
1   - klasa bonitacyjna - IIIa IVa
2   - przyjęta cena za buraki zakontraktowane kampania cukrowa 2012 /2013
3   -  sor dopuszczone do obrotu na terenie Polski 
4   - sprzęt do uprawy własny

Plon dt/ha
Lp. Wyszczególnienie Jedn. Cena Ilość 500,00

miary zł. Kwota - złotych
A   Wartość produkcji zł. 10 715,32

  Wartość produktu dt 14,72 500,00 7 361,60
  Dopłata bezpośrednia JPO zł. 731,72
  Płatność cukrowa*** zł/t 52,44 50,00 2 622,00

1   Materiał siewny 709,28

                       z zakupu j.s 572,00 1,24 709,28
2   Nawożenie mineralne  :  1 586,56

polifoska 6;20;30 dt 227,85 4,0 911,40
saletra amonowa dt 153,40 4 613,60

Solubor DF kg 10,26 6 61,56

3   Ochrona roślin:    927,71
Betanal Elite 274 EC l 125,68 2,5 314,20

   Goltix  700SC l 141,09 2 282,18
Duet Ultra 497 SC l 167,60 1,2 201,12

Proteus  110 OD l 108,51 1,2 130,21

B   Koszty bezpośrednie zł. 3 223,55
C   Nadwyżka bezpośrednia (A-B) zł. 7 491,77
1   Usługi  :       1 153,26

kombajnowanie zł/ha 930,00 1 930,00
kompleksowa usługa dostawy zł/t 4,47 50,00 223,26

2   Inne : 737,23
paliwo zł 5,30 130 689,00
oleje i smary  7% kosztu paliwa zł 48,23

3
pozostałe koszty pośrednie bez 
amortyzacji maszyn i urządzeń i KCZ zł 415,55

D   Koszty pośrednie zł. 2 306,05
F   Ogółem koszty na 1 ha  * zł. 5 529,60
G   Dochód z działalności z dopłatami***** zł. 5 185,72
H   Dochód z działalności bez  dopłat zł. 1 832,00
I   Koszty produkcji 1 dt  

     (bez wyceny pracy własnej)  11,06
* każde gospodarstwo płaci podatek rolny, który w 2013 roku wynosi  189,65 zł od 1 ha przeliczeniowego 
gruntów gospodarstw rolnych  
** istnieje obowiązek ubezpieczenia 50% upraw
***stawki dopłat bezpośrednich za  2012r
****stawka dopłaty cukrowej przyjęta na poziomie roku 2012
****dochód będzie wyższy o 81,70 zł  jeżeli rolnik skorzysta ze zwrotu podatku akcyzowego na paliwo rolnicze
*****dochód netto będzie niższy o koszt amortyzacji , który w każdym gospodarstwie jest inny
******minimalna cena skupu buraków cukrowych przy polaryzacji 16% - 26,29 euro/t+7 euro/t  premia gwarantowana
 ( kurs do rozliczeń -4,1345 zł/ euro) - 137,6 zł/t  + 7% vat dla kontraktacji , poza kontraktacją 20 euro/t - 82,69 zł/t. 
******dodatkowo można uzyskać premię 20,6 zł/t (5 euro /t ) za  wczesną dostawę korzeni lub

 8,26( 2  euro/t) za późną dostawę oraz 1 euro/t (4,13zł) za okrywanie pryzmy.
********kompleksowa usługa dostawy (czyszczenie, załadunek, transport) - 1 euro/t + vat

Kalkulacja  kosztów uprawy 1 ha buraków cukrowych


