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500 lat tradycji sadownictwa w Polsce

• Pierwsze sady były założone w roku 1545 przez Królową Bonę.

• Sady handlowe zaczęto zakładać na przełomie XIX i XX wieku

• Specjalizacja rozgraniczająca rolnictwo i sadownictwo nastąpiła przed II wojną 

światową

• Pierwsza przechowalnia wybudowana w 1918 roku, w 1932 roku zmiana na 

podwójne ściany

• Pierwsi doradcy już przed I wojną światową (ogrodnicy objazdowi)

• 1938 rok - 2 zł kilogram kiełbasy - 3,5 zł kilogram jabłek

• 2006 rok - 20 zł kilogram kiełbasy - 2 zł kilogram jabłek

• Dynamiczny rozwój sadownictwa nastąpił po II wojnie, sady były zniszczone,

ale nie szkółki

• I rewolucja prof. Pieniążka 1970 r. 10/12 na 6/7 później 3/4m (82 – 240 – 820 

drzew/ha)

• II rewolucja prof. Makosza 1990 r. 1/3m (3 tys./ha)

• Dziś, produkcja 3,5 do 3,8 mln ton jabłek, blisko 1/3 produkcji w rejonie grójeckim

• Nowoczesna baza do przechowywania owoców - około 1,5 mln ton



Produkcja owoców w Polsce oraz koncentratów soków owocowych

w latach 2012 - 2016

Owoc Zbiory
Tys. ton

Ilość 
wyprodukowanego 
koncentratu 
Tys. ton

Jabłka 2877 -3604 200 -305

Wiśnie 175 -195 7 - 17

Truskawki 150 -205 4,5 -7,5

Maliny 80 - 129 2 - 4

Porzeczki (ogółem) 160 -199 10 - 18

Aronia 38 - 58 4,5 - 7



Rozdysponowanie podaży towarowej jabłek w Polsce w  procentach



01.09.1989   - Rozpoczęcie działalności Towarzystwa Produkcyjno – Handlowego 

Fructopol Sp. z o. o.

• dystrybucja materiałów klarujących i preparatów enzymatycznych firmy Erbsloeh.

• dystrybucja materiałów filtracyjnych firmy Celite oraz płyt Filtrox.

• dystrybucja innych materiałów pomocniczych do producentów win, octu, lodów,

dżemów, soków i innych.

Rok 1995     - Rozpoczęcie współpracy z firmą Dicalite, producentem perlitów i

ziem okrzemkowych.

Rok 1999     - Kupno działki i budowa bazy magazynowej w Grobicach 

Rok 2005     - Rozpoczęcie współpracy z firmą DSM, producentem preparatów

enzymatycznych – podpisanie umowy dystrybucyjnej.

Rok 2007     - Konferencja organizowana wspólnie z DSM w Zawierciu

Rok 2008     - Pierwsza konferencja w Warce organizowana przez firmy DSM,

Flottweg i Fructopol

Rok 2017     - X konferencja „Urządzenia, dodatki i materiały pomocnicze dla

branży przetwórstwa owocowo – warzywnego.

- Podpisanie z firmą PALL Corp. Producentem płyt filtracyjnych, 

umowy dystrybucyjnej 

TPH Fructopol Sp. z o. o. – dystrybutor dodatków i materiałów pomocniczych

do produkcji soków owocowych 



Siedziba Spółki Fructopol przy 

ul.Rakowieckiej w Warszawie

Magazyn w Grobicach k/Chynowa



Budynek biurowy w Grobicach

Firmowy samochód ciężarowy



Nasi klienci: zakłady przetwórcze, producenci koncentratów 

owocowych w Polsce

- W Polsce funkcjonuje 30 firm, produkujących koncentraty soków z owoców

warzyw,

- Ilość zakładów produkujących koncentraty – 52,

- Zdolności produkcyjne – ok. 35.000 ton jabłek/ 24h,

- W ostatnich kilku latach wiele zakładów znacznie powiększyło zdolności

produkcyjne, niektóre nawet dwukrotnie,

- Obecnie nasza branża należy do najnowocześniejszych pod względem 

wyposażenia w maszyny i urządzenia na świecie, 

- W Polsce działa ok. 300 małych producentów soków NFC.



Rozmieszczenie zakładów produkujących koncentraty owocowe

a lokalizacja magazynu Fructopol



OFERTA  FRUCTOPOLU na sezon 2018

1. Preparaty enzymatyczne firmy DSM

A. Preparaty do maceracji miazgi i depektynizacji soków owoców pestkowych

- Rapidase ProColor - klasyczny

- Rapidase Smart Color - selfcloned

- Klerzyme 150 - klasyczny

- Rapidase Press - klasyczny

B. Preparaty do maceracji miazgi jabłkowej

- Rapidase Smart, Smart plus - selfcloned

- Rapidase Press - klasyczny

C. Preparaty do depektynizacji soku z owoców ziarnkowych

- Rapidase Smart Clear - selfcloned

- Rapidase C 80 Max - klasyczny (również do soku owoców

pestkowych)

D. Preparat do hydrolizy skrobi

- Hazyme DCL - klasyczny



OFERTA  FRUCTOPOLU na sezon 2018

E. Preparaty usprawniające proces ultrafiltracji

- Rapidase Power - klasyczny

- Rapidase Fiber - klasyczny

(również do maceracji miazgi z gruszek i warzyw)

F. Preparaty stabilizujące mętność soku NFC

- Rapidase FP Super - klasyczny

- Rapidase PEP - selfcloned

G. Preparat powodujący inwersję sacharozy

- Maxinvert - klasyczny



OFERTA  FRUCTOPOLU na sezon 2018

2. Materiały klarujące firmy ERBSLOEH

A. Bentonity

- Aktivit - granulowany

- Blancobent UF - polecany do ultrafiltracji

- Purobent - obniżona zawartość żelaza i metali ciężkich

B. Zole krzemionkowe

- Klasol A - zol o odczynie zasadowym

- Klarsol Super - zol o odczynie kwaśnym

C. Inne materiały klarujące

- Flora Clair - roślinne (groch) białko klarujące 

- Żelatyna

3. Węgle aktywowane firmy ERBSLOEH

- Akticol FA – UF - barwa, do ultrafiltracji

- Ercarbon FA - barwa

- Ercarbon SH - redukcja patuliny, HMF, pestycydów



OFERTA  FRUCTOPOLU na sezon 2018

4. Materiały filtracyjne

A. Ziemie okrzemkowe firmy DICALITE

- Superaid - najdrobniejsza

- Speedplus → Speedflow → Dicalite 4200 →

- Dicalite 4500 - najgrubsza

- Ziemia okrzemkowa F 50 firmy LB Minerals

B. Perlity firmy DICALITE. 

- Dicalite 4108 - najdrobniejszy

- Dicalite 4158 → Dicalite 4258 →

- Dicalte 4408 - najgrubszy

Perlity są dostępne w workach oraz opakowaniach typu „Big Bag”



OFERTA  FRUCTOPOLU na sezon 2018

Typ Grubość Przepuszczalność dla 
wody L m² min

Zastosowanie

FA 05 3,7 95 Sterylna, filtracja mikrobiologiczna 
zagęszczonego soku jabłkowego

FA 10 3,9 150 Klasyczna płyta do produkcji soków 
wysoko klarowanych

FA 20 3,9 340 Płyta do filtracji końcowej soków 
owocowych

FA 30 3,9 780 Płyta do filtracji soków owoców 
kolorowych lub filtracji soku 

jabłkowego w procesie produkcyjnym

C. Płyty filtracyjne firmy PALL Corp.



Obecność Spółki Fructopol na rynku soków zagęszczonych

- Fructopol jest członkiem Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków

- Fructopol jest w stałym i bezpośrednim kontakcie z dostawcami jak i

odbiorcami naszych produktów,

- Współpracujemy z dużymi producentami soków owocowych oraz z

mniejszymi producentami soków w pełnym zakresie. Zarówno duży, jak i

mniejszy producent soków jest dla nas tak samo ważny.

- Posiadamy rozbudowaną bazę magazynową w centrum przetwórczym.

Klienci, którzy nie mają dużych magazynów niczym nie ryzykują mając nas

„pod ręką”,

- Towary do klienta dostarczamy w uzgodnionym terminie, w sezonie, jeżeli jest

to konieczne i wykonalne; 7 dni w tygodniu

tygodniu własnym transportem i wynajętym.

- Warunki współpracy uzgadniamy indywidualnie na zasadzie partnerstwa obu

stron,

- W pewnym zakresie oferujemy możliwość rozliczeń „towar za towar”.

Prowadzimy sprzedaż koncentratów soków owocowych produkcji krajowej

oraz pochodzących z importu.



Obecność Spółki Fructopol na rynku soków zagęszczonych

- Fructopol zapewnia serwis i pomoc technologiczną w zakresie stosowania 

oferowanych środków do produkcji soków owocowych i warzywnych

- Wszystkie oferowane materiały pomocnicze posiadają certyfikaty Halal, 

Kosher oraz inne dokumenty dopuszczające je do stosowania w przemyśle 

spożywczym.

- Wszystkie preparaty enzymatyczne do obróbki owoców oferowane przez 

Fructopol są dopuszczone do stosowania przy produkcji koncentratów 

przeznaczonych na rynek japoński.

- Inne towary znajdujące się w naszej ofercie:

Regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, węglan wapnia), konserwanty 

(sorbinian potasu, pirosiarczyn sodu i potasu), koncentraty owocowe polskie i 

importowane pakowane aseptycznie, koncentraty z cząstkami owoców 

pakowane aseptycznie, bazy owocowe do produkcji napoi pakowane 

aseptycznie, soki NFC (żurawina, granat, pomarańcz, czerwony grapefruit), 

koncentrat soku z buraka, pożywki do octu, środki do fermentacji, klej do 

banderol.



Certyfikat zarządzania jakością

uzyskany w roku 2015 

wystawiony przez firmę DNV-GL



Dziękuję za uwagę  




