
 

 

INFORMACJE PRASOWE 

 

Zbiory warzyw i owoców na Podkarpaciu w 2021 roku 
 

Zbiory warzyw gruntowych i owoców z drzew 
w podkarpackich sadach były w 2021 roku wyższe 
w porównaniu z 2020 rokiem. Mniej natomiast 
było owoców z krzewów i plantacji jagodowych. 
Podkarpacie pod względem zbioru warzyw 
i owoców plasuje się w środku stawki 
województw, a pod względem zbioru owoców 
z krzewów w czołówce. 

 

W 2021 roku w województwie podkarpackim zebrano 74,8 tys. ton warzyw gruntowych. 
Najwięcej zebrano kapusty – 20,3 tys. ton, marchwi – 11,8 tys. ton i cebuli 7,4 tys. ton. Pod 
względem zbioru warzyw Podkarpacie znalazło się na 11. miejscu wśród województw. 

Owoców z drzew w podkarpackich sadach zebrano w ub. roku 78,0 tys. ton (7. miejsce wśród 
województw). Najwięcej było jabłek – 69,6 tys. ton. Śliwek zebrano 2,9 tys. ton, gruszek 2,3 tys. 
ton, wiśni 1,0 tys. ton, czereśni 0,3 tys. ton.  

W ub. roku owoców z krzewów i plantacji jagodowych zebrano na Podkarpaciu 19,0 tys. ton 
(5. miejsce wśród województw). Najwięcej zebrano porzeczek – 9,14 tys. ton, malin – 3,3 tys. 
ton, borówek – 2,6 tys. ton, truskawek - 1,2 tys. ton. 

Zbiory warzyw gruntowych w 2021 roku w województwie podkarpackim były o 25,9% wyższe 
niż rok wcześniej. Również wyższe były zbiory owoców z drzew w sadach (ponad dwukrotnie). 
Natomiast zmalały zbiory owoców z krzewów i plantacji jagodowych (o 13,2%). 

  

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

Marek Tomczyk 

Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 wew. 205 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Angelika Koprowicz 

Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 
wew. 205 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19  

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

rzeszow.stat.gov.pl 

@Rzeszow_STAT  

@USRzeszow  

 

 25,9% 
Wzrost zbiorów warzyw gruntowych 
na Podkarpaciu w 2021 roku w po-
równaniu z 2020 rokiem. 
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Pod względem zbioru malin 
Podkarpacie uplasowało się 
na 3. miejscu wśród woje-
wództw (po województwie 
lubelskim i mazowieckim) 
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