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Synopsis. W artykule zawarto wyniki badañ najwa¿niejszych powodów zakupu przez studentów owoców, oraz ich
preferencje w zakresie owoców pochodz¹cych z upraw ekologicznych. Na podstawie badan ankietowych analizo-
wano poziomy wyzszych cen owoców pochodzacych z upraw ekologicznych w stosunku do owoców z upraw
konwencjonalnych mozliwe do zaakceptowania. Ponadto, przedstawiono podstawowe warunki kiedy moze zostac
podjeta decyzja zakupu owoców pochodzacych z upraw ekologicznych.

Wstêp
�wiatowy rynek ¿ywno�ci pochodz¹cej z produkcji ekologicznej wykazuje od ponad dwudzie-

stu lat trend wzrostowy. Tylko w okresie czterech lat poprzedzaj¹cych ostatnie globalne spowol-
nienie gospodarcze jej wzrost wyniós³ prawie 15,5 mld USD, osi¹gaj¹c tym samym warto�æ szaco-
wan¹ na ok. 38,6 mld USD [www.organicmonitor.com]. Tak du¿y wzrost warto�ci sprzeda¿y
produktów ekologicznych jest spowodowany, zarówno mod¹ na zdrowe od¿ywianie, jak i obawami
zwi¹zanymi z ¿ywno�ci¹ produkowan¹ w warunkach przemys³owych która zawiera du¿o pestycy-
dów. W badaniach prowadzonych w USA przez USDA stwierdzono, ¿e w przypadku brzoskwini,
jab³ek, gruszek, truskawek i czere�ni pochodz¹cych z upraw konwencjonalnych poziom ska¿enia
pestycydami jest bardzo wysoki i wynosi od 90 do 97,3% badanych próbek [www.gourmetfo-
od.about.com]. Konsumenci chêtniej wybieraj¹ ¿ywno�æ ekologiczn¹ tak¿e w zwi¹zku z zagro¿e-
niami w postaci, np. dioksyn, GMO i BSE. Bardzo du¿¹ rolê we wzro�cie udzia³u tego rynku odgry-
waj¹ tak¿e troska o ochronê �rodowiska i zrównowa¿ony rozwój. Owoce i warzywa na �wiecie nie
stanowi¹ znacz¹cego udzia³u w rynku ¿ywno�ci ekologicznej. Inaczej jest jedynie w krajach o
najwy¿szych dochodach. Przyk³adowo, w USA rynek jab³ek, pomarañczy, bananów, winogron i
truskawek ekologicznych jest najwiêkszy na �wiecie, a sprzeda¿ z upraw ekologicznych truskawek
i bananów wykazuje �redni roczny wzrost odpowiednio 45 i 33%. Udzia³ ¿ywno�ciowych produk-
tów ekologicznych w ca³kowitej produkowanej ¿ywno�ci wynosi ponad 2%, a w przypadku owo-
ców i warzyw siêga 42% [Stevens-Garmon i in. 2007].

W Europie Zachodniej udzia³ owoców produkowanych w gospodarstwach ekologicznych
nieznacznie przekracza 5% udzia³u ich sprzeda¿y ca³kowitej [Granatstein i in. 2008]. Wiêkszy od
�redniej jest wariant udzia³u produkcji ekologicznej owoców we W³oszech. Zwiêkszona poda¿
owoców powoduje, ¿e konsumenci w³oscy maj¹ szersz¹ wiedzê na temat ¿ywno�ci ekologicznej i
chêtniej j¹ kupuj¹. Ponad 85% konsumentów we W³oszech (najwiêcej na �wiecie), jest sk³onnych
p³aciæ dro¿ej za jab³ka pochodz¹ce z upraw ekologicznych [Canavari i in. 2002].

W Polsce rynek ¿ywno�ci ekologicznej, w tym owoców, jest na etapie bardzo wczesnego
rozwoju. Poda¿ produktów ogrodniczych z upraw ekologicznych jest wyj¹tkowo uboga, zarówno
jako�ciowo, jak i ilo�ciowo. Dla wiêkszo�ci konsumentów dostêp do owoców z upraw ekologicz-
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nych nie jest ³atwy z powodu rozproszenia uczestników rynku � detalistów i producentów. Brakuje
zorganizowanego systemu dystrybucji owoców z upraw ekologicznych. W wiêkszo�ci handel jest
oparty na bezpo�rednich zakupach w gospodarstwie, na lokalnych targowiskach i na kiermaszach,
jak równie¿ przez bezpo�rednie dostawy od producentów. Du¿¹ rolê w zagospodarowaniu produk-
tów ekologicznych stanowi¹ tak¿e gospodarstwa agroturystyczne [www.wiejska.org.pl].

Produkcja ¿ywno�ci ekologicznej nabiera coraz wiêkszego znaczenia. W 2007 roku certyfiko-
wana produkcja ekologiczna prowadzona by³a na �wiecie na obszarze 32,2 mln ha [Zmarlicki 2009a].
W Polsce w ostatnich latach, z uwagi na dop³aty do produkcji wzros³o, zainteresowanie uprawami
sadowniczymi prowadzonymi metodami ekologicznymi. Ich rozwój mo¿e byæ du¿¹ szans¹, w obli-
czu wzrostu kosztów produkcji i spadku jej op³acalno�ci, dla wielu obecnie niskotowarowych
gospodarstw z konwencjonaln¹ upraw¹ owoców. Jednak¿e jedn¹ z g³ównych barier ich rozwoju
mog¹ byæ oczekiwania ze strony rynku. Celem opracowania jest próba oceny preferencji konsu-
mentów dla owoców z upraw ekologicznych i mo¿liwo�ci ich szerszej sprzeda¿y.

Materia³ i metodyka badañ
Badania ankietowe prowadzono w kwietniu i maju 2010 roku w�ród 113 studentów wydzia³ów

ogrodnictwa stacjonarnych i zaocznych dwóch skierniewickich uczelni: Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej i Wy¿szej Szko³y Ekonomiczno Humanistycznej. Przy wyborze respondentów kierowano
siê 2 powodami. Pierwszy z nich, to wzglêdy finansowe drugi, chêæ uzyskania wyników od osób
maj¹cych wiêksz¹ wiedzê od ogó³u spo³eczeñstwa, na temat produktów z upraw ekologicznych. W
prowadzonych w 2009 roku badaniach 458 konsumentów w Skierniewicach, jedynie 289 z badanych
wiedzia³o co to jest produkcja ekologiczna [Zmarlicki 2009b]. Ankiety sk³ada³y siê z pytañ zamkniêtych,
w których odpowiedzi dopasowano na podstawie wyników uzyskanych w 2009 roku w pilota¿owych
badaniach na grupie doros³ych konsumentów, dokonuj¹cych zakupy owoców z upraw konwencjonal-
nych. Ankieta w czê�ci zawieraj¹cej pytania otwarte, uwzglêdnia³a atrakcyjno�æ owoców pochodz¹-
cych z upraw ekologicznych oraz czynniki, które maj¹ wp³yw na ostateczn¹ decyzjê zakupu.

Wyniki
Badaniami objêto ogó³em 113 osoby. Respondentami byli studenci III i IV roku. Wiek badanych

zawiera³ siê w przedziale 22-35 lat, przewa¿a³y kobiety (60,2%).Wiêkszo�æ ankietowanych zamiesz-
kiwa³a na terenach niezurbanizowanych (64,6%). Z badanej populacji ponad 61,9% pozostawa³o
we wspólnym gospodarstwie z rodzicami. Poziom dochodu brutto by³ bardzo zró¿nicowany, dla
wiêkszo�ci badanych (68,1%) zawiera³ siê w przedziale od 650 do 1000 z³ na osobê na rodzinê/
gospodarstwo domowe. Wszyscy badani okre�lili siebie jako codziennych konsumentów owo-
ców. W celu wykluczenia wp³ywu terminu �owoce ekologiczne� na preferencje przy zakupie zbada-
no powody zakupu owoców bez ich podzia³u na pochodzenie (uprawa konwencjonalna i ekolo-
giczna). Najwiêcej badanych jako powód zakupów owoców poda³a ich walory smakowe: (32,7%),
nastêpnie walory zdrowotne owoców (24,8%), a nieomal co czwarty ankietowany wskazywa³ modê
(23%) jako powód konsumpcji owoców (rys.1).

Innym elementem wp³ywaj¹cym na konsumpcjê owoców badanej populacji by³o przyzwyczajenie do
ich spo¿ywania (16,8%). Kobiety natomiast przy zakupie owoców kierowa³y siê korzystnym wp³ywem na
wagê cia³a (15%). Na podobnym poziomie wskazano ³atwo�æ konsumpcji owoców (11,5%) oraz poprawê
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Rysunek 1. Powody konsumpcji owoców bez wzglêdu na ich pochodzenie, zarówno z upraw
konwencjonalnych i ekologicznych
�ród³o: opracowania w³asne.
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nastroju po ich spo¿yciu (10,6). Wp³yw konsumpcji na cerê to
równie¿ wy³¹czne wskazania kobiet 7,1%. Ponadto, wymieniano
czynnik praktyczny jako powód konsumpcji owoców, czyli ich
nisk¹ cenê w stosunku do innych artyku³ów spo¿ywczych (5,3%).
Wszyscy badani stwierdzili, ¿e konsumpcja owoców istotnie wzro-
s³a wraz z poszerzeniem wiedzy na temat aspektów zdrowotnych
ich spo¿ywania w trakcie studiów,. W latach wcze�niejszych ba-
dani stwierdzili, i¿ w wiêkszo�ci nie przywi¹zywali do tego wagi.

Jedynie 5 osób z ankietowanych studentów w 2009 roku
zetknê³o siê w sprzeda¿y detalicznej z owocami pochodz¹cy-
mi z upraw ekologicznych. W zwi¹zku z powy¿szym wyniki
badania dotycz¹cych akceptacji wy¿szej ceny za produkty
pochodz¹ce z upraw ekologicznych s¹ teoretyczne. Na pod-
stawie wielu badañ wiadomo, ¿e cena stanowi istotna barierê
rozwoju rynku ¿ywno�ci ekologicznej. Przyk³adowo, w bada-
niach Niedzielskiego [2008], a¿ 74% respondentów uwa¿a³o,
¿e ¿ywno�æ ekologiczna jest droga. W�ród badanej popula-
cji prawie 40% zaakceptowa³oby wy¿sz¹ przy zakupie owo-
ców z upraw ekologicznych w stosunku do owoców z upraw
konwencjonalnych (rys. 2). Sk³onno�æ do p³acenia wy¿szej
ceny za owoce z upraw ekologicznych nie zawsze wykazywa-
³a korelacjê z dochodami na osobê w rodzinie lub gospodar-
stwie domowym. Osoby z wy¿szymi dochodami w 50% (14
osób) stwierdzi³y, ¿e kupi¹ takie owoce je�li bêd¹ kosztowaæ
tyle samo, co konwencjonalne. Dro¿sze owoce kupowa³y czê-
�ciej kobiety, zw³aszcza kiedy ró¿nice cenowe by³y znaczne,
czyli powy¿ej 10% (100% wskazañ).

W 29 przypadkach badani stwierdzili, ¿e warunkiem na-
bycia owoców z upraw ekologicznych bêdzie taka sama cena
jak dla owoców z upraw konwencjonalnych. W wiêkszo�ci
konsumenci nabywaj¹ ¿ywno�æ ekologiczn¹, gdy s¹ pewni
odno�nie jej pochodzenia i przestrzegania warunków pro-
dukcji. Podobne wyniki uzyskano w prowadzonych badaniach ankietowych. Respondenci jako
najwa¿niejszy warunek nabycia owoców z upraw ekologicznych podali pewno�æ, ¿e owoce spe³-
niaj¹ wymogi dla ¿ywno�ci ekologicznej (80 wskazañ) � rysunek 3.

W tej kwestii ankietowani mieli na uwadze:
posiadanie certyfikatu (55 wskazañ), oraz odpowiednie oznaczenie w postaci etykiety (25 wska-

zañ). Nastêpnym warunkiem zakupu by³ smak, który powinien byæ porównywalny ze smakiem
owoców pochodz¹cych z upraw konwencjonalnych (19 wskazañ). W Polsce wiele odmian owo-
ców nadaj¹cych siê do produkcji ekologicznej, zw³aszcza jab³ek, ma znacznie gorszy smak od
popularnie produkowanych odmian w warunkach konwencjonalnych. Podobnie, wygl¹d wiêkszo-
�ci owoców pochodz¹cych z upraw ekologicznych (z racji ograniczonej ochrony), jest mniej atrak-
cyjny ni¿ z upraw konwencjonalnych. Respondenci, wygl¹d jako warunek zakupu wskazali w 14
przypadkach.
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Rysunek 2. Akceptacja lub jej
brak do ponoszenia wy¿szych
cen przy zakupie owoców z
upraw ekologicznych w stosun-
ku do owoców z upraw konwen-
cjonalnych
¯ród³o: opracowanie w³asne.
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Rysunek 3. Kiedy bêdê nabywa³ owoce z upraw ekologicznych � warunki zakupu
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Podsumowanie
W wyniku obecnych sprzyjaj¹cych uwarunkowañ w Polsce nastêpuje systematyczny wzrost

area³u upraw ekologicznych owoców. Dla czê�ci, zw³aszcza drobnotowarowych gospodarstw,
uprawy ekologiczne to jedyna szansa na pozostanie przy produkcji sadowniczej.

Konsumpcja owoców z upraw ekologicznych jest w Polsce bardzo ma³a. Zakres wiedzy pol-
skich konsumentów na temat owoców z produkcji ekologicznej jest znikomy. Na podstawie prze-
prowadzonych badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e nawet studenci wydzia³ów ogrodniczych nie wiedz¹, ¿e
wyprodukowanie wiêkszo�ci owoców w warunkach ekologicznych i konwencjonalnych identycz-
nie smakuj¹cych i wygl¹daj¹cych jest niemo¿liwe.

Niska jest równie¿ akceptacja badanych dla znacznie wy¿szych cen owoców pochodz¹cych z
upraw ekologicznych. Porównuj¹c (wiosn¹ 2010 roku) �rednie ceny jab³ek konwencjonalnych i
ekologicznych, które by³y w sprzeda¿y detalicznej wy¿sze o ok. 30%, mo¿na stwierdziæ, ¿e ¿adna z
badanych osób nie naby³aby ich.

Dla wielu nabywców wygl¹d ma podstawowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji zakupu i
konsumpcji. Ma³o atrakcyjny wygl¹d owoców z upraw ekologicznych obecnie mo¿e powodowaæ
niechêæ u wiêkszo�ci polskich konsumentów. W celu mo¿liwo�ci rozwoju rynku owoców ekolo-
gicznych w Polsce konieczne jest prze³amanie tego stereotypu. Uda³o siê to osi¹gn¹æ np. w USA,
w których jab³ka pochodz¹ce z upraw ekologicznych (w przeciwieñstwie do pochodz¹cych z upraw
konwencjonalnych) nie s¹ woskowane, a ich zdecydowanie gorszy wygl¹d jest uto¿samiany z
lepszymi walorami zdrowotnymi.
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Summary
In the article results of consumer preferences for organic fruit were shown. The survey was conducted on

students from two horticulture departments in Skierniewice. The research concerned the reasons for buying
organic fruit. Also the influence of higher prices of organic fruit in comparison to fruit from conventional
production on decisions was studied.
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