناطق معينة من أوروبا ، مثل منطقة غرويتس سوف يكتشفون طعام فريدا من نوعه ، مزيجا من املذاق الحلو و الحامض والذي حصل 

املزارعون عليه من خالل زراعة التفاح يف ظروف مناخية خاصة ويف تربة فريدة من نوعها واستخدام اساليب زراعية مدروسة بدقة.

يستخدم حاليا يف اوروبا طرق تغذية بيولوجية للرتبة وكذلك تستخدم الطرق الطبيعية لحامية التفاح من اآلفات. 

واستفد

اخرت

اكتشف

* http://www.wapa-association.org/asp/page_1.asp?doc_id=450 
 http://www.ext.colostate.edu/pubs/foodnut/09375.pdf  
 http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/new/index_en.htm
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تفاح ثنايئ اللون من اوروبا
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