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Prognoza optymalnego terminu sadzenia saáaty w uprawach
szklarniowych
Forecast of optimal term of planting lettuce in the greenhouse
cultivation
Synopsis. W naukach ekonomiczno-rolniczych czĊsto pojawia siĊ problem optymalizacji, czyli
wyznaczenia najlepszego rozwiązania z punktu widzenia okreĞlonego kryterium (np. wielkoĞci
kosztów, wielkoĞci produkcji, wielkoĞci zysku, wydajnoĞci itp.). Zadania optymalizacyjne pojawiają
siĊ nie tylko w rozwaĪaniach teoretycznych, ale równieĪ, a moĪe przede wszystkim, dotyczą
praktyków. Przykáadem takiego zagadnienia jest omawiany w niniejszej pracy problem
maksymalizacji zysku ze sprzedaĪy saáaty masáowej uprawianej w szklarniach w okresie jesiennozimowym. W przeprowadzonych badaniach obserwowany byá zysk z uprawy i sprzedaĪy saáaty w
zaleĪnoĞci od terminu jej wysadzenia. Gáównym celem byáo oszacowanie optymalnego terminu
sadzenia saáaty w przypadku, gdy nie są speánione zaáoĪenia klasycznej metody najmniejszych
kwadratów. Saáata posadzona w tym terminie powinna osiągnąü z góry zaáoĪoną masĊ handlową
gáówki w momencie, w którym zysk bĊdzie maksymalny.
Sáowa kluczowe: optymalizacja, przedziaá ufnoĞci, punkt maksimum
Abstract. The problem of optimization of the term of planting greenhouse lettuce is considered. The
main aim was maximization of a profit function (economic surplus). Profits from lettuce production
and sale in dependence of the term of planting were observed. The problem consists is in estimation of
the optimum term of planting lettuce. Lettuce planted in this term should reach the required weight in
the moment, in which the profit from its sale will be maximal.
Key words: optimization, confidence interval, point of maximum

WstĊp
W Polsce saáatĊ gáowiastą (najczĊĞciej masáową) uprawia siĊ w szklarniach
przewaĪanie jesienią i zimą, jako poplon lub przedplon warzyw, które mają wyĪsze
wymagania Ğwietlne i termiczne. Okres jesienno-zimowy zaczyna siĊ z dniem 1 wrzeĞnia i
koĔczy siĊ 31 marca. Uprawa saáaty w tym sezonie ma na celu efektywne wykorzystanie
powierzchni szklarni. Ze wzglĊdu na to, Īe ceny saáaty w badanym okresie bardzo
zmieniają siĊ i są wysokie (zwáaszcza w miesiącach na przeáomie roku), powstaje pytanie,
kiedy powinien nastąpiü zbiór saáaty, by zysk z jej uprawy i sprzedaĪy byá maksymalny.
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ĩeby móc odpowiedzieü na to pytanie naleĪy zbadaü, kiedy powinno siĊ posadziü saáatĊ,
aby w odpowiednim terminie (gwarantującym najwyĪszą cenĊ i najniĪsze koszty uprawy)
byáa gotowa do zbioru. Nie oznacza to bynajmniej, Īe sugerujemy, aby zaplanowaü
produkcjĊ saáaty ograniczającą siĊ wyáącznie do jednego zbioru w okresie jesiennozimowym. Niemniej jednak ustalenie optymalnego ze wzglĊdów ekonomicznych terminu
sadzenia saáaty moĪe byü pomocne w takim zaplanowaniu produkcji, aby najwiĊksze
zbiory wypadáy wáaĞnie w okresie przynoszącym najwiĊkszy zysk.
W literaturze moĪna znaleĨü opracowania dotyczące ustalenia optymalnego terminu
sadzenia saáaty ze wzglĊdu na wielkoĞü zbioru w przypadku, gdy są speánione zaáoĪenia
klasycznej metody najmniejszych kwadratów (MNK). Nie ma jednak rozwiązaĔ biorących
pod uwagĊ czysto ekonomiczny punkt widzenia oraz dla sytuacji, gdy zaáoĪenia MNK nie
są speánione.
Celem pracy jest oszacowanie optymalnego pod wzglĊdem ekonomicznym terminu
sadzenia saáaty w przypadku, gdy nie są speánione klasyczne zaáoĪenia MNK.

Prognoza optymalnego terminu
W pracy omawiana jest uprawa szklarniowa saáaty w okresie jesienno-zimowym, czyli
w okresie od 1 wrzeĞnia do 31 marca. Przez termin sadzenia saáaty oznaczono liczbĊ dni od
początku badanego okresu (01.09) do daty sadzenia. Podobnie, przez dzieĔ zbioru
oznaczono liczbĊ dni od początku badanego okresu do daty zbioru. Na przykáad, jeĪeli
zbiór przypadá na 25.11, byá to 86 dzieĔ licząc od 01.09.
Badany w pracy zysk (nadwyĪka ekonomiczna) rozumiany jest jako róĪnica pomiĊdzy
przychodem ze sprzedaĪy (wartoĞcią produktu gáównego) a kosztami poniesionymi na
uprawĊ.

Rys. 1. Cena gáówki saáaty w zaleĪnoĞci od dnia zbioru, zá/szt.
Fig. 1. Price of lettuce depending on the term of harvesting, PLN/head
ħródáo: badania wáasne.

Przewidywany przychód zaleĪy od ceny uzyskanej za gáówkĊ saáaty, a takĪe od
wielkoĞci sprzedaĪy. Dla uproszczenia przyjĊto, Īe w ciągu jednego dnia sprzedano caáy
plon saáaty. Aby okreĞliü wielkoĞü plonu zaáoĪono, Īe szklarnia ma wymiary 20m x 50m,
czyli powierzchnia caákowita szklarni wynosi 1 000 m2, a powierzchnia uĪytkowa
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(obsadzona saáatą) ze wzglĊdów technicznych wynosi 900 m2. JeĪeli na 1 m2 posadzimy 16
sadzonek, to z caáej powierzchni uĪytkowej powinno siĊ uzyskaü 14 400 gáówek saáaty. Na
rysunku 1 przedstawiona jest cena gáówki saáaty w zaleĪnoĞci od dnia zbioru.
Do badaĔ wykorzystano uĞrednione ceny gáówki saáaty obserwowane od 80 dnia od
początku badanego okresu (jest to najwczeĞniejszy moĪliwy termin zbioru) do 212 dnia
(koniec badanego okresu), w ciągu 4 lat. PoniewaĪ badano wyáącznie okres jesiennozimowy, to obserwacje z kaĪdego roku potraktowano jako kolejne powtórzenia. Ponadto
wszystkie zaobserwowane ceny sprowadzono do warunków porównywalnoĞci ze wzglĊdu
na wystĊpującą inflacjĊ. ZaleĪnoĞü ceny gáówki saáaty (Cs) od dnia zbioru (Dz) opisano za
pomocą funkcji regresji (w nawiasach podano standardowe báĊdy oszacowania)
Cs(Dz) = - 6,94 + 0,131Dz – 0,00045Dz2.
(0,14)

(0,002)

(0,00001)

Na rysunku 2 przedstawiono koszty uprawy saáaty w zaleĪnoĞci od terminu sadzenia
saáaty.

Rys. 2. Koszty ogrzewania szklarni w zaleĪnoĞci od terminu sadzenia, zá/szt.
Fig. 2. Costs of heating the greenhouse depending on the term of planting, PLN/head
ħródáo: badania wáasne.

W badaniach ograniczono siĊ wyáącznie do kosztów ogrzewania szklarni, poniewaĪ są
kosztami zmiennymi w czasie i ze wzglĊdu na bezpoĞredni wpáyw ogrzewania na tempo
wzrostu saáaty mogą wpáywaü nie tylko na zmianĊ wielkoĞci zysku, ale równieĪ na moment,
w którym oczekiwany zysk bĊdzie maksymalny. Pozostaáe koszty wpáywają wyáącznie na
wielkoĞü zysku i są to koszty staáe. Za zysk jednostkowy przyjĊto wiĊc umownie nadwyĪkĊ
bieĪącą, czyli róĪnicĊ przychodu i kosztów zmiennych. Na koszty ogrzewania wpáywa
dáugoĞü okresu ogrzewania, iloĞü zuĪytej energii cieplnej i cena za jednostkĊ energii
cieplnej. PrzyjĊto, Īe jest to staáa cena za 1 GJ energii cieplnej. Koszty energii cieplnej
rozliczane są kwartalnie, wiĊc przyjĊto pewną staáą Ğrednią dzienną iloĞü dostarczanego
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ciepáa w kwartale. DáugoĞü okresu ogrzewania jest to liczba dni od posadzenia saáaty do
dnia jej zbioru.
àatwo zauwaĪyü, Īe zarówno cena gáówki saáaty jak i koszty ogrzewania szklarni
zaleĪą od dnia zbioru. DáugoĞü okresu wzrostu, a tym samym dzieĔ zbioru, zaleĪą od iloĞci
Ğwiatáa. W badanym okresie obserwowany jest deficyt intensywnoĞci promieniowania, a
wiĊc im póĨniej dokonamy rozsady tym dáuĪszy bĊdzie okres wzrostu i póĨniejszy zbiór
[KobryĔ 1992]. Na dáugoĞü okresu wzrostu wpáywa równieĪ oczekiwana waga gáówki
saáaty. Powstaje wiĊc pytanie, kiedy wykonaü rozsadĊ saáaty aby w optymalnym pod
wzglĊdem ekonomicznym terminie osiągnĊáa ona wáaĞciwą masĊ handlową. Aby
odpowiedzieü na to pytanie przeprowadzono badania w oparciu o dane pochodzące z
Katedry Warzywnictwa i RoĞlin Leczniczych SGGW. Zostaáy one udostĊpnione przez prof.
KrystynĊ KobryĔ. Dane te obejmowaáy terminy sadzenia, zbioru oraz masĊ gáówki saáaty z
testów i doĞwiadczeĔ, jakie zostaáy przeprowadzone w latach 1983-1986. Na potrzeby
przeprowadzonych badaĔ wybrano dane dotyczące saáaty masáowej odmiany Hag Edgar,
której gĊstoĞü sadzenia wynosiáa 16 sztuk na 1m2. Na ich podstawie dopasowano funkcjĊ
opisującą dzieĔ zbioru (Dz) w zaleĪnoĞci od terminu sadzenia (t) i masy gáówki saáaty (m)
(w nawiasach podano standardowe báĊdy oszacowania):
Dz(t,m)= - 65,664 + 3,4179t – 0,0181t2 + 0,572m – 0,002m2 + 0,0042mt.
(12,926)

(0,4556)

(0,0038)

(0,104)

(0,004)

(0,0013)

Za masĊ handlową gáówki saáaty uwaĪa siĊ juĪ 100g [KobryĔ 1992], wobec tego
wstĊpnie do badaĔ wybrano nastĊpujące masy: m = (100g; 125g; 150g; 175g; 200g). Na
rysunku 3 prezentowane są dni zbioru w zaleĪnoĞci od terminu sadzenia dla wybranych
mas handlowych gáówki saáaty.

Rys. 3. DzieĔ zbioru saáaty w zaleĪnoĞci od terminu sadzenia
Fig. 3. Term of harvesting lettuce depending on the term of planting
ħródáo: badania wáasne.
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W dalszych badaniach ograniczono siĊ do masy handlowej gáówki saáaty m=150g.
OczywiĞcie podobne badania moĪna przeprowadziü równieĪ dla innych mas, a interpretacja
uzyskanych wyników bĊdzie zbliĪona do interpretacji wyników prezentowanych w pracy.
W przypadku m=150g pierwszym moĪliwym terminem zbioru jest 86 dzieĔ od
początku badanego okresu, który przypada na 25.11 (termin sadzenia to 35 dzieĔ od
początku badanego okresu). Ostatni moĪliwy termin zbioru to 184 dzieĔ od początku
badanego okresu, który wypada 03.03 (termin sadzenia to 90 dzieĔ od początku badanego
okresu).
Podsumowując, dzieĔ zbioru zaleĪy od terminu wykonania rozsady i wymaganej masy
gáówki saáaty. Od dnia zbioru zaleĪy cena saáaty (tym samym i przychód ze sprzedaĪy) oraz
koszty ogrzewania. Od wielkoĞci przychodu i kosztów zaleĪy z kolei zysk z uprawy i
sprzedaĪy saáaty. Wobec tego na zysk wpáywa termin sadzenia i masa handlowa gáówki
saáaty. Na rysunku 4 prezentowana jest wielkoĞci zysku w zaleĪnoĞci od terminu sadzenia.

Rys. 4. Zysk w zaleĪnoĞci od terminu sadzenia saáaty
Fig. 4. Profit depending on the term of planting lettuce
ħródáo: badania wáasne.

MoĪna przypuszczaü, iĪ funkcjĊ zysku w zaleĪnoĞci od terminu sadzenia moĪna
zapisaü w postaci wielomianu stopnia drugiego:
Zm(t) = ȕ0 + ȕ1t + ȕ2t2 + ț
gdzie Zm(t) oznacza zysk dla danej masy m gáówki saáaty, t jest terminem sadzenia
saáaty, a ț oznacza báąd losowy. PrzyjĊto, Īe báĊdy losowe mają jednakowy rozkáad
normalny. Wykorzystując klasyczną metodĊ najmniejszych kwadratów dopasowano
funkcjĊ zysku (Zm) w zaleĪnoĞci od terminu sadzenia (t) dla badanej wielkoĞci masy gáówki
saáaty (m=150g) (w nawiasach podano standardowe báĊdy oszacowania):
Z150(t) = - 52234,96 + 2734,28t – 21,204t2
(3341,38)
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(111,75)

(0,888)

Celem badaĔ byáo punktowe i przedziaáowe oszacowanie optymalnego terminu (tmax)
sadzenia saáaty, który zapewni maksymalny zysk z jej sprzedaĪy. Z matematycznego
punktu widzenia zadanie to sprowadza siĊ do oszacowania punktu maksimum kwadratowej
funkcji regresji. Natomiast do oszacowania przedziaáowego optymalnego terminu sadzenia
saáaty wykorzystano przybliĪony przedziaá ufnoĞci Studenta. Technika ta zostaáa
szczegóáowo zbadana i opisana w pracach Kozioá i ZieliĔskiego. Autorzy podają tam
miĊdzy innymi, Īe przedziaá ten nie jest odporny na wystĊpującą w modelu autokorelacjĊ, a
wiĊc warunkiem uzyskania wiarygodnych wyników jest speánione zaáoĪenie o
niezaleĪnoĞci báĊdów losowych (ț) [Kozioá i ZieliĔski 2003B; 2008]. W omawianym
przypadku analiza wykazaáa, Īe báĊdy losowe są skorelowane. Nie jest zatem speánione
zaáoĪenie o niezaleĪnoĞci báĊdów losowych, a co za tym idzie skonstruowany w tej sytuacji
przybliĪony przedziaá ufnoĞci Studenta nie byáby wiarygodny i nie daáby poĪądanych
rezultatów. Wobec tego juĪ na poziomie danych zneutralizowano wystĊpującą w modelu
autokorelacjĊ. W tym celu wykorzystano zaproponowaną w pracy Kozioá i ZieliĔskiego
[2003B] technikĊ modyfikacji danych (opierającą siĊ na rozkáadzie Cholesky’ego).
NastĊpnie, na poziomie ufnoĞci 1-Į = 0,95, zbudowano przybliĪony przedziaá ufnoĞci
Studenta dla optymalnego terminu wykonania rozsady saáaty (63;67). Na podstawie
uzyskanych wyników moĪna sądziü, Īe przy masie gáówki saáaty równej m=150g
maksymalnego zysku moĪna spodziewaü siĊ, jeĪeli saáata zostanie posadzona w czasie od
63 do 67 dnia od początku badanego okresu, czyli w dniach 3 do 7 listopada. Zbioru moĪna
siĊ wtedy spodziewaü okoáo 153-155 dnia od początku badanego okresu, czyli w dniach od
30.01 do 03.02. Poziom ufnoĞci dla tego przedziaáu wynosi tyle ile zaáoĪony, czyli 0,95.

Wnioski
Proponowana modyfikacja danych pozwoliáa na „uwiarygodnienie” oszacowanego
terminu sadzenia saáaty w uprawach szklarniowych (tym samym terminu zbioru saáaty).
MoĪna spodziewaü siĊ, Īe w 95 przypadkach na 100 maksymalny zysk ze sprzedaĪy saáaty
osiągany bĊdzie dla podanych w przedziaáach terminów sadzenia saáaty. Wykorzystując
proponowane w pracy techniki moĪna skonstruowaü plan produkcji przewidujący
najwiĊksze zbiory w terminie przynoszącym najwiĊkszy zysk.
Zaproponowany w pracy przedziaá ufnoĞci dla optymalnego terminu sadzenia saáaty i
sposób jego „uodpornienia” dają sie áatwo wykorzystaü w róĪnych zadaniach praktycznych.
Metody te moĪna z áatwoĞcią zaadaptowaü równieĪ do optymalizacji innych dziaáaĔ
ekonomicznych, rolniczych i nierolniczych, przebiegających w odcinkach czasu.
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