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Synopsis. Przedstawiono analizê i ocenê kosztów zbioru truskawek z uwzglêdnieniem ró¿nych kierunków dystry-
bucji. Badania przeprowadzono w latach 2007-2009 w specjalistycznym gospodarstwie sadowniczym po³o¿onym
w województwie lubelskim. Okre�lono poziom kosztów ca³ego procesu zbioru oraz jego strukturê uwzglêdniaj¹c
zró¿nicowane kierunki zbytu owoców. Wskazano na g³ówne czynniki, które podwy¿szaj¹ koszty tego procesu.
Najwy¿sze koszty zbioru na poziomie 2,54 z³/kg owoców odnotowano w produkcji owoców deserowych przezna-
czonych na eksport do krajów Unii Europejskiej.

Wstêp
Polska nale¿y do najwiêkszych producentów truskawek na �wiecie. Wed³ug FAOSTST w la-

tach 2000-2009 przeciêtne zbiory owoców tego gatunku w naszym kraju wynios³y oko³o 183,2 tys.
ton. Uprawa truskawek odznacza siê wysok¹ pracoch³onno�ci¹, z tego najwiêksze nak³ady pono-
szone s¹ na zbiór owoców [Makosz 1988, Paszko 2009]. Niestety, mechanizacja zbioru owoców
truskawek jest nadal w fazie badañ. Podstawow¹ metod¹ jest rêczny zbiór owoców, który zarazem
jest najtrudniejszym i najbardziej kosztownym sk³adnikiem w ca³ej technologii produkcji. Wi¹¿e siê
to z du¿ymi nak³adami pracy, krótkim okresem agrotechnicznym, podatno�ci¹ owoców na uszko-
dzenia oraz wysokimi plonami z jednostki powierzchni. Znaczny wysi³ek fizyczny, du¿a uci¹¿liwo�æ
pracy rêcznej i relatywnie niskie wynagrodzenia sprawiaj¹, ¿e stale maleje liczba chêtnych do pracy
przy zbiorach owoców, a jednocze�nie stale rosn¹ce koszty robocizny zagra¿aj¹ op³acalno�ci pro-
dukcji truskawki [Kowalczyk 2006, Ho³ownicki 2008, Paszko 2008]. Z drugiej strony, rosn¹ca presja
ze strony odbiorców, oczekuj¹cych jak najwy¿szej jako�ci produktu, wymusza na producentach
wzrost nak³adów na prawid³owy zbiór owoców i odpowiednie przygotowanie ich do sprzeda¿y.
Celem pracy by³a ocena pe³nych kosztów procesu zbioru truskawek i ich poziomu oraz struktury
(uwzglêdniaj¹c przy tym zró¿nicowane wymagania odbiorców).

Rynkowe uwarunkowania procesu zbioru truskawki
Na globalnym rynku istniej¹ dwie grupy odbiorców �wie¿ych owoców truskawek przemys³

przetwórczy oraz bezpo�redni konsument. Wybór jednej z tych grup, determinuje kolejne dzia³ania,
zarówno w sferze produkcji, jak i dystrybucji, np. przez zastosowane technologie produkcji, dobór
odmian, intensywno�æ produkcji, a tak¿e w du¿ym stopniu przebieg procesu zbioru owoców i
sposób ich przygotowania do sprzeda¿y. W�ród klientów istnieje do�æ du¿e zró¿nicowanie wyma-
gañ jako�ciowych. Przemys³, zajmuj¹cy siê g³ównie produkcj¹ d¿emów i soków jest w stanie zago-
spodarowaæ owoce o ni¿szej jako�ci, np. drobne, nieregularne, uszkodzone i zrywane z szypu³kami.
Owoce do zamra¿ania powinny byæ: ca³e, posortowane i odszypu³kowanie, a producenci soków i
od¿ywek dla dzieci i niemowl¹t poszukuj¹ jeszcze wy¿szej jako�ci surowca. W drugiej grupie,
konsumenci �wie¿ych owoców oczekuj¹ produktu jak najwy¿szej jako�ci, jednak obserwuje siê
du¿e zró¿nicowanie w ich jako�ci i sposobie przygotowania do sprzeda¿y, a decyduj¹cy wp³yw
maj¹ wymagania ostatecznego klienta. Na krajowy rynek lokalny, np. targowiska, sklepy warzywne



246 Dariusz Paszko

i sklepy ogólnospo¿ywcze, dostarczane s¹ truskawki o zró¿nicowanej jako�ci pod wzglêdem od-
miany, dojrza³o�ci, czysto�ci, wielko�ci i opakowania. Na rynki regionalne i ponadregionalne (rynki
hurtowe, hipermarkety itp.) owoce truskawek musz¹ byæ bardziej jednolite pod wzglêdem w³a�ci-
wo�ci fizycznych oraz zastosowanych opakowañ. Najwiêksze wymagania wzglêdem jako�ci sta-
wiane s¹ owocom kierowanym na eksport, zw³aszcza do krajów Unii Europejskiej [Czernyszewicz
2009, Pawlak 2009].

Wybór okre�lonego kierunku zbytu (rodzaju klienta) truskawek wymusza na producentach
okre�lone dzia³ania w ca³ym systemie produkcji, a szczególnie w procesie zbioru owoców i przygo-
towania ich do sprzeda¿y. Wi¹¿e siê to oczywi�cie z konieczno�ci¹ ponoszenia okre�lonych nak³a-
dów i kosztów, adekwatnych do wymagañ konkretnego odbiorcy. Zazwyczaj mianem kosztów
zbioru okre�la siê g³ównie wydatki poniesione na op³atê za zbiór owoców i opakowania jednostko-
we [Krusze 1980, Makosz 1988, Paw³owski 1973, Paszko 2009]. W opracowaniu pod pojêciem
kosztu zbioru okre�lono ca³y proces, obejmuj¹cy wiele kolejnych i niezbêdnych dzia³añ takich, jak:
dowóz osób do zbioru i po zbiorze, zrywanie owoców, transport wewnêtrzny materia³ów do zbioru
i owoców po zbiorze, kontrola jako�ci, sortowanie i przygotowanie owoców do sprzeda¿y, opako-
wania, sch³adzanie owoców i koszty nadzoru na poszczególnych jego etapach (rys. 1).

W gospodarstwach o ma³ej i �redniej skali produkcji stopieñ z³o¿ono�ci tego procesu zwykle
jest mniejszy ni¿ w gospodarstwach, w których produkuje siê kilkaset ton owoców, tak jak mia³o to
miejsce w badanym gospodarstwie. Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, ¿e przeciêtne zbiory w
latach 2007-2009 kszta³towa³y siê na poziomie 608,1 ton. Oznacza to, ¿e zbiór owoców by³ procesem
bardzo z³o¿onym, obejmuj¹cym wszystkie elementy zawarte w modelu na rysunku 1. Ponadto,
zró¿nicowanie kierunków zbytu, w�ród których dominowa³ eksport owoców, umo¿liwi³o przeanali-
zowanie wszystkich elementów kszta³tuj¹cych koszty zbioru truskawek.
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Kierownik (koordynator) ca³ego procesu

Rysunek 1. Schemat poszczególnych procesów przy zbiorze owoców truskawki na przyk³a-
dzie badanego gospodarstwa
�ród³o: opracowanie w³asne.

Materia³ i metodyka  badañ
Badania przeprowadzono w latach 2007-2009 w specjalistycznym gospodarstwie ogrodniczym

po³o¿onym w województwie lubelskim. Kryterium doboru by³a uprawa ro�lin jagodowych, jako g³ów-
ny kierunek dzia³alno�ci oraz prowadzenie szczegó³owej ewidencji rachunkowej. Materia³ empirycz-
ny stanowi³y dane z ka¿dego dnia zbioru z ró¿nych �róde³ ewidencji gospodarstwa. By³y to:
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� zapisy pochodz¹ce z elektronicznego systemu ewidencji zbiorów, obejmuj¹ce takie informacje,
jak: pocz¹tek i koniec zbioru z ka¿dego dnia a ilo�æ zebranych owoców przez pracowników w
systemie akordowym,

� dane z ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych w systemie czasowo-premiowym, pe³ni¹-
cych funkcje kierownicze i pomocnicze w okresie zbioru,

� informacje na temat czasu pracy �rodków transportowych (ci¹gniki i inne maszyny, �rodki do
transportu osób),

� dokumentacja magazynowa, obejmuj¹ca zu¿ycie w badanym okresie materia³ów niezbêdnych
w procesie zbioru i przygotowania do sprzeda¿y,

� ewidencja sprzeda¿y wed³ug ilo�ci, odbiorcy i cen zbytu,
� ewidencja kosztów poniesionych na zapewnienie transportu zewnêtrznego.

Takie metodyczno-organizacyjne ujêcie problemu pozwoli³o na okre�lenie nak³adów pracy i
zu¿ycia materia³ów na poszczególne dzia³ania w procesie zbioru, wed³ug (rys. 1). Zakres badanych
kosztów ograniczono w zasadzie do kosztów bezpo�rednich, jedynie niektóre z nich, maj¹ce cha-
rakter kosztów po�rednich, np. koszt opakowañ wielokrotnego u¿ytku (skrzynki, ³ubianki plastiko-
we) rozliczono uwzglêdniaj¹c ich stopniowe zu¿ywanie siê w okresie d³u¿szym ni¿ 1 rok.

W celu uzyskania niezbêdnych informacji, dla ka¿dego z wyszczególnionych procesów groma-
dzono nak³ady i koszty dotycz¹ce nastêpuj¹cych zdarzeñ:
� dowóz osób do zbioru i po zbiorach � wynajem autokarów
� transport wewnêtrzny osób i materia³ów � wynajem zestawu (ci¹gnik z przyczep¹)1, zu¿ycie

paliwa, wynagrodzenie obs³ugi i pomocników,
� zbiór owoców � op³ata za zbiór owoców, wynagrodzenie kierowników brygad i brygadzistów

oraz obs³ugi skanera,
� sortowanie i pakowanie owoców � wynagrodzenie kierownika sortowni, osób sortuj¹cych oraz

obs³ugi sortowni i pakowni,
� opakowania � zu¿ycie opakowañ jednostkowych, etykiet, materia³ów do opakowañ zbiorczych

(europalety, ta�my i spinki, etykiety zbiorcze itp.) i amortyzacja opakowañ wielokrotnego u¿yt-
ku (skrzynki i ³ubianki plastikowe),

� przechowywanie i spedycja � koszt zu¿ytej energii elektrycznej na sch³odzenie owoców, wyna-
grodzenie obs³ugi i koszty transportu (op³ata za wynajêcie transportu, op³aty dodatkowe).
Opieraj¹c siê na pierwotnych za³o¿eniach metodycznych oraz ze wzglêdu na du¿¹ wzglêdno�æ

prawid³owego podzia³u kosztów po�rednich, takich jak: amortyzacja budynków i maszyn, przecho-
wywanie maszyn, obs³uga techniczna i naprawy, oprocentowanie kapita³u, ubezpieczenia maj¹tko-
we � zrezygnowano z ich uwzglêdnienia w prezentowanym rachunku kosztów, ograniczaj¹c siê
g³ównie do kosztów bezpo�rednich. Do obliczeñ przyjêto warto�æ faktycznie poniesionych wydat-
ków na op³acenie si³y roboczej i us³ug obcych. Dla materia³ów przyjêto ceny rynkowe wynikaj¹ce
z faktur i rachunków w poszczególnych latach. Czynnikiem ró¿nicuj¹cym poziom i strukturê kosz-
tów ca³ego procesu zbioru truskawek by³ kierunek zbytu owoców oraz zwi¹zane z nim konkretne
oczekiwania odbiorców, co do ich jako�ci i sposobu przygotowania do sprzeda¿y. Bior¹c pod
uwagê ten aspekt badañ wyodrêbnione cztery grupy badawcze owoców:
� deserowe, przeznaczone na eksport do krajów UE (grupa 1),
� deserowe, kierowane na rynek krajowy oraz eksport do krajów Europy �rodkowej i wschodniej

(grupa 2),
� do przetwórstwa, jako produkt dodatkowy, zrywane  przy zbiorze owoców deserowych (grupa 3),
� do przetwórstwa, zbierane z plantacji tylko do tego celu przeznaczonych (grupa 4).

Ostateczne wyniki kosztów zbioru truskawek przedstawiono w przeliczeniu na jednostkê pro-
duktu, tzn. w z³ na 1 kg owoców. Do opracowania wyników wykorzystano elementy metody analizy
ekonomicznej syntetycznej I stopnia [Kopeæ 1983], przy zastosowaniu metod porównawczo-opi-
sowych oraz technik tabelarycznych. Dynamikê zmian wyliczono wed³ug wska�nika ³añcuchowe-
go o podstawie zmiennej.

1 Ze wzglêdu na wykorzystanie w³asnych ci¹gników i maszyn do innych prac w tym czasie, do zbiorów wynajmo-
wano zestawy ci¹gnikowe od okolicznych rolników, którym p³acono za wynajem, paliwo by³o w³asne.
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Ogólna charakterystyka
plantacji i procesu zbioru

owoców
W badanym gospodarstwie z ro-

�lin sadowniczych, oprócz truskawek
uprawiano tak¿e maliny i porzeczkê
czarn¹. Powierzchnia plantacji truska-
wek owocuj¹cych wynosi³a 45,4 ha i
waha³a siê od 42,5 w 2009 do 49,8 w
2008 roku. Plantacje truskawek pro-
wadzono w systemie dwurzêdowym,
na lekko podniesionych zagonach,
wysadzaj¹c �rednio oko³o 50 tys. ro-
�lin na 1 ha. Niemal 80% nasadzeñ stanowi³a odmiana deserowa Elsanta, pozosta³e odmiany to:
Ventana, Camarosa i Albion, ale w mniejszych ilo�ciach. By³y to plantacje prowadzone na tzw. zbiór
w tradycyjnym terminie, tzn. w czerwcu i lipcu. Zbiór owoców zaczyna³ siê zazwyczaj od po³owy
czerwca i trwa³ co najmniej 3 tygodnie. Do zbioru zatrudniano osoby z okolicznych miejscowo�ci,
natomiast z dalszych odleg³o�ci dowo¿ono je wynajêtym transportem. Zbiór owoców trwa³ zwykle
od godz. 5-6 do 15-16. Na plantacjach na których zbierano owoce przeznaczone tylko do przetwór-
stwa, czas zbioru trwa³ zazwyczaj nie d³u¿ej ni¿ do godz. 12-13. Owoce deserowe zbierano do
opakowañ jednostkowych o masie 0,5 kg, które na polu umieszczano w plastikowych skrzynkach
(po 5 kg), a nastêpnie przewo¿ono do punktu odbioru. Po przyjêciu owoców kierowano je na
sortowniê, w której przeprowadzano proces sortowania, kontroli jako�ci i pakowania do zbior-
czych opakowañ tekturowych (po 5 kg), w których truskawki wysy³ano do odbiorcy. Z sortowni
produkt koñcowy na paletach przewo¿ono do sch³odzenia w ch³odni, w której oczekiwa³ na za³adu-
nek i transport do wybranego odbiorcy.

Owoce przeznaczone do przetwórstwa zbierano w dwojaki sposób. W pierwszym przypadku,
pochodzi³y one z plantacji prowadzonych specjalnie w tym celu, g³ównie odmian: Ventana, Cama-
rosa oraz starszych, 4-letnich plantacji odmiany Elsanta o ni¿szej jako�ci owoców. W drugim
przypadku, truskawki do przetwórstwa by³y zbierane w trakcie zrywania owoców deserowych,
jako produkt w pewnym sensie uboczny, ale by³ to zabieg konieczny dla utrzymania w³a�ciwej
jako�ci owoców deserowych na plantacji. Truskawki do przetwórstwa zrywane by³y bezpo�rednio
na polu do plastikowych ³ubianek o pojemno�ci 2 kg, a po przyjêciu towaru przesypywane do
skrzynek plastikowych o masie 10 kg, ustawiane na paletach i bezpo�rednio po zakoñczeniu zbioru
wysy³ane do przetwórni transportem w³asnym. W tabeli 1 ukazano strukturê organizacji uprawy,
zbioru oraz �rednie plony [t/ha] w badanej jednostce w latach 2007-2009.

Wyniki badañ
Ca³kowite koszty procesu zbioru truskawek, wed³ug przyjêtej metodyki z wyszczególnieniem poszcze-

gólnych kierunków zbytu przedstawiono w tabeli 2.
Ca³kowite koszty zbioru 1 kg  truskawek by³y do�æ zró¿nicowane, zarówno w badanych latach, jak

i pomiêdzy poszczególnymi obiektami. Wy¿sze, przeciêtnie dwukrotnie koszty ponoszono na zbiór
owoców deserowych. Najwiêksze koszty (przeciêtne i w la-
tach) odnotowano w grupie owoców deserowych na eksport
do UE (grupa 1), waha³y siê od 2,15 do 2,74 z³/kg, �rednio 2,54
z³/kg. Natomiast najni¿sze by³y charakterystyczne dla owo-
ców w grupie 4, od 0,88 do 1,16 z³/kg �rednio 0,99 z³/kg.

W grupie owoców deserowych (grupa 1 i 2) stwierdzo-
no wzrost kosztów w kolejnych latach, z tym, ¿e tempo
zmian by³o wy¿sze �rednio o 16,2% w 2008 ni¿ w 2009
(8,2%). By³o to spowodowane g³ównie wzrostem op³aty
za zrywanie oraz cen za opakowania. Odmienn¹ sytuacjê
odnotowano w grupie owoców przemys³owych (grupa 3 i
4), bowiem w roku 2008 tempo zmian by³o wy¿sze ni¿ w
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grupie deserowych (22,7%), natomiast w
2009 roku odnotowano spadek kosztów
zbioru o 27,2% w grupie owoców do prze-
twórstwa z plantacji deserowych i niewiel-
ki wzrost kosztów na plantacji truskawek
tylko do przetwórstwa (o 5,5%). W pierw-
szym przypadku, g³ównych przyczyn na-
le¿y upatrywaæ we wzro�cie op³aty za zry-
wanie, co by³o efektem niskiej poda¿y i
wysokich cen za owoce przemys³owe na
krajowym rynku, kiedy producenci d¹¿yli
do zebrania wiêkszo�ci owoców z planta-
cji. Natomiast w 2009 roku, gdy by³y ni-
skie ceny skupu owoców przemys³owych
i niski popyt, p³acono znacznie mniej za
ich zebranie.

Koszty zbioru owoców dla badanych
obiektów z podzia³em na poszczególne
dzia³ania ca³ego procesu ukazano w ta-
beli 2. Wynika z nich, ¿e najwiêksze kosz-
ty poniesiono na zrywanie owoców (od
0,55 do 1,19 z³/kg) oraz ich pakowanie (od
0,18 do 0,85 z³/kg). Koszty zrywania owo-
ców deserowych (grupa 1 i 2) by³y prze-
ciêtnie dwukrotnie wy¿sze ni¿ przemys³o-
wych (grupa 3 i 4), co wynika³o przede
wszystkim z ni¿szej op³aty dla osób zbie-
raj¹cych. Nieco wy¿sze koszty zrywania
owoców deserowych na rynek lokalny i
do krajów Europy �rodkowej i wschod-
niej wynika³o z faktu, ¿e owoce w grupie 1
zbierano wtedy, gdy zbiory danego dnia
rokowa³y co najmniej 14 ton owoców,
umo¿liwiaj¹c wykonanie jednego pe³ne-
go transportu samochodowego. Oznacza to, ¿e w okresach mniejszej wydajno�ci (np. na pocz¹tku i
pod koniec zbioru i w dni �wi¹teczne), kiedy owoce deserowe kierowano tylko na rynek krajowy lub
eksport do krajów Europy wschodniej ponoszono wy¿sze koszty zrywania2 oraz niektórych dzia³añ
pomocniczych, np.: koszty transportu (osób, owoców i przyjêcia towaru), nadzór kierowniczy, co
przek³ada³o siê automatycznie na wy¿szy koszt jednostkowy. Potwierdzaj¹ to wy¿sze koszty ponie-
sione na transport oraz nadzór kierowniczy w drugiej grupie (tab. 3). Koszty sortowania owoców
deserowych by³y wy¿sze w grupie 1 (0,11 z³/kg) ni¿ w drugiej (0,08 z³/kg), z uwagi na ni¿sz¹ o po³owê
wydajno�æ przy ich sortowaniu3 oraz wy¿sze nak³ady pracy na obs³ugê sortowni. Analogicznie,
wy¿sze koszty pakowania w grupie 1 wynika³y z dodatkowych kosztów opakowañ takich, jak: wiecz-
ka i etykiety. Znacznie wy¿sze koszty transportu w tej grupie zwi¹zane by³y z konieczno�ci¹ zap³aty
po³owy kosztów przewozu do danego kraju UE4, podczas gdy koszty transportu na rynku krajowym
lub w eksporcie do krajów �rodkowej i wschodniej  Europy pokrywa³ zawsze kupuj¹cy.

W grupach owoców przemys³owych (3 i 4) koszty zrywania by³y dwukrotnie ni¿sze (ni¿sza
op³ata dla zbieraj¹cych) ni¿ w grupie owoców deserowych, a poziom kosztów pozosta³ych dzia³añ,
z wyj¹tkiem nadzoru � kszta³towa³ siê na podobnym poziomie. Wysoki koszt nadzoru (0,11 z³/kg) w
grupie 3 wynika³ z tego, ¿e owoce przemys³owe zbierano jednocze�nie z owocami deserowymi, a

uroibzusecorpña³aizdhcynlógezczsopytzsoK.3alebaT
eineinlógezczsyW wóroibzytzsoK

]gk/³z[purggu³dew
1 2 3 4

wócowoeinawyrZ 71,1 91,1 26,0 55,0

ynzrtênwewtropsnartibósozówoD 31,0 51,0 02,0 22,0

yzcinworeikrózdaN 70,0 80,0 11,0 20,0

einawotroS 11,0 80,0 00,0 00,0

ainawokapO 58,0 56,0 02,0 81,0

ajcydepsieinazda³hcS 12,0 60,0 20,0 20,0

mezaR 45,2 12,2 51,1 99,0

.ensa³weinawocarpo:o³dór�

2 W pocz¹tkowej i koñcowej fazie  zbioru p³acono wy¿sze stawki za zebranie 1 kg owoców, z uwagi na ni¿sz¹
wydajno�æ zbioru.

3 W trakcie sortowania pojemniki z owocami deserowymi na eksport do UE dok³adniej kontrolowano, a
ponadto przykrywano dodatkowo wieczkami, co obni¿a³o znacz¹co wydajno�æ tej czynno�ci.

4 Zazwyczaj koszty transportu by³y dzielone po po³owie pomiêdzy dostawcê i odbiorcê.

Rysunek 2. Struktura procesu kosztów zbioru
truskawki (�rednia wa¿ona z lat 2007-2009)
�ród³o: opracowanie w³asne.
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zatem obci¹¿ono je czê�ci¹ kosztów wspólnych kierownictwa, które przy owocach deserowych
by³y znacznie wy¿sze ni¿ na plantacji owoców tylko do przemys³u. Ponadto, dodatkowym czynni-
kiem podwy¿szaj¹cym ich poziom by³y niskie zbiory owoców przemys³owych w tej grupie (grupa 3).
Owoce przemys³owe z plantacji tylko do tego celu przeznaczonych odznacza³y siê minimalnym nad-
zorem i obs³ug¹, bowiem wymagania jako�ciowe by³y znacznie ni¿sze ni¿ u odmian deserowych.

W ogólnej strukturze ca³kowitych kosztów zbioru truskawek koszty zrywania waha³y 46,0 do
53,9% (rys. 2), a ich udzia³ by³ najwiêkszy w grupie  drugiej i trzeciej. W poszczególnych obiektach
mo¿na zauwa¿yæ do�æ du¿e zró¿nicowanie. W grupie owoców deserowych (grupa 1 i 2) dominowa-
³y koszty zrywania i pakowania, za� w grupie owoców przemys³owych (grupa 3 i 4) decyduj¹cy
wp³yw mia³y koszty zrywania i transportu, przy tym taki wysoki udzia³ tych ostatnich (rys. 3, grupa
3 i 4) wynika³ z konieczno�ci poniesienia wydatków na dowóz osób i transport owoców z pola przy
jednoczenie niskich zbiorach, co prze³o¿y³o siê na wysoki koszt jednostkowy tych procesów.
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Summary
In the paper there were presented analysis of the costs of strawberry harvesting depending on different

distribution. The experiments were conducted 2007-2009 years in specialist berries farm located in the eastern
Poland. The share of particular process costs was determined in relation to total cost of harvesting for different
distribution used on the tested farm. It was then possible to indicate those factors that maximal influence increase
of the level of harvesting cost. The highest costs of harvesting process was stated for strawberry fresh consumption
producing to UE countries with average value of 2,54 PLN/kg of fruit.
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