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Synopsis. W pracy przedstawiono jako�æ krajowych owoców oferowanych w sprzeda¿y przez producentów
Lubelszczyzny w �wietle standardów obowi¹zuj¹cych w UE oraz poziom �wiadomo�ci producentów dotycz¹-
cej tych¿e standardów.

Wstêp
Na terytorium Unii Europejskiej obrót �wie¿ymi owocami i innymi produktami ogrodniczymi

jest mo¿liwy wy³¹cznie pod warunkiem, ¿e spe³niaj¹ one standardy jako�ciowe Wspólnoty
[Zmarlicki 2002]. Oznacza to, ¿e od 1 maja 2004 roku obowi¹zuj¹ one równie¿ w Polsce, ponie-
wa¿ nie uzyskali�my w tym zakresie ¿adnych okresów przej�ciowych. Obowi¹zek przestrzega-
nia wymagañ w zakresie jako�ci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych w naszym kraju
zosta³ wprowadzony ju¿ w 2001 roku. Wspólne standardy daj¹ podstawy uczciwej wymiany
handlowej, u³atwiaj¹ obrót, obni¿aj¹ koszty transakcji, pozwalaj¹ równie¿ na rozwój handlu bez
fizycznej obecno�ci produktów [Ciechomski i in. 2000, Jab³oñska i �wiêcka 1998]. Standardy
jako�ci handlowej na owoce obowi¹zuj¹ na wszystkich szczeblach dystrybucji, a jedynym
odstêpstwem od tego jest sprzeda¿ owoców tylko w miejscu ich produkcji, czyli w gospodar-
stwie. Korzy�ci z przestrzegania standardów jako�ci w ka¿dym ogniwie ³añcucha dystrybucji
s¹ bardzo du¿e, zw³aszcza dla ostatecznych klientów. Konsumenci maj¹ zagwarantowan¹ praw-
nie mo¿liwo�æ nabywania i konsumpcji towarów ogrodniczych wysokiej jako�ci [Zmarlicki
2000, 2002]. Nale¿y sobie jednak odpowiedzieæ na pytanie czy gwarancje prawne maj¹ w Polsce
odzwierciedlenie w praktyce, czy i w jakim stopniu polscy producenci s¹ przygotowani do
przestrzegania okre�lonych prawem norm, co bezpo�rednio wp³ywa na koniunkturê sektora
owocowego. Rozwój polskiego sadownictwa, m.in. przez podnoszenie jako�ci i stosowanie siê
do standardów rynkowych zale¿y w du¿ej mierze od samych producentów. W warunkach
wysokiej konkurencji jako�æ, obok ceny, sta³a siê warunkiem wygrania tej konkurencji [Jab³oñ-
ska, Pawlak 2004].
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Cel pracy i metodyka badañ
Celem pracy jest ocena jako�ci krajowych owoców, na przyk³adzie jab³ek i gruszek oferowa-

nych do sprzeda¿y przez producentów w �wietle standardów obowi¹zuj¹cych w UE, a tak¿e
zbadanie poziomu �wiadomo�ci producentów dotycz¹cej tych¿e standardów.

�ród³em danych s¹ badania ankietowe przeprowadzone w 100 gospodarstwach zajmuj¹-
cych siê upraw¹ jab³oni i 30 gospodarstwach zajmuj¹cych siê upraw¹ zarówno jab³oni, jak i
grusz. Badania by³y przeprowadzane na terenie województwa lubelskiego. Wybór regionu do
badañ wynika³ przede wszystkim z pozycji produkcji sadowniczej w gospodarce rolnej tego
obszaru. Udzia³ upraw sadowniczych w województwie lubelskim w powierzchni u¿ytków rol-
nych jest prawie dwukrotnie wy¿szy ni¿ w skali kraju.

Badane gospodarstwa w przewa¿aj¹cej czê�ci to gospodarstwa rolniczo-sadownicze (75%).
Doboru próby do badañ dokonano metod¹ celowo-losow¹. Kwestionariusze ankietowe zosta-
³y sporz¹dzone w oparciu o wspólnotowe standardy jako�ciowe dla jab³ek i gruszek okre�lone
Rozporz¹dzeniem UE nr 1619/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 roku.

Wyniki badañ
Standardy jako�ci handlowej na owoce w �wiadomo�ci producentów jab³ek i gruszek

Spo�ród przebadanych producentów 71% zdaje sobie sprawê z istnienia w Polsce norm
jako�ciowych na owoce, jednak ju¿ tylko 62% uwa¿a, ¿e stosowanie norm jest potrzebne. W ich
opinii przyczynia siê do osi¹gania wy¿szych cen, u³atwia znalezienie odbiorcy, a tak¿e zwiêksza
szanse na zawieranie umów na dostawy owoców. Wydaje siê, ¿e pozosta³ych producentów
(29%) problem norm jako�ciowych na owoce nie dotyczy (a¿ 15% badanych stwierdzi³o, ¿e
¿adnych norm w Polsce nie ma, a 14% badanych, nie wie o istnieniu jakichkolwiek norm).
Niepokoj¹cy jest równie¿ fakt, ¿e a¿ 28% respondentów uwa¿a stosowanie norm za zbêdne,
stwierdzaj¹c, ¿e o zakupie decyduje klient. Pozosta³e 10% nie ma zdania w tej sprawie.

Charakterystyka wymagañ jako�ciowych UE na jab³ka i gruszki

Standardy jako�ci UE okre�laj¹ wymagania jako�ci handlowej poszczególnych owoców i
warzyw, w zakresie w³a�ciwo�ci organoleptycznych, w³a�ciwo�ci fizyko-chemicznych i wyma-
gania w zakresie klasyfikacji, opakowania oraz prezentacji. Standardy te zawieraj¹ postanowie-
nia o jako�ci, w tym: wymagania minimalne i wymagania jako�ciowe, które stanowi¹ podstawê
zaklasyfikowania produktu do poszczególnych klas jako�ci � klasy Ekstra, I lub II.

Unijne standardy okre�laj¹ wymagania co do jako�ci handlowej owoców i warzyw, czyli
w³a�ciwo�ci organoleptycznych i fizykochemicznych oraz w zakresie klasyfikacji, opakowania
i prezentacji. Standardy zawieraj¹ postanowienia o jako�ci, w tym: wymagania minimalne i
wymagania jako�ciowe stanowi¹ce podstawê zaklasyfikowania produktu do poszczególnych
klas jako�ci � klasy Ekstra. I lub II. Dla jab³ek minimalna �rednica w klasie Ekstra wynosi 70 mm,
a w klasie I i II � 65 mm. Natomiast dla gruszek minimalna �rednica w klasie Ekstra  wynosi 60
mm, za� w klasie I i II � 55 mm. Oznacza to, ¿e wszystkie jab³ka powy¿ej 70 mm, a gruszki powy¿ej
60 mm mog¹ byæ zarówno w klasie Ekstra, jak i I lub II. Postanowienia dotycz¹ równie¿ pakowa-
nia produktów i mówi¹ o tym, ¿e: produkt w opakowaniu jednostkowym powinien byæ jednoli-
ty, tzn. tego samego pochodzenia, odmiany, klasy jako�ci i wielko�ci. W punkcie tym zawarte s¹
równie¿ informacje na temat materia³ów u¿ywanych do pakowania, które musz¹ byæ nowe,
czyste i takiej jako�ci, aby dobrze chroni³y produkt, a wszelkie nadruki lub naklejane etykiety
dozwolone s¹ pod warunkiem, i¿ wykonane s¹ z nietoksycznego tuszu lub kleju. Standardy
zawieraj¹ równie¿ postanowienia o znakowaniu towaru.
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Standardy UE na polskim rynku owoców na przyk³adzie jab³ek i gruszek

Z prowadzonych badañ wynika, ¿e jako�æ
handlowa polskich jab³ek i gruszek na rynku
wewnêtrznym w �wietle minimalnych wyma-
gañ UE pozostawia wiele do ¿yczenia. Pomi-
mo, ¿e 71% badanych producentów ma �wia-
domo�æ istnienia norm jako�ciowych, to tylko
dwóch ze 130 producentów zadeklarowa³o, i¿
kieruje siê wy³¹cznie nimi przy przygotowy-
waniu towaru do sprzeda¿y (rys. 1). Jednak
ze szczegó³owych analiz, przedstawionych
poni¿ej, wynika, ¿e mijali siê z prawd¹. A¿ 80%
badanych stwierdzi³o, ¿e wyznacznikiem do
sortowania i pakowania jab³ek i gruszek s¹
wymagania stawiane przez konkretnego klien-
ta, odbiorcê. Wiele osób (50%) przygotowu-
j¹c owoce do sprzeda¿y polega równie¿ na
swojej praktyce i wieloletnim przyzwyczaje-
niu. Innym kryterium branym pod uwagê, przy
przygotowywaniu produktów do sprzeda¿y
przez 20% respondentów jest podpatrywa-
nie towaru innych producentów.

Je�li chodzi o szczegó³owe wymagania
odno�nie jako�ci, to w badanej populacji pro-
ducentów nie by³o ani jednego, który wska-
za³by na wszystkie cechy jab³ek i gruszek
decyduj¹ce o dopuszczeniu ich do handlu
oraz zakwalifikowaniu do danej klasy jako-
�ci. Najwiêcej producentów, bo 86% bada-
nych, zwraca uwagê na zdrowotno�æ. Kolej-
ne miejsca wg producentów zajmuj¹
uszkodzenia, a w zasadzie ich brak, oraz czy-
sto�æ owoców, które bierze pod uwagê przy-
gotowuj¹c towar odpowiednio 80 i 75% ba-
danych (rys. 2). Za do�æ wa¿n¹ cechê
producenci uwa¿aj¹ jeszcze stopieñ dojrza-
³o�ci, �wiadcz¹cy o przydatno�ci do spo¿y-
cia owoców (60% badanych) i brak szkodni-
ków w owocach (55% badanych). Najmniej
producentów, bo tylko 16 osób, uwzglêdnia
wystêpowanie zawilgocenia powierzchnio-
wego owoców. Wiêkszo�æ badanych (79%)
uwa¿a równie¿, ¿e jednym z podstawowych
mierników decyduj¹cych o klasie jako�ci jest
wielko�æ owocu, która zgodnie z norm¹ UE
nie jest cech¹ jako�ciow¹. Z klas¹ jako�ci

zwi¹zana jest tylko �rednica minimalna. Producenci Lubelszczyzny nie tylko nie wiedz¹, ¿e rozmiar
jab³ka nie jest cech¹ jako�ciow¹, ale przede wszystkim nie znaj¹ zasad sortowania wed³ug wielko-

Rysunek 1. Kryteria brane pod uwagê przez
producentów przy przygotowywaniu owoców
do sprzeda¿y
�ród³o: badania w³asne.

Rysunek 2. Kryteria oceny jako�ci jab³ek i gru-
szek stosowane przez producentów przy przy-
gotowywaniu do sprzeda¿y
�ród³o: badania w³asne.
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Rysunek 3. Cechy jako�ciowe owoców
uwzglêdniane przez producentów przy przy-
gotowywaniu opakowañ jednostkowych
�ród³o: badania w³asne.
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�ci. W�ród respondentów tylko 33% badanych prawid³owo wskaza³o minimaln¹ wielko�æ jab³ek
dopuszczonych do obrotu, czyli o �rednicy 65 mm. A¿ 53% uwa¿a, ¿e jest to �rednica 70 mm.
Producenci gruszek podobnie nie znaj¹ zasad sortowania wg wielko�ci � tylko 30% responden-
tów w³a�ciwie okre�li³o minimaln¹ wielko�æ gruszki dopuszczonej do obrotu.

Poza tym producenci nie przywi¹zuj¹ znaczenia do stopnia zró¿nicowania wielko�ci owo-
ców w opakowaniu jednostkowym. Dla wiêkszo�ci (76%) jab³ko od jab³ka mo¿e ró¿niæ siê
nawet wiêcej ni¿ o 10 mm, pozostali twierdz¹, ¿e musz¹ byæ tej samej wielko�ci.

Przebadani producenci bardzo ró¿nie podchodz¹ tak¿e do jednorodno�ci owoców w opa-
kowaniu. Zgodni s¹ w³a�ciwie tylko co do tego, i¿ musz¹ byæ to jab³ka, b¹d� gruszki tej samej
odmiany (chocia¿ 5% uwa¿a, ¿e mo¿na je mieszaæ) (rys. 3). Ale ju¿ tylko 79% twierdzi, ¿e w
jednym opakowaniu musz¹ byæ owoce tej samej klasy, 73% tej samej wielko�ci, 54% tego
samego pochodzenia, 50% o tym samym stopniu dojrza³o�ci, a tylko 48%, ¿e tej samej barwy.

Podsumowanie
W podsumowaniu nale¿y stwierdziæ, ¿e nie wszyscy producenci Lubelszczyzny s¹ �wiado-

mi istnienia norm jako�ci handlowej na owoce, a poziom wiedzy o tych wymaganiach jest
minimalny. Producenci przy przygotowywaniu owoców do sprzeda¿y kieruj¹ siê przede wszyst-
kim wymaganiami stawianymi przez konkretnego klienta, odbiorcê. Respondenci polegaj¹ rów-
nie¿ na wieloletnim przyzwyczajeniu i praktyce. Przygotowuj¹c towar zwracaj¹ g³ównie uwagê
na zdrowotno�æ owoców, brak uszkodzeñ oraz ich czysto�æ. Generalnie nie znaj¹ zasad sorto-
wania wed³ug wielko�ci oraz pakowania w opakowania jednostkowe. Z jednej strony dalecy s¹
wiêc od przestrzegania przepisów prawnych, z drugiej za� sami, nie bêd¹c w stanie zgrupowaæ
dostaw od kilku producentów, ograniczaj¹ swoje mo¿liwo�ci zdobywania nowych rynków
zbytu wymagaj¹cych du¿ych i jednorodnych partii owoców.
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Summary
The subject of the study is to assess the mercantile quality of Polish apples and pears and to check if

they�re competitive in the European Union market. The problem is if the quality of our fruit fulfils satisfies the
minimum requirements defined by common EU standards. The research is based on the survey carried out
among the producers.
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