
Інші змінні витрати 

Сушка: 

Витрати на сушку регулярно здійснюються по комбінованим культурам. 

Середні витрати на сушку на 1 га можна розрахувати, враховуючи середню 

частку зерна, що підлягає сушці, та витрати на сушку на 1 метричний центнер 

(при середній вологості сільськогосподарських культур). У прикладі розрахунку 

передбачається, що в середньому по роках 25% врожаю потребує сушіння. 

 

Базисна ставка: 0,70 € / ц сухі культури 

додаткова надбавка: 0,50 € / ц на 1% відведення вологи 

з урахуванням надбавки за 2% 

вологи, всього: 

1,70 € / ц сухі культури 

 

Страхування урожаю від граду: 

Страхова премія за посіви, які постраждали від граду, зазвичай 

визначається відповідно до ринкової вартості товару. Для розрахунку можуть 

бути використані наступні приблизні значення (згідно LBA Мюнхен): 

Культура Норматив 

Жито, тритикале 1.50 % 

Озима пшениця, цукрові буряки, 

картопля 

1.88 % 

Озимий ячмінь, ярий ячмінь, 

кукурудза 

2.25 % 

Овес, квасоля 3.00 % 

Ріпак озимий, горох 4.50 % 

 

Відсоток слід помножити на ринкову вартість товару (без урахування 

субсидії). На практиці страхова сума не розраховується щорічно, гарантується 



виплата суми,  рівної виручці від продажу залежно від сільськогосподарської 

культури. 

 

Зберігання, консервація (силосування), підготовка: 

Витрати на зберігання, догляд за збереженим урожаєм або підготовку 

продукту повинні бути розраховані на обрану одиницю (наприклад, га або рік). 

Якщо є можливість продати продукт безпосередньо після збору врожаю 

або відправити його на зберігання, доцільно оцінювати зберігання продукції як 

окремий технологічний процес. Таким чином можна перевірити, чи може 

додаткова виручка, отримана  від пізнього продажу покрити витрати на 

зберігання (завантаження в сховище, вивезення зі сховища, хімікати для 

обробки при зберігання, охолодження / вентиляція, втрати, вартість будівель 

для зберігання тощо). 

 

Маркетингові витрати (витрати на реалізацію): 

Слід враховувати маркетингові витрати. Однак набагато простіше 

віднімати їх від ринкової ціни і тим самим розраховувати виручку від реалізації 

використовуючи франко-двір ціни.  

 

Плата за репродукцію (купівля ліцензії): 

На практиці плата за право використання власного насіння регулюється у 

відповідності з «Угодою про співпрацю сільського господарства та селекції 

рослин». 

Плата за ліцензію на репродукцію відрізняється залежно від вирощуваної 

культури і визначається за 1 центнер загальних потреб у насінні: 

для зернових і жовтого люпину 5.10 €/ц 

для картоплі 5.10 €/ц 

для квасолі, гороху 7.70 €/ц 



 

Відповідно до «Угоди про співпрацю сільського господарства та селекції 

рослин» різні відсотки плати за ліцензію обчислюються залежно від долі 

репродукції. Якщо доля насіння власної репродукції менше  20 %, фермер 

отримує знижку на плату за ліцензію: 

Частка насіння власної 

репродукції 

Знижка (-) та / або плата за репродукцію (+) для: 

Зернобобові Картопля 

 0  ≤ 20 %            -  10 %    - 10 % 20  ≤ 40 % 0 %     0 %    

40  ≤ 60 % 35 % 30 % 

60  ≤ 80 % 55 % 55 % 

80  100 % 60 % 80 % 

 

Плата за 1 га землі, засіяної насінням власної репродукції,  або знижка на 

1 га, засіяний покупним сертифікованим насінням, обчислюється з 

використання рекомендованої норми висіву насіння залежно від виду культур 

таким чином: 

- Плата за ліцензію, €/ц * Норма висіву насіння (ц/га) * Ставка оплати, % 

- Плата за ліцензію, €/ц * Норма висіву насіння (ц/га) * Знижка, % 
Плата (€) за 1 га 
площі, засіяної 

власним 
насінням / або 

знижка (€) за і 1 
га площа, 
засіяної 

покупним 
насінням 

Плата за 
ліцензію 

Норма 
висіву 

Частка насіння власної репродукції 

€/ц ц/га 0 % - ≤ 
20 % 

20 % - ≤ 
40 % 

40 % - ≤ 
60 % 

60 % - ≤ 
80 % 

80 % - ≤ 
100 % 

Знижка Плата 
Плата / Знижка (зернові та бобові) 10 % 0 % 35 % 55 % 60 % 
Жито 5.10 1.20 0.62 0.00 2.15 3.37 3.68 
Ярий ячмінь, 
овес, 
тритикале 

5.10 1.40 0.72 0.00 2.50 3.93 4.29 

Озимий 
ячмінь, злако- 5.10 1.60 0.82 0.00 2.86 4.49 4.90 



бобова суміш 
Пшениця, 
люпин 
жовтий 

5.10 1.80 0.92 0.00 3.22 5.05 5.51 

Квасоля, 
горох 7.70 2.00 1.54 0.00 5.39 8.47 9.24 

Плата / 
Знижка на 
картоплю 

 10 % 0 % 30 % 55 % 80 % 

Картопля 5.10 25 12.75 0.00 38.25 70.13 102.00 
 

Ці витрати / або компенсація обчислюються для 1 га площі, засіяної 

власним/ або покупним насінням. Для розрахунку маржинального доходу дані 

показники додатково помножуються на долю власного/ або покупного насіння. 

У наведеному прикладі при рівні інтенсивності І використовується   33 % 

сертифікованого покупного насіння (= 67% власного насіння), тоді як для рівня 

інтенсивності ІІ використовується виключно сертифіковане покупне насіння: 

Рівень 
інтенсивності І.  
 

5.05 € плата за 1 га площі, засіяної власним насінням 
* 
67 % середньої частки власного насіння при вирощуванні 
пшениці 
= 
3.37 € серед. плата за 1 га загальної площі пшениці 
 
 

Рівень 
інтенсивності ІІ.  
 

0,92 € знижка за 1 га площі, засіяної покупним насінням 
* 
100% середня частка сертифікованого насіння при 
вирощуванні пшениці 
= 
0,92 € знижка на 1 га загальної площі пшениці, в серед. 

 
Фермери, які не зобов'язані залишати землю під пар, відповідно до Agenda 

2000 (дрібні виробники), не повинні сплачувати ліцензійну плату при 

вирощуванні  зернових, олійних та бобових культур. 

Фермери, які вирощують не більше 5 га картоплі, звільняються від сплати 

ліцензії. 



Обидва правила діють незалежно один від одного. 

Фермери, звільнені від сплати ліцензії, не отримують ніяких знижок. 

 


