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Synopsis. Analizowano poziom, zró¿nicowanie i strukturê jednorazowych wydatków mieszkañców Lublina na
owoce, warzywa i ich przetwory. Podstaw¹ analizy by³y dane z paragonów fiskalnych uzyskane w wybranych
punktach sprzeda¿y detalicznej w Lublinie, w okresie od listopada 2006 do kwietnia 2007 r. Stwierdzono istotne
zró¿nicowanie jednorazowych wydatków na owoce, warzywa i ich przetwory w poszczególnych miesi¹cach i
dniach tygodnia. Z owoców najczê�ciej kupowano jab³ka, a z warzyw: ziemniaki, marchew, cebulê oraz pomidory.
Z przetworów owocowych najwiêcej wydawano na soki, a przetworów warzywnych na warzywa kiszone oraz
mro¿onki. Wyniki badañ mog¹ pomóc sprzedawcom w doborze asortymentu, zgodnego z potrzebami klientów w
zakresie ilo�ci oraz gatunków i grup owoców, warzyw i ich przetworów.

Wstêp
Wspó³czesny stan wiedzy wskazuje, ¿e ze wzglêdów zdrowotnych owoce i warzywa powinny byæ

spo¿ywane kilka razy dziennie [Hyson 2002, Van Duyn, Pivonka 2000, Wolski, Dyduch 2000, Fulker 2001].
Z danych prezentowanych przez Kwasek [2007] wynika, ¿e konsumpcja owoców i warzyw kszta³tuje siê,
w zale¿no�ci od grupy spo³eczno-ekonomicznej gospodarstwa domowego, na poziomie 60-80% zaleceñ
lekarzy i dietetyków. Mimo wyra�nego wzrostu, od pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku, spo¿ycie owoców w
Polsce jest najni¿sze spo�ród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Spo¿ycie warzyw jest wy¿sze i wynosi
oko³o 115 kg rocznie, ale jego struktura asortymentowa jest ma³o zró¿nicowana [Popyt na ¿ywno�æ...
2009]. Cech¹ charakterystyczn¹ spo¿ycia, zw³aszcza owoców, jest sezonowo�æ [Piekut 2006ab].

W województwie lubelskim, na tle ca³ego kraju, notuje siê bardzo niskie spo¿ycie owoców i
warzyw [Szponar i in. 2003]. Z badañ wynika, ¿e wysoko�æ kwot wydatkowanych na konsumpcjê
¿ywno�ci jest zró¿nicowana i zwi¹zana m.in. z liczb¹ osób w gospodarstwie domowym [Ozimek i in.
2003]. Istotny jest poziom dochodów gospodarstw domowych i stan zaopatrzenia rynku oraz wiele
innych czynników [Gulbicka, Kwasek 2001, Sojkin 1994]. Zakup produktów jest poprzedzony wy-
borem, dokonywanym wed³ug z³o¿onego zestawu kryteriów [Rudnicki 2000].

Celem pracy by³o okre�lenie poziomu, zró¿nicowania i struktury jednorazowych wydatków
mieszkañców Lublina na owoce, warzywa i ich przetwory w poszczególnych dniach tygodnia i mie-
si¹cach od listopada 2006 do kwietnia 2007. Wyniki badañ mog¹ byæ pomocne dla sprzedawców tych
produktów, w trafnym doborze asortymentu, zgodnego z potrzebami i wymaganiami konsumentów,
przede wszystkim w zakresie ilo�ci oraz struktury gatunkowej owoców, warzyw i ich przetworów.

Materia³ i metodyka badañ
Badania przeprowadzono w trzech sklepach owocowo-warzywnych w Lublinie, w okresie zi-

mowo-wiosennym, w latach 2006-2007. Sklepy dysponowa³y powierzchni¹ handlow¹ od 20 do 40
m2 i zatrudnia³y od 3 do 6 osób. Wszystkie istnia³y od ponad 10 lat i by³y zlokalizowane w pobli¿u
sklepów spo¿ywczych. Tylko jeden posiada³ parking dla klientów. Sklepy by³y czynne od ponie-
dzia³ku do soboty, do pó�nych godzin popo³udniowych. W ofercie sklepów znajdowa³y siê �wie¿e



66 Eugenia Czernyszewicz, Kamil Kiciñski

owoce, warzywa oraz ich przetwory, a ponadto sklepy posiada³y dzia³ z artyku³ami spo¿ywczymi.
Ka¿dy ze sklepów dziennie odwiedza³o oko³o 250 klientów.

Badania przeprowadzono na podstawie danych z paragonów fiskalnych. Paragony zbierano
przez sze�æ dni w tygodniu (od poniedzia³ku do soboty w³¹cznie), w ka¿dym przedostatnim tygo-
dniu miesi¹ca, od listopada do kwietnia. Z zebranych ka¿dego dnia paragonów, do analizy losowo
wybrano 50 sztuk, co da³o ³¹cznie 1800 paragonów z jednego sklepu. W okresie prowadzenia badañ
analizie poddano ogó³em 5400 paragonów. Analiza paragonów objê³a dane dotycz¹ce: kwoty jedno-
razowych wydatków ogó³em, w tym wydatków na owoce i ich przetwory (w tym na owoce krajowe i
importowane), wydatków na �wie¿e warzywa i ich przetwory. Zebrane dane pozwoli³y tak¿e okre�liæ
liczbê i rodzaj kupowanych jednorazowo gatunków �wie¿ych owoców i warzyw oraz ich przetworów.

W analizie danych wykorzystano miary po³o¿enia (�rednia arytmetyczna, mediana, modalna,
minimum, maksimum), miary zmienno�ci (odchylnie standardowe) oraz wska�niki struktury wydat-
ków i czêstotliwo�ci zakupów ró¿nych gatunków owoców, warzyw i ich przetworów.

Wyniki badañ
�rednia warto�æ jednorazowych wydatków na owoce warzywa i ich przetwory wynosi³a 6,38 z³ i w

poszczególnych sklepach waha³a siê od 5,94 do 6,74 z³ (tab. 1). Odchylenie wydatków w poszczególnych
sklepach od �redniej wynosi³o od 5,12 do 5,83 z³. W badanych sklepach najczê�ciej wydawano odpowied-
nio: 7,21, 2,95 i 4,39 z³. Minimalne wydatki waha³y siê od 0,23 do 0,36 z³, a maksymalne od 30,36 do 38,84 z³.

�rednie wydatki na �wie¿e owoce (2,80 z³) by³y ni¿sze, ni¿ na �wie¿e warzywa (2,89 z³). Wydatki
na przetwory owocowe i warzywne by³y ni¿sze, ni¿ na owoce i warzywa �wie¿e. �rednie zró¿nico-
wanie wydatków poszczególnych klientów od �redniej arytmetycznej by³o wysokie (tab. 2).

Najwy¿sze jednorazowe wydatki na owoce, warzywa i ich przetwory zanotowano pod koniec
tygodnia � w soboty (7,17 z³), a najni¿sze � w czwartki (6,06 z³). Jest to prawdopodobnie spowodowa-
ne zbli¿aj¹cymi siê dniami wolnymi oraz tym, ¿e sklepy te s¹ nieczynne w niedziele. Wydatki klientów
badanych sklepów na �wie¿e owoce by³y najwy¿sze w soboty, a na �wie¿e warzywa w pi¹tki i soboty
oraz w poniedzia³ki, natomiast najni¿sze odpowiednio w: poniedzia³ki i pi¹tki oraz czwartki. Wydatki
na przetwory owocowe waha³y siê w ci¹gu tygodnia od 2,50 z³ � w pi¹tek do 3,03 z³ � w poniedzia³ek,
a na przetwory warzywne od 2,35 z³ � we wtorek do 2,67 z³ � w czwartek. Wydatki poszczególnych

klientów by³y bardzo zró¿nicowane, o czym
�wiadcz¹ zanotowane wysokie warto�ci odchy-
lenia standardowego (tab. 3).

Spo¿ycie �wie¿ych i przetworzonych owo-
ców i warzyw cechuje w Polsce du¿a sezono-
wo�æ [Piekut 2006a,b]. Wp³yw ma stan zaopa-
trzenia rynku w ci¹gu roku, ceny owoców i
warzyw oraz jeszcze stosunkowo du¿y udzia³
samozaopatrzenia w spo¿yciu. Pogl¹d ten zna-
laz³ pewne odzwierciedlenie w poziomie i struk-
turze jednorazowych wydatków na �wie¿e
owoce, warzywa i ich przetwory, w poszcze-
gólnych miesi¹cach badanego pó³rocza (tab.
4). �rednie jednorazowe wydatki ogó³em na
owoce, warzywa i przetwory by³y najwy¿sze w

lutym (6,87 z³) oraz grudniu (6,85
z³), a najni¿sze w styczniu (5,95 z³).
Wysokie wydatki w grudniu maj¹
prawdopodobnie zwi¹zek z zaku-
pami �wi¹tecznymi. Na �wie¿e
owoce najwiêcej wydawano w
kwietniu (2,93 z³), a najmniej w
marcu (2,57 z³). Wydatki na �wie-
¿e warzywa by³y najwy¿sze w
marcu (3,20 z³), a najni¿sze w li-
stopadzie (2,57 z³). Ni¿sze wydat-
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ki na warzywa w listopadzie mog¹
mieæ zwi¹zek z zapasami tych pro-
duktów, pochodz¹cymi z zaopa-
trzenia z dzia³ek i ogrodów. Naj-
wy¿sze jednorazowe wydatki na
przetwory owocowe i warzywne
zanotowano odpowiednio w grud-
niu (3,55 z³) i marcu (2,78 z³), a naj-
ni¿sze w marcu (2,30 z³) i styczniu
(2,02 z³). Wy¿sze wydatki na prze-
twory owocowe w grudniu s¹
prawdopodobnie zwi¹zane z zaku-
pami �wi¹tecznymi takich produk-
tów, jak: soki, owoce suszone i w
puszkach, a na przetwory warzyw-
ne w marcu � z niskimi zapasami
w³asnych przetworów po zimie, chêci¹ urozmaicenia posi³ków oraz mniej urozmaicon¹ ofert¹ i
wy¿szymi cenami warzyw �wie¿ych w tym okresie.

Struktura jednorazowych wydatków na �wie¿e owoce, warzywa i ich przetwory w ci¹gu tygo-
dnia, w miesi¹cach od listopada do kwietnia by³a równie¿ zró¿nicowana (rys. 1). Najwy¿szy udzia³
wydatków na owoce �wie¿e w wydatkach na owoce, warzywa i przetwory, odnotowano w stycz-
niu, w �rodê (59,2%), a najni¿szy w grudniu równie¿ w �rodê (32,3%), za� na warzywa �wie¿e
odpowiednio: w kwietniu, w pi¹tek (51,2%) i w listopadzie, w poniedzia³ek (25,4%). Najwiêkszy
udzia³ wydatków na przetwory owocowe zanotowano w listopadzie, w czwartek (13,3%), a najni¿-
szy w kwietniu, w pi¹tek (2,4%), za� na przetwory warzywne odpowiednio: w marcu, w czwartek
(14,4%) i w grudniu, w poniedzia³ek (4,4%). Wp³yw na zró¿nicowanie struktury wydatków na
owoce, warzywa i ich przetwory w poszczególnych miesi¹cach mog³y mieæ zbli¿aj¹ce siê �wiêta,
ceny produktów, preferencje konsumentów oraz stan poda¿y w sklepach.

Najczê�ciej kupowanymi gatunkami owoców �wie¿ych, zarówno w poszczególnych miesi¹-
cach, jak i w ca³ym badanym okresie, by³y jab³ka i banany, a warzyw �wie¿ych: ziemniaki, marchew,
cebula i pomidory. Z badañ bud¿etów gospodarstw domowych GUS wynika, ¿e wymienione ga-
tunki owoców s¹ spo¿ywane przez konsumentów w najwiêkszych ilo�ciach, podobnie jak ziemnia-
ki, które s¹ w wielu rodzinach podstaw¹ drugiego dania na obiad. Pomidory, marchew i cebula maj¹
równie¿ istotny udzia³ w strukturze spo¿ycia warzyw �wie¿ych w gospodarstwach domowych w
Polsce [Bud¿ety gospodarstw... 2008].
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Z przetworów owocowych klienci najczê�ciej kupowali soki owocowe, a z warzywnych � mro¿onki
i kwaszon¹ kapustê. Jab³ka klienci wybierali najczê�ciej w ca³ym badanym okresie, a szczególnie czêsto
� w listopadzie, styczniu i kwietniu, za� banany � w listopadzie, grudniu i marcu. Pomarañcze najczê�ciej
kupowano w styczniu i marcu, winogrona w listopadzie, mandarynki w styczniu, cytryny w lutym,
gruszki w listopadzie, kiwi w kwietniu, a grapefruity jednakowo czêsto od grudnia do kwietnia. Na
czêstotliwo�æ zakupu poszczególnych gatunków w badanym okresie istotny wp³yw móg³ mieæ stan
poda¿y oraz ceny owoców. Owoce cytrusowe kupowano czê�ciej ni¿ krajowe � w grudniu i styczniu, a
w pozosta³ych miesi¹cach � czê�ciej owoce krajowe. Mo¿e to mieæ zwi¹zek z wy¿sz¹ jako�ci¹ i poda¿¹
owoców cytrusowych w okresie �wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku. Najczê�ciej kupowanymi
warzywami by³y ziemniaki, które jak wcze�niej zaznaczono, s¹ wa¿nym sk³adnikiem diety Polaków.
Marchew kupowano najczê�ciej od stycznia do marca, pomidory w listopadzie i grudniu, pieczarki w
grudniu, cebulê przez ca³y okres z wyj¹tkiem stycznia, korzeñ pietruszki w marcu i kwietniu, sa³atê w
styczniu i marcu, ogórki od stycznia do marca, a kapustê w lutym i kwietniu. Kiszonki warzywne i soki
owocowe kupowano czêsto przez ca³y badany okres, mro¿onki w listopadzie, pozosta³e przetwory
warzywne w styczniu i marcu, a przetwory owocowe w grudniu i styczniu oraz w lutym.

Niezale¿nie od miesi¹ca i dnia tygodnia, najczê�ciej kupowano jeden gatunek zarówno owoców, jak
i warzyw. Dwa gatunki �wie¿ych owoców najczê�ciej kupowano w poniedzia³ki i �rody, a trzy � w soboty
i wtorki. Trzy gatunki �wie¿ych warzyw kupowano najczê�ciej w soboty i poniedzia³ki. Cztery gatunki
�wie¿ych owoców, jak i warzyw kupowa³o jednorazowo mniej ni¿ 3% klientów. Wiêksza liczba kupowa-
nych gatunków przed weekendem, wynika³a z faktu, ¿e wiêkszo�æ ma³ych sklepów spo¿ywczych jest
zamkniêta w niedziele. Z uwagi na coraz wiêksze tempo ¿ycia, w poniedzia³ek i wtorek znaczny odsetek
klientów zaopatruje siê w �wie¿e owoce i warzywa na pozosta³e dni do koñca tygodnia.

Rysunek 1. Struktura jednorazowych wydatków na owoce, warzywa i ich przetwory w po-
szczególnych miesi¹cach i dniach tygodnia
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Wnioski
1. Najwiêcej na owoce, warzywa i przetwory konsumenci wydaj¹ pod koniec i na pocz¹tku tygo-

dnia (w pi¹tek i sobotê oraz w poniedzia³ek). Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, ¿e
sklepy osiedlowe s¹ w niedzielê nieczynne. Wielko�æ wydatków na owoce, warzywa i ich
przetwory wzrasta³a tak¿e przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy.

2. Najczê�ciej kupowano owoce krajowe, g³ównie jab³ka. Owoce cytrusowe kupowano rzadziej, a
wydatki na nie zwiêksza³y siê w miesi¹cach zimowych. Z warzyw najczê�ciej kupowano: ziem-
niaki, marchew, cebulê i pomidory. Najbardziej popularnymi przetworami owocowymi by³y soki,
a warzywnymi � kiszonki oraz mro¿onki; czêstotliwo�æ zakupu poszczególnych gatunków zna-
laz³o odzwierciedlenie w poziomie ich przeciêtnego miesiêcznego spo¿ycia, notowanego w
badaniach bud¿etów gospodarstw domowych GUS.

3. Najwiêksze jednorazowe wydatki na �wie¿e i przetworzone owoce i warzywa zanotowano w grud-
niu, a najni¿sze w kwietniu. By³o to prawdopodobnie spowodowane zakupami przed�wi¹tecznymi.

4. Klienci najczê�ciej kupowali jednorazowo jeden gatunek �wie¿ych owoców, jak i warzyw. Najwiêcej
gatunków jednorazowo kupowano przed weekendem � w pi¹tki i soboty, a najmniej � we wtorki i �rody.

5. Du¿e zró¿nicowanie jednorazowych wydatków na owoce i warzywa, niezale¿nie od dnia tygo-
dnia i miesi¹ca, dowodzi du¿ego zró¿nicowania wydatków i konsumpcji tych produktów w
ró¿nych segmentach demograficznych i spo³eczno-ekonomicznych konsumentów.
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Summary
In this paper there were analyzed level, diversity and structure of fruit, vegetable and their products single

expenditures by Lublin�s citizens. The basis of the analyze were data from fiscal tickets obtained in selected
Lublin�s greengroceries from November 2006 to April 2007. Very high diversity of fruit, vegetables and their
product single expenditures in each months and days during week was identified. Consumers the most often buy
apples and potatoes, carrots, onions and tomatoes. From fruits products the highest level of expenditures were on fruit
juices and from vegetables pickled and frozen ones. This research could help sellers in selection of assortment which
fulfils consumer�s needs in the sphere of numbers and species and groups of fruit, vegetables and their products.
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