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O opłacalności produkcji decyduje wielkość 
plonów oraz relacje cen między środkami pro-
dukcji a cenami płodów rolnych. Koszty środków 
ochrony roślin były niższe od ewentualnych strat 
w plonie. Świadczy o tym wskaźnik E wyższy 
od jedności. Cena sprzedaży rzepaku ozimego 
była za niska w stosunku do ponoszonych 
kosztów (wskaźnik Q1). Koszty ponoszone na 
ochronę plantacji są za wysokie w stosunku do 
uzyskiwanych plonów i ceny sprzedaży rzepaku 
ozimego (wskaźnik Q2). 

About the profitability of production decides the 
height of yield and relation between the price of 
pesticides and of crops. Pesticide costs were 
smaller than yield losses, what is confirmed by 
an E index higher than one. The sale price of the 
winter rape was lower than costs (Q1 index). 
Costs born for protection of plantation are to big 
as compared to the yields and to the sale price of 
the winter rape (index Q2). 

Wstęp 

O opłacalności produkcji decyduje wielkość osiąganych plonów oraz relacje 
cen między środkami produkcji zakupionymi przez rolnika a cenami płodów 
rolnych jakie rolnik uzyska w chwili sprzedaży (Juszczak, Krasiński 1998; 
Wałkowski i in. 1998). 

W związku z tym powstaje pytanie: czy w określonych poziomach plono-
wania, określonych stratach w plonie, aktualnych w badanym roku cenach środków 
ochrony roślin i cenach sprzedaży rzepaku opłacało się zwalczać agrofagi i czy  
w bieżącym roku zwalczanie chorób, szkodników i chwastów będzie opłacalne? 
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Materiał i metody 

Materiał obejmuje lata 1997–1999 i dotyczy rzepaku ozimego. 
Ekonomiczną ocenę stosowania chemicznych środków ochrony roślin wyko-

nano w oparciu o rachunek kalkulacyjny. Materiałem wyjściowym w analizie 
kosztów były aktualne zalecenia ochrony roślin, ceny środków ochrony roślin  
i ceny sprzedaży rzepaku ozimego, obowiązujące w badanym roku. 

Koszty środków ochrony roślin obliczono na podstawie zalecanej przez IOR 
dawki preparatu na powierzchnię 1 ha uprawy. Rozpiętość w kosztach zalecanych 
preparatów przeciwko określonym agrofagom była tak duża, że do obliczeń brano 
średnie koszty środków ochrony roślin zalecanych do ich zwalczania. 

W kosztach ochrony rzepaku ozimego uwzględniono 4 warianty zwalczania 
agrofagów. Warianty różnią się liczbą i rodzajem zabiegów i służą jedynie do 
obliczenia kosztów. 

Opłacalność zwalczania agrofagów wyrażono za pomocą wskaźników: (E), 
(Q1) i (Q2) (Mierzejewska 1971) dla każdego analizowanego wariantu ochrony  
i dla każdego przyjętego poziomu plonowania.  

Wskaźnik (E) dotyczy uratowanego plonu i kosztów środków ochrony roślin. 
Wskaźnik większy od jedności oznacza, że koszty poniesione na zakup środków 
ochrony roślin są mniejsze od ewentualnych strat w plonie, a więc ochrona 
plantacji jest opłacalna. Wskaźnik mniejszy od jedności oznacza, że ochrona upraw 
jest nieopłacalna. 

Wskaźnik (Q1) charakteryzuje koszty środków ochrony roślin i ich stosunek 
do ceny sprzedaży rzepaku ozimego. Określa ilość produktu chronionego, która 
równoważy koszty preparatów. 

Wskaźnik (Q2) ochronę rzepaku ozimego ocenia na tle wartości chronionego 
plonu. Wskaźnik ten określa ile procent wartości chronionego plonu stanowią 
koszty środków ochrony roślin.  

Im wartość wskaźnika (Q1) i (Q2) jest mniejsza tym opłacalność zabiegów 
jest większa. 

Należy zaznaczyć, że w niniejszym opracowaniu nie uwzględniono kosztów 
wykonania zabiegów, ponieważ mogą kształtować się różnie na terenie kraju. 
Wyliczone wskaźniki po dodaniu kosztów wykonania zabiegów ulegną zmianie. 
Wartość wskaźnika (E) po dodaniu kosztów wykonania zabiegów obniży się,  
a wartości wskaźników (Q1) i (Q2) odpowiednio wzrosną. 

Wyniki 

Tabela 1 ilustruje koszty ochrony 1 ha rzepaku ozimego obliczone w oparciu 
o przyjęte warianty zwalczania i średnie koszty środków ochrony roślin zalecanych 
przeciwko określonym agrofagom. 



Tabela 1 
Koszty ochrony 1 ha rzepaku ozimego obliczone w oparciu o przyjęte warianty zwalczania i średnie koszty zalecanych środków ochrony 
roślin — Costs of treatment of 1 ha of winter rape calculated on the basis of alternative protection and costs of recommended pesticides 

Warianty  
Alternative schemes 

Liczba i rodzaj zabiegów 
Number and type of treatments 1997  1998  1999 

I     Zaprawianie 46,04 64,20 67,68
 1 zabieg owadobójczy:  słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny    13,58 22,14 22,71
 1 zabieg chwastobójczy:  rumianowate i inne chwasty 103,80 183,40 187,58 
 suma kosztów    163,42 269,74 277,97

II     Zaprawianie 46,04 64,20 67,68
 2 zabiegi owadobójcze:  słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny    27,16 44,28 45,42
 1 zabieg chwastobójczy:  rumianowate i inne chwasty 103,80 183,40 187,58 
 suma kosztów    177,00 291,88 300,68

III     Zaprawianie 46,04 64,20 67,68
 2 zabiegi owadobójcze:  słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny    27,16 44,28 45,42
 1 zabieg chwastobójczy:  samosiewy zbóż i miotła zbożowa    65,23 77,94 84,31
 1 zabieg chwastobójczy:  rumianowate i inne chwasty 103,80 183,40 187,58 
 suma kosztów 242,23   369,82 384,99

IV     Zaprawianie 46,04 64,20 67,68
 1 zabieg owadobójczy:  chowacz brukwiaczek    15,09 30,37 30,42
 2 zabiegi owadobójcze:  słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny    27,16 44,28 45,42
 1 zabieg owadobójczy:  chowacz podobnik 16,62 34,41 33,95 
 1 zabieg grzybobójczy:  zgnilizna twardzikowa,  czerń krzyżowych, 

  szara pleśń 
131,80   145,62 144,13

 1 zabieg chwastobójczy:  samosiewy zbóż i miotła zbożowa    65,23 77,94 84,31
 1 zabieg chwastobójczy:  rumianowate i inne chwasty 103,80 183,40 187,58 
 suma kosztów 405,74   580,22 593,49



Małgorzata Juszczak ... 656

O kosztach ochrony rzepaku ozimego decydują koszty herbicydów i fungi-
cydów. Koszty insektycydów w ogólnych kosztach ochrony rzepaku ozimego  
są niewielkie. 

Wielkości strat powstałe na skutek występowania agrofagów ustalono na 
podstawie literatury i ceny sprzedaży rzepaku (tab. 2). Straty są proporcjonalne do 
uzyskiwanych plonów i nasilenia występowania agrofagów. Im wyższy jest  
plon z 1 ha, tym większa jest przy tym samym nasileniu występowania agrofagów 
strata w plonie. 

Tabela 2 
Wartości strat powstałe na skutek występowania chorób, szkodników i chwastów  
w zależności od poziomu plonowania rzepaku ozimego — The value of losses of winter 
rape resulting from  diseases, pests and weeds on different crop levels  

Poziom plonowania  
Level crop 

Straty w: — Losses in: 

[dt] [%] [d]t [z]ł 

20 8 720 
25 10 900 
30 12 1080 
40 

40 

16 1440 

Cena 1 dt rzepaku w omawianych latach = 90 zł — Price of 1 dt of  winter rape in given years = 90 zł 
 
Relacja pomiędzy kosztami środków ochrony roślin a ceną sprzedaży rzepaku 

jest niekorzystna dla rolnika. Na pokrycie kosztów poniesionych na zakup środków 
ochrony roślin w badanym okresie potrzeba w zależności od zastosowanego 
wariantu ochrony od 1,82 dt do 6,59 dt nasion rzepaku ozimego (tab. 3). 

 
Tabela 3 

Opłacalność ochrony rzepaku ozimego mierzona wskaźnikiem (Q1) 
Profitability of winter rape protection mesured with (Q1) index 

Rok — Year Wariant ochrony  
Alternative schemes 

1997 1998 1999 

I 1,82 3,00 3,08 

II 1,97 3,24 3,34 

III 2,69 4,11 4,27 

IV 4,51 6,45 6,59 

 
 



Ekonomiczna opłacalność chemicznego zwalczania chorób ... 657 

Z tabeli 4 wynika, że w badanym okresie rok 1997 był najkorzystniejszy dla 
ochrony rzepaku ozimego. Wskaźnik (E) dla najpopularniejszego w terenie 
wariantu II, w zależności od poziomu plonowania upraw, wyniósł od 4,07 do 8,14. 
Oznacza to, że każda złotówka przeznaczona na ochronę plantacji zwróciła się 
cztero-, a nawet ośmiokrotnie. 

Tabela 4 
Opłacalność ochrony rzepaku ozimego mierzona wskaźnikiem (E) 
Rentability of winter rape protection mensured using (E) index 

Poziom plonowania  
Crop level [dt/ha] 

Wariant  
ochrony  

Alternative 
schemes 

 
Rok 
Year 

20 25 30 40 

I 1997 4,41 5,51 6,61 8,87 
 1998 2,67 3,34 4,00 5,34 
 1999 2,59 3,23 3,88 5,18 

II 1997 4,07 5,08 6,10 8,14 
 1998 2,47 3,08 3,70 4,93 
 1999 2,39 2,99 3,59 4,78 

III 1997 2,97 3,72 4,46 5,94 
 1998 1,95 2,43 2,92 3,89 
 1999 1,87 2,33 2,80 3,74 

IV 1997 1,77 2,22 2,66 3,55 
 1998 1,24 1,55 1,86 2,48 
 1999 1,21 1,51 1,81 2,42 

Uwaga! Wskaźnik (E) wyższy od jedności oznacza, że zabiegi ochrony roślin były opłacalne 
Notice: E index higher than 1 means, that chemical treatments of plants was profitable 

 
Ochrona rzepaku ozimego oceniana tle wartości chronionego plonu wypadła 

negatywnie. W zasadzie dla wszystkich, badanych kombinacji wskaźnik (Q2) 
przekroczył granicę opłacalności, tj. 5% wartości chronionego plonu. Koszty 
środków ochrony roślin wariantu IV w zależności od przyjętego poziomu 
plonowania, stanowiły od 11,27% do 32,97% wartości chronionego plonu (tab. 5).  
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Tabela 5 
Opłacalność ochrony rzepaku ozimego mierzona wskaźnikiem Q2 
Rentability of winter rape protection mesured with Q2 index 

Poziom plonowania  
Crop level [dt/ha] 

Wariant ochrony 
Alternative 

schemes 

Rok 
Year 

20 25 30 40 

I 1997 9,08 7,26 6,05 4,54 
 1998 14,99 11,99 9,99 7,49 
 1999 15,44 12,35 10,29 7,72 

II 1997 9,83 7,88 6,56 4,92 
 1998 16,22 12,97 10,81 8,11 
 1999 16,70 13,36 11,13 8,35 

III 1997 13,46 10,77 8,97 6,73 
 1998 20,55 16,44 13,70 10,27 
 1999 21,38 17,11 14,25 10,69 

IV 1997 22,54 18,03 15,03 11,27 
 1998 32,33 25,79 21,49 16,12 
 1999 32,97 26,37 21,98 16,48 

Uwaga! Zaciemnione miejsca w tabeli oznaczają, że zabiegi ochrony roślin były opłacalne. Koszty 
ochrony nie przekraczały granicy opłacalności, tj. 5% wartości chronionego plonu. 
Notice! Shading in the table indicates profitability of chemical treatments of plants. Costs of treatment 
not surpassed the limit of rentability, that is 5% of the value of protected yield. 

Wnioski 

1. Koszty środków ochrony roślin są niższe od ewentualnych strat, jakie rolnik 
może ponieść w wyniku nie zwalczania agrofagów. Świadczy o tym wskaźnik 
(E) wyższy od jedności. 

2. Cena sprzedaży rzepaku ozimego jest za niska w stosunku do ponoszonych 
kosztów (wskaźnik (Q1)). 

3. Koszty ponoszone na ochronę plantacji są za wysokie w stosunku do 
uzyskiwanych plonów i ceny sprzedaży rzepaku ozimego (wskaźnik (Q2)). 
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