Вартість виробленої продукції
Вартість виробленої продукції включає валовий збір товарної продукції
оцінений за ринковими цінами (ціни франко-склад), субсидії (якщо є,
наприклад премії за посівну площу).
Валовий збір нетоварної продукції оцінюється, як правило, у натуральних
одиницях або не оцінюється. Якщо, наприклад, нетоварна продукція
використовується як корм, то урожайність виражається в поживних
речовинах.
При плануванні для розрахунків використовують довгостроково реальну
врожайність. Ця врожайність ґрунтується на середній врожайності минулих
років.
1.1 Вихід основної продукції
Відмінності в якості продукції впливатимуть на напрямки використання та
ціну, отриману за врожай.
У залежності від якості формуються різні ринкові ціни. Наприклад, пшениця
продовольча і фуражна, картопля столова та для переробки, будуть оцінені
по-різному залежно від кількості та вартості.
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мукомельної та кормової пшениці (80% та 20% відповідно з 60 ц / га), так
само як і прямі платежі. Кількість поживних речовин, що містяться в соломі,
яка залишається на полі, обчислюється та враховується як надбавка при
розрахунку поживних речовин, необхідних для наступних культур.
1.2 Вихід побічної продукції

Побічні продукти часто не продаються, але існують різні альтернативні
способи їх використання.

Внесок побічної продукції в господарську

діяльність слід враховувати у розрахунках. Побічною продукцією при
вирощуванні пшениці є солома. Для обліку соломи в калькуляції в
залежності від її використання застосовуються різні методи розрахунків.
Солома як товарна побічна продукція.
Оцінка: Реалізаційна ціна (ціна франко-склад)
Солома як нетоварна побічна продукція (напівфабрикат)
Солома як підстилка у тваринництві
Оцінка:
Крок 1: Вираження в натуральному вигляді (кількість) для розрахунку в
балансі соломи на рівні господарства, причому дефіцити (розрахунково)
закуповуються, а надлишки (розрахунково) реалізуються, заорюються або
згодовуються.
Крок 2: Оцінка за внутрігосподарськими розрахунковими цінами.
Солома як основний корм для тварин.
Оцінка:
Крок 1: Вираження в натуральному вигляді (кількість поживних речовин) для
розрахунку в балансі кормів на рівні господарства, причому дефіцити
(розрахунково), закуповуються а надлишки (розрахунково) продаються,
заорюються або використовуються як підстилка.
Крок 2: Оцінка за внутрішньогосподарськими розрахунковими цінами.
Солома як добриво.
Оцінка:
Крок 1: Вираження в натуральному вигляді (кількість діючих речовин) для
розрахунку сальдо потреби в діючих речовинах з урахуванням їх виносу.
Крок 2: Оцінка за внутрішньогосподарськими розрахунковими цінами.

Це ж правило стосується побічних продуктів інших культур (наприклад,
гичка цукрових буряків). Для розрахунку рентабельності, як правило,
рекомендується спочатку вважати побічні продукти такими, що не
заготовлені, і зробити окремий розрахунок для зберігання соломи. Це
полегшує розподіл витрат і збільшує гнучкість планування фермерських
господарств.

