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Bendrosios nuostatos
Mėsinė galvijininkystė šalyje kiek sparčiau pradėjo plėtotis paskutiniame dešimtmetyje, tačiau
grynaveislių mėsinių galvijų skaičius išlieka nedidelis, apie 10 tūkst., o mišrūnų, su pagerintomis
mėsinėmis savybėmis, apie 80 tūkst. Jų dalis kasmet skerdžiamų galvijų apimtyje nedidelė - 17 proc.
Lietuvos ūkiuose auginami net dešimties veislių mėsiniai galvijai, daugiausia paplitę Limuzinai
(jie sudaro 33 proc.), Šarole (25 proc.), Aubrakai (17 proc.), Belgų mėlynųjų skaičius tarp visų mėsinių
veislių galvijų yra pats mažiausias ir nesiekia vieno procento. Bandų dydis taip pat įvairus: vidutiniškai
nuo 3 iki 235 galvijų. Daugiausia galvijų – apie 31 proc. auginama 51 – 100 galvijų bandose ir
mažiausia, apie 3 ir 4 proc. atitinkamai iki 10 ir nuo 11 iki 20 galvijų bandose. Šalies ūkių, plėtojančių
mėsinę galvijininkystę skaičius yra nedidelis. Tam turi įtakos žemas šios šakos pelningumas, o dėl
santykinai didesnės kainos kokybiškai mėsai išlieka maža paklausa vidaus rinkoje. Tačiau, svarbu
pažymėti, kad, remiantis Eurostato duomenimis, numatomas gyventojų skaičiaus didėjimas iki 2030
metų turėtų teigiamai veikti mėsos, o tuo pačiu ir galvijienos didesnį vartojimą. Didesnis vartojimas ES
šalyse sudarys palankesnes sąlygas Lietuvoje pagamintos mėsinės galvijienos eksportui. Be to, stebimi
pokyčiai maisto vartojime, vis daugiau gyventojų renkasi saugų ir sveiką maistą. Mėsinių galvijų ūkiai
kaip tik labiausiai atitinka gyvūninės kilmės produktų kokybę lemiančius faktorius ir kokybę
garantuojančius veiksnius.
Lietuvoje yra palankios gamtinės ir klimato sąlygos tiek intensyviai, tiek ir ekstensyviai
mėsinei galvijininkystei plėtoti, tačiau ūkininkai nėra motyvuoti plėtoti šį žemės ūkio verslą. Už
mėsinių veislių galvijieną mokama bazinė kaina mažai skiriasi nuo tradicinių pieninių veislių ir
galvijienos supirkimo kaina per paskutinius keletą metų kito nežymiai. Siekiant įvertinti Lietuvoje
esamą mėsinės galvijininkystės būklę ir numatyti jos plėtros galimybes, parengta Mėsinės
galvijininkystės plėtros programa. Tikėtina, kad šios programos įgyvendinimas turės teigiamos
įtakos mėsinių galvijų auginimo ūkių plėtrai, nes numatoma remti galvijų augintojus, ypač mažiau
palankiose ūkininkauti vietovėse, mokant išmoką už deklaruotą dirbamą žemę ir žalienų plotus,
priklausomai nuo sąlyginių galvijų skaičiaus, tenkančio vienam hektarui, taip pat mokėti išmoką už
gyvulį (numatant specialią paramos schemą). Bus tobulinama ir mėsinių galvijų veislininkystės
sistema, mokant vieną kartą per gyvulio gyvenimą piniginę paramą už jų įvertinimą. Taip pat bus
remiami moksliniai tyrimai, seminarų organizavimas, informacinių leidinių išleidimas, susijusių su
mėsinės galvijininkystės efektyvia plėtra. Visa tai turėtų sudaryti palankesnes sąlygas ir
suinteresuotumą ūkininkams imtis mėsinių galvijų auginimo verslo, juolab, kad mėsiniams
galvijams būdinga: geras prisitaikymas gyventi įvairiomis klimato sąlygomis, juos tenkina
prastesnės kokybės žolių pašaras, daug mažesnės darbo sąnaudos produkcijos vienetui pagaminti
nei pieniniams galvijams, didelė augimo sparta ir skerdienos išeiga bei aukšta skerdienos kokybė.
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Ūkio pelningumui turi įtakos auginamų galvijų veislių tipas, kuris nusako jų subrendimo spartą.
Didesnį pelningumą visada lemia didesni priesvoriai gaunami dėl gyvulių veislių, nors išlaidos
pašarams ir didėja. Todėl mėsinių galvijų auginimo ūkiams labai svarbu apskaičiuoti kokios veislės
labiausiai apsimokėtų auginti, kurių skerdena turi didesnę paklausą vidaus ir užsienio rinkose.
Imantis mėsinių galvijų auginimo verslo rinkos ekonomikos sąlygomis, žemdirbiui reikia
įgyti vis daugiau žinių ne tik kuriant konkurencingą prekinį ūkį, bet ir orientuotis rinkoje, gerai
pažinti savo konkurentus. Todėl specializuotos žinios, vadybinė kompetencija ir gebėjimas
prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos, remiantis patikima informacija, kokybiškai ir
operatyviai atliekama ūkio ekonominės ir gamybinės veiklos analize yra būtinos konkurencingo
ūkio plėtotės sąlygos. Daug galvijininkystės ūkių yra nepakankamo dydžio, kad pajamos tenkintų
šeimos ūkio poreikius. Todėl racionalaus dydžio, optimalios struktūros pelningo mėsinių galvijų
šeimos ūkio paieškos yra vienas svarbiausių šios krypties ūkių plėtros sąlygų. Visa tai įvertinti
Lietuvos ūkininkui padeda šalyje vykdoma mokymo ir konsultavimo plėtra, kompiuterinio
raštingumo tobulinimas. Įgyvendinamas projektas „Žemės ūkio gamybos optimizavimas ūkininkų
ūkiuose“ (Paramos sutartis Nr. 1PM-PV-10-003054) finansuojamas pagal KPP 2007-2013 metų
Profesinio mokymo ir informavimo veiklos „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų
perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida” sritį sudaro galimybę padėti šalies
įvairios specializacijos ūkiams įsisavinti tiesinio programavimo modelį jų gamybai optimizuoti,
siekiant maksimalaus pelno.
Metodikos tikslas – parengti metodiką mėsinių galvijų ūkio gamybai optimizuoti, taikant
tiesinio programavimo modelį.
Pagrindiniai uždaviniai:
1. Aprašyti mėsinių galvijų ūkio gamybos matematinį modelį;
2. Pateikti reikalingų duomenų aprašą mėsinių galvijų ūkio gamybos optimizavimo
uždaviniui spręsti;
3. Pateikti mėsinių galvijų ūkio optimizuotos gamybos uždavinio sprendimo rezultatų
analizės rodiklius.
4. Pateikti optimizavimo modelio MĖSINIAI GALVIJAI valdymo vadovą.
Tyrimo metodas - matematinis modeliavimas.
Metodika skirta ūkiams, auginantiems mėsinių veislių ar mišrūnus galvijus.
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1. Mėsinių galvijų ūkio gamybos optimizavimo modelio
aprašymas
Tiesinio programavimo modelį mėsinių galvijų ūkio gamybai optimizuoti apibūdina kintamieji
dydžiai ir juos ribojančios sąlygos. Kintamieji, tai gamybiniai ir ekonominiai rodikliai, kurie
atspindi modeliuojamojo ekonominio proceso turinį. Apribojimai pagal svarbą yra pagrindiniai,
papildomi ir pagalbiniai. Pagrindiniai apribojimai taikomi gamybinių išteklių (augalų plotams,
gyvulininkystės produkcijai, gyvulių skaičiui) naudojimui įvertinti. Papildomi apribojimai įvedami
nedaugeliui kintamųjų (pvz., darbo išteklių poreikis). Pagalbiniai ribojimai ekonominės prasmės
neturi (santykiai tarp kintamųjų –atskirų gyvulių grupių pagal amžių ir iš jų gaunamos mėsos kiekių
proporcijos ir kt.).
Mėsinių galvijų ūkio su mišria paskirtimi (veršelių gavimo ir penėjimo) gamyba
optimizuojama esant tokioms sąlygoms:
•

galvijų banda mėsai (karvės žindenės, veršeliai ir penimi galvijai);

•

nekeičiama pagrindinės gamybos ūkio kryptis;

•

įvertinamos esamos gamybos sąlygos: turimas žemės plotas, galimas tvarte laikyti

galvijų skaičius, apsirūpinimas savos gamybos pašarais.
Formuojant mėsinių galvijų ūkio optimalios gamybos modelį įvertinama:
•

galvijų bandos struktūra, jos proporcijos;

•

galvijų šėrimo racionai ir pašarų poreikis;

•

galvijų produktyvumas;

•

pasėlių struktūra, reikalavimai ūkio sėjomainai;

•

augalų derlingumas;

•

derinamos gamybos šakos;

•

darbo jėgos reikmė augalams ir galvijams auginti;

•

gamybos išlaidos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijai pagaminti;

•

žemės ūkio produktų suvartojimas šeimos poreikiams;

•

mėšlo poreikis ūkyje auginamiems augalams tręšti.
Žemės ūkio gamybos optimizavimas atliekamas 4 etapais:
1. Tikslo funkcijos nustatymas - maksimalus grynasis pelnas.
2. Informacijos rinkimas ir faktinių duomenų bei normatyvinių (gyvulių bandos sudėties ir

mėsos kiekių) koeficientų nustatymas.
3. Gamybinių (plotų, gyvulių skaičiaus) rodiklių apribojimų įvedimas.
4. Uždavinio sprendimas ir gautų rezultatų vertinimas.
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Naudojant matematinius metodus, mėsinių galvijų ūkio gamybos optimizavimui sukuriamas
analizuojamo reiškinio matematinis modelis, kuriame prognozuojamą reiškinį apibūdina atskirų
rodiklių matematinių sąryšių (funkcijų, lygčių, nelygybių) visuma.
Kiekvienas matematinis modelis turi tris sudėtines dalis:
1.

Tikslo funkciją;

2.

Ribojančias sąlygas;

3.

Kintamųjų neneigiamumą.

Mūsų atveju, optimizuojant mėsinių galvijų, ūkio gamybą, kriterijus - didžiausias pelnas.
Tikslo funkcija išreiškiama taip:
f ( x)   ( p j  i j ) * x j   ( pk  ik ) * xk  maksimum;
jE

kF

čia:
E – žemės ūkio kultūrų indeksų aibė,
F – mėsinių galvijų rūšių indeksų aibė,

p j  j rūšies augalininkystės produkcijos tonos vertė, Lt;
i j  išlaidos j rūšies augalininkystės produkcijos tonai pagaminti, Lt;
x j  augalininkystės j rūšies produkcija, t;
p k  k rūšies mėsinių galvijų produkcijos tonos vertė, Lt;

ik  išlaidos k rūšies mėsinių galvijų produkcijos tonai pagaminti, Lt;
x k  k rūšies mėsinių galvijų produkcija, t .
Pirmojoje ekonominio-matematinio modelio dalyje formuojama racionali ūkio pasėlių
struktūra. Kadangi žemės ūkio naudmenų plotas yra ribotas, tai visų ūkio pasėlių, pievų ir ganyklų
suma yra lygi žemės ūkio naudmenų plotui. Matematiškai užrašoma taip:
n

y
i 1

j

 Q,

čia:

y j  žemės ūkio naudmenų plotas, skirtas j žemės ūkio kultūrai arba pievoms ir ganykloms,
ha;
Q  ūkio naudmenų plotas, ha.

Planuojant pasėlių struktūrą, atsižvelgiama į reikalavimus ūkio sėjomainai. Šie apribojimai
matematiškai išreiškiami taip:

A j  y j  A1j ,
čia:
j – pasėlio indeksas,
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A j , A1j  žemės ūkio naudmenų, numatomų j rūšies žemės ūkio augalų pasėliams, mažiausi
ir didžiausi plotai, ha.
Formuojant tiesinio programavimo modelį, atsižvelgiama į mėsinių galvijų bandos struktūrą,
jos proporcijas tarp atskirų galvijų grupių (pvz., koks turi būti santykis tarp karvių žindenių ir
telyčių, tarp karvių žindenių ir veršelių ir t.t.). Galvijų bandos struktūra ir jos proporcijos
nustatomos remiantis mokslininkų rekomendacijomis, zootechnikos mokslu ir konkrečiomis
gamybos sąlygomis. Santykiai tarp mėsinių galvijų vidutinio skaičiaus užrašomi matematiškai taip:
Gi  Gzi * k i , zi ,

čia:
G zi (modelio kintamasis) – vidutinis pagrindinės kategorijos mėsinių galvijų skaičius (pvz.,

karvės žindenės),
Gi (modelio kintamasis) – vidutinis nepagrindinės kategorijos mėsinių galvijų skaičius

(pvz., pirmaveršės telyčios, penimi mėsiniai galvijai),
k i , zi (modelio konstanta) – koeficientas, rodantis i kategorijos mėsinių galvijų skaičiaus

vidurkio santykį su pagrindinės kategorijos mėsinių galvijų skaičiaus vidurkiu.
Siekiant sudaryti pilnavertę, ekonomiškai efektyvią pašarų bazę, o kartu ir teisingai nustatyti
pašarų bei pasėlių struktūrą, reikia objektyviai įvertinti auginamas pašarines kultūras, atsižvelgti ne
tik į gaunamą iš ploto vieneto pašarinių vienetų kiekį, savikainą, bet ir į virškinamųjų proteinų kiekį
pašaruose. Mėsinių galvijų auginimo ūkyje derinant gamybos šakas, pirmiausia nustatomas savos
gamybos pašarų poreikis ir jų gamybos apimtys. Likusi dalis gautos augalininkystės produkcijos
gali būti parduodama arba suvartojama šeimos poreikiams. Poreikis pašarams mėsiniams galvijams
pagal rūšį ir jų grupėms nustatomas atsižvelgiant į pagrindinių maisto medžiagų kiekį, turintį
patenkinti gyvulių reikmes. Siekiant išlaikyti racione reikiamą santykį tarp atskirų pašarų grupių,
parenkamas ūkio sąlygas ir laikomų mėsinių galvijų veislę geriausiai atitinkantis gyvulių šėrimo
racionas. Atsižvelgiant į tai sudaromi mėsiniams galvijams pagal jų veislines savybes metiniai
racionai ir pagal juos paskaičiuojamas pašarų poreikis, kai mėsiniai galvijai šeriami savos gamybos
pašarais. Modelyje tai aprašoma taip:

Rij  cij * G j ,
čia:
Rij (modelio kintamasis) – i pašaro kiekis, sunaudotas j kategorijos mėsiniams galvijams, t;
cij (modelio konstanta) – i pašaro kiekis, sunaudotas vienam j kategorijos mėsiniam galvijui,

t;
G j (modelio kintamasis) – j kategorijos vidutinis mėsinių galvijų skaičius, vnt.
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Tuo atveju, kai dalis pašarų yra perkami, įvairių rūšių pašarų poreikį ir tuo pačiu
augalininkystės produkcijos pasiskirstymą galima užrašyti matematiškai:

a y
iE

i

 xj   x jk  x j  0 ,

i

kF

čia:

a i – i žemės ūkio kultūros derlingumas, t;
y i - i žemės ūkio kultūros plotas, ha;
x j – j grupės pirktinių pašarų kiekis, t;
x jk – j grupės pašarų kiekis, tenkantis visiems k rūšies mėsinių galvijų arba jų grupės

gyvuliams, t;
x j – j grupės pašarų kiekis, skirtas pardavimui, t.

Sudarant pašarų racionus atskiros rūšies mėsiniams galvijams ir jų grupėms, labai svarbu juos
išbalansuoti, atsižvelgiant į pagrindinių maisto medžiagų kiekį, t.y. jie turi patenkinti gyvulių
reikmes ir būti pilnaverčiai:

d
jE 

ej

x jk  ()bek xk ,

čia:
E ' – pašarų grupių indeksų aibė;
d ej – e maisto medžiagos kiekis j grupės pašaro svorio vienete;

bek – e maisto medžiagos kiekis, reikalingas k rūšies arba jų grupės mėsiniam galvijui.
Mėsinių galvijų rūšis ir jų skaičius ūkyje turi įtakos pasėlių struktūrai.
Viena svarbių sudėtinių dalių ūkio gamybai vystyti – apsirūpinimas darbo jėga. Modelyje
jos poreikis apibrėžiamas taip:
D   d j x j   d k xk ,
jE

kF

čia:
D – darbo sąnaudų reikmė ūkyje, val.
d j  darbo sąnaudų reikmė vienam hektarui žemės ūkio j rūšies kultūrai išauginti, val.;

d k - darbo sąnaudų reikmė vienam k rūšies mėsiniam galvijui išauginti, val.;
E – žemės ūkio kultūrų indeksų aibė,
F – mėsinių galvijų rūšių indeksų aibė,
x j  žemės ūkio j rūšies augalų produkcija, t;

x k  mėsinių galvijų k rūšies produkcija, t.
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Planuojant ūkio gamybą, gyvulininkystės ir augalininkystės produkcija skiriama ne tik
pardavimui, bet ir dalis jos sunaudojama ūkyje savo reikmėms. Be to, siekiant pelningos gamybos
labai svarbu įvertinti ES ir nacionalinę paramą, kurią gauna ūkis. Todėl, be pateiktų pagrindinių
apribojimų, modelyje įvedami dar ir pagalbiniai apribojimai – nurodomas augalininkystės ir
gyvulininkystės produkcijos suvartojimas šeimos poreikiams ir parama (tiesioginės išmokos,
kompensacinė parama ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir ekologinė
parama) skiriama už tam tikro pasėlio vieną hektarą ir gyvulį.

2. Duomenys ir jų nustatymas mėsinių galvijų ūkio gamybai
optimizuoti
Uždavinio sprendimas, ieškant optimalios mėsinių galvijų ūkio gamybos varianto, turi
remtis realiais ir pilnaverčiais ūkio gamybiniais ir ekonominiais rodikliais. Pagrindinė informacija
yra ūkio duomenys, taip pat techniniai-ekonominiai koeficientai paskaičiuojami, remiantis šalies
mokslinių institutų rekomendacijomis, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės duomenys.
Mėsinių galvijų ūkio gamybos optimizavimo uždaviniui išspręsti, reikalingi duomenys
augalininkystės ir gyvulininkystės gamybinei ir ekonominei situacijai įvertinti. yra pateikiami
duomenų pildymo formoje Nr. 1. (2 priedas).
Skiltyje ,,Plotas, ha“ ir ,,Derlingumas, t/ha“ yra pateikiama faktiški ūkyje auginamų augalų
plotai ir derlingumai bei pūdymo plotas.
Augalai, kurie realizuojami, yra įvertinami faktine pardavimo kaina, o tie, kurie suvartojami
tolimesnėje gamyboje ūkyje, jų kaina yra nustatoma atsižvelgiant į šalies rinkoje esamą vidutinę
kainą. Žoliniai augalai įvertinami pagal jiems išauginti patirtas išlaidas.
Apskaičiuojant kiekvieno augalo gamybos išlaidas yra įtraukiamos išlaidos trąšoms, augalų
apsaugos priemonėms, sėklai, technikos, mašinų priežiūrai ir atnaujinimui, degalams, tepalams,
elektrai, darbui pagal sutartį, technikos draudimui, technikos, pastatų ir žemės nuomai,
mokesčiams, sumokėtoms palūkanoms, ūkio valdymui. Savos gamybos organinių trąšų vertė į
išlaidas neįtraukiama, o įtraukiamos išlaidos, susiję su mėšlo tvarkymu ir paskleidimu. Kadangi
pagrindinis uždavinio sprendimo tikslas yra ūkio grynasis pelnas, tai, apskaičiuojant išlaidas, yra
įvertinamas ir ūkio narių darbas. Sėklos reikmė hektarui yra nustatoma atsižvelgiant į sėklos
kokybę, siekiamą gauti augalų derlingumą bei dirvožemio kokybę.
Kiekvienam

augalui išauginti patirtos išlaidos (litais) yra apskaičiuojamos hektarui.

Apskaičiuojant atskiriems augalams jų auginimui patirtas išlaidas, labai svarbu teisingai įvertinti ne
tik kintamąsias, bet ir pastoviąsias išlaidas. Nesant galimybės apskaičiuoti išlaidas žemės ūkio
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technikos

priežiūrai, atnaujinimui, degalams ir tepalams siūlome naudoti Lietuvos agrarinės

ekonomikos paruoštus Mechanizuotų žemės ūkio paslaugų įkainius [http://www.laei.lt/index.php].
Augalui išauginti darbo laiko norma hektarui yra nustatoma įvertinant ūkio apsirūpinimo
technika lygį, sklypų dydį, išsidėstymą, atstumą tarp jų, gamtines sąlygas bei augalų derlingumą.
Darbo valandos kaina nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į ūkio darbuotojų
poreikius ir galimybes juos tenkinti.
Mėšlo poreikis (tonomis) augalo hektarui yra nustatomas remiantis planuojamu augalo
derlingumu bei subalansuoto tręšimo rekomendacijomis.
Duomenys reikalingi ūkio gyvulininkystės gamybinei ir ekonominei situacijai įvertinti, yra
pateikiami duomenų pildymo formoje Nr. 2. (3 priedas).
Šios formos 1-12 stulpeliuose pateikiami faktiniai duomenys apie ūkyje auginamus mėsinius
galvijus: vidutinis metinis mėsinių galvijų pagal rūšis skaičius, jų svoris, skerdžiamų galvijų
procentas, realizuotų galvijų (gyvojo svorio) kaina ir gaunama parama, kuri apskaičiuojama galvijo
gyvojo svorio tonai.
Vidutinės metinės išlaidos mėsiniam galvijui apskaičiuojamos kiekvienai jų grupei atskirai. Į
išlaidas tiesiogiai susijusias su galvijininkystės produktų gamyba yra įtraukiama pirkti pašarai,
medikamentai, veterinarinės paslaugos, sėklinimas ir jų draudimas. Savos gamybos pašarų vertė į
išlaidas neįtraukiama. Taip pat yra apskaičiuojamos ir gamybos išlaidos tiesiogiai nesusijusios su
gyvulių rūšimis, t.y. gamybinių pastatų, įrangos, technikos, mašinų priežiūros, degalų, elektros,
šildymo, darbo pagal sutartį, nuomos mokesčiai, sumokėtos palūkanos, pastatų bei ūkio valdymo
išlaidos. Šios išlaidos yra paskirstomos proporcingai kiekvienai galvijų rūšiai.
Nustatant pašarų poreikį mėsinių galvijų grupei yra atsižvelgiama į esamą jų produktyvumą
bei galimybę jį didinti. Pagal tai, remiantis rekomendacijomis, kiekvienai galvijų grupei yra
nustatomi pašarų racionai ir apskaičiuojamas vidutinis metinis jų poreikis (tonomis), išskiriant
savos gamybos pašarų apimtis.
Galvijui išlaikyti darbo laikas yra nustatomas įvertinant atskirų darbų mechanizavimo lygį.
Darbo valandos kaina nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į ūkio darbuotojų
poreikius ir galimybes juos tenkinti.
Mėšlas sukaupiamas iš galvijo per metus yra apskaičiuojamas remiantis normatyvais.
Mėsinių galvijų mėsos gyvo svorio kiekių koeficientai apskaičiuojami galvijo svorį (Forma
Nr. 2, 4 stulpelis) dauginant iš atitinkamos galvijų rūšies bandos sudėties koeficiento (Forma Nr. 2,
3 stulpelis) ir dauginant iš skerdžiamų galvijų procento (Forma Nr. 2, 5 stulpelis).
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3. Mėsinių galvijų ūkio optimizuotos gamybos gautų rezultatų
vertinimas
Siekiant objektyviai įvertinti ūkio tęstinumo perspektyvas, išteklių naudojimo efektyvumą,
išsiaiškinti neigiamų pokyčių priežastis, būtina naudoti ne vieną kurį nors rodiklį, o rodiklių
sistemą. Rodikliai turi būti apskaičiuojami naudojant metodiką, pagrįstą lengviausiai prieinamų ir
geriausiai suprantamų duomenų naudojimu. Ūkio veiklos analizė atliekama apskaičiuojant įvairius
absoliučius ir santykinius rodiklius. Kadangi absoliutūs rodikliai negali parodyti santykio tarp tam
tikrų dydžių, tai žemės ūkio veiklos vertinimo analizė neapsieina be santykinių rodiklių
panaudojimo. Santykinių rodiklių pagalba galima palyginti ūkio veiklos rezultatyvumą įvairiais
požiūriais ir nustatyti jų kitimo tendencijas.
Išsprendus mėsinių galvijų ūkio gamybos optimizavimo modelį gaunami duomenys apie
grynąjį pelną, pardavimo pajamas, bendrąją produkciją, gamybos išlaidas, darbo sąnaudas bei
paramos dydį gamybai. Taip pat galima apskaičiuoti ir ūkio bendrąjį pelną: prie grynojo pelno
pridėjus šeimos narių darbo užmokestį (metines šeimos narių darbo valandos dauginamos iš
vidutinio valandinio atlygio). Rodikliai, kurių apskaičiavimui naudojamos pardavimo pajamos,
bendrasis ir grynasis pelnas, gali būti apskaičiuojami dviem variantais: pirmasis - įvertinant
paramos gamybai mastą; antrasis - be paramos sumos. Be paramos sumų apskaičiuotos rodiklių
sumos parodo koks būtų ūkio atitinkamų rodiklių dydis, jei nebūtų įgyvendinamos paramos žemės
ūkiui ir kaimo plėtrai programos. Taikant ūkio gamybos optimizavimo modelį galima greitai
apskaičiuoti keletą (I, II, III) ūkio gamybos variantų, pvz., kaip pasikeistų ūkio pajamos ir darbo
sąnaudų poreikis atsisakant penimų bulių, o realizuojant veršelius, kokią įtaką pelnui turėtų pieno
kainos pasikeitimas ir t.t. 1 lentelėje pateikiami ūkio gamybiniai rodikliai (pasėlių plotai ir struktūra,
vidutinis metinis gyvulių skaičius bei darbo sąnaudos darbams atlikti) gauti išsprendus gamybos
optimizavimo modelį. 2 lentelėje pateikiami apskaičiuotų modelio pagalba skirtingų ūkio veiklos
variantų rodikliai, parodo ūkio ekonominę situaciją. Šios lentelės yra pateikiamos išsprendus ūkio
optimizavimo modelį, ir parengtos taip, kad ūkio šeimininkui papildomų skaičiavimų atlikti
nebereikia. Žalia spalva pažymėti rodikliai tiesiogiai gaunami iš modelio, geltona spalva –
apskaičiuojami automatiškai ir tik mėlyna spalva pažymėti rodikliai yra pildomi atsižvelgiant į ūkio
faktišką situaciją. Paruoštos gamybinių ir ekonominių rodiklių lentelės padeda ūkininkams,
diegiantiems mėsinių galvijų ūkio gamybos optimizavimo modelį, išsamiai, greitai ir kokybiškai
atlikti tolimesnę ūkio veiklos finansinę bei ekonominę analizę, geriau įvertinti esamą situaciją ir
numatyti ūkio plėtros galimybes.
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1 lentelė. Mėsinių galvijų ūkio optimizuotos gamybos gamybiniai rodikliai (I, II, III variantai)

Variantai
Rodikliai

I

Gamybiniai rodikliai
1. Pasėlių plotai, ha

1.1. žieminiai kviečiai
1.2. miežiai
1.3. ankštinių varpinių mišinys
1.4. bulvės
1.5. daugiametės žolės
1.6. pievos ir ganyklos
1.7. kiti
1.8. kiti
2. Pasėlių struktūra, proc.
2.1. žieminiai kviečiai (1.1./3x100)
2.2. miežiai (1.2./3x100)
2.3. ankštinių varpinių mišinys (1.3./3x100)
2.4. bulvės (1.4./3x100)
2.5. daugiametės žolės (1.5./3x100)
2.6. pievos ir ganyklos (1.6./3x100)
2.7. kiti (1.7./3x100)
3. Žemės ūkio naudmenos, ha
4. Vidutinis metinis gyvulių skaičius, vnt.
melžiamos karvės
telyčios 1-2 metų
veršeliai
buliai 1-2 metų
buliai > 2 metų

5. Metinis darbo valandų poreikis, val.
6. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius (SD), vnt. (5/2030)
iš jų: šeimos nariai
samdomi darbuotojai
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II

III

2 lentelė. Mėsinių galvijų ūkio optimizuotos gamybos ekonominiai rodikliai (I, II, III variantai)

Rodikliai
1. Bendroji žemės ūkio produkcija su parama iš viso, tūkst. Lt
1 ha ŽŪN
1 SD
2. Pardavimų pajamos su parama iš viso, tūkst. Lt
1 ha ŽŪN
1 SD
3. Pardavimų pajamos be paramos iš viso, tūkst. Lt
1 ha ŽŪN
1 SD
4. Gamybos išlaidos iš viso, tūkst. Lt
1 ha ŽŪN
1 SD
5. Bendrasis pelnas (su parama) iš viso, tūkst. Lt
1 ha ŽŪN
1 SD
6. Grynasis pelnas (su parama) iš viso, tūkst. Lt
1 ha ŽŪN
1 SD
1 šeimos darbuotojui
7. Parama gamybai, tūkst. Lt
1 ha ŽŪN
1 SD
1 šeimos darbuotojui
8. Grynasis pelnas (be paramos) iš viso, tūkst. Lt
1 ha ŽŪN
1 SD
1 šeimos darbuotojui
9. Bendrasis pardavimų (su parama) pelningumas, proc. (5/2x100)
10. Grynasis pardavimų (su parama) pelningumas, proc. (6/2 x100)
11. Gamybos (su parama) rentabilumas, proc. (6/4 x100)
12. Paramos dalis bendrajame pelne, proc. (7/5x100)
13. Paramos dalis grynajame pelne, proc. (7/6 x100)
14. Bendrasis pardavimų pelningumas (be paramos), proc.
[(3-7)/3]x100
15. Grynasis pardavimų pelningumas (be paramos), proc.
(8/3x100)
16. Gamybos rentabilumas (be paramos), proc.(8/4 x100)
17. Prekinės produkcijos dalis bendrojoje žemės ūkio produkcijoje,
proc. (2/1x100)

18. Bendroji žemės ūkio produkcija sunaudojama ūkyje, tūkst. Lt
19. Bendrosios produkcijos sunaudojamos ūkyje dalis, proc.
(18/(1-7)
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I

Variantai
II

III

Paaiškinimai:
Žalia spalva pažymėti duomenys yra įvedami apskaičiavus ūkio
optimalios gamybos modelį automatiškai
Geltona spalva pažymėti duomenys yra apskaičiuojami
automatiškai
Melsva spalva pažymėti duomenys pildomi konkrečiame ūkyje
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4. Optimizavimo modelio MĖSINIAI GALVIJAI naudojimo vadovas
Mėsinių galvijų ūkio gamybos optimizavimo bazinės metodikos dalyje vartotojui pateikiama
detali instrukcija, kaip valdyti MĖSINIAI GALVIJAI ūkio gamybos optimizavimo modelį Excel
aplinkoje. Šios krypties ūkio gamybos optimizavimo modelis vykdomas penkiais pagrindiniais
etapais:
1. Mėsinių galvijų ūkio gamybos optimizavimo modelio MĖSINIAI GALVIJAI
paleidimas;
2. Mėsinių galvijų ūkio duomenų įvedimas į modelį MĖSINIAI GALVIJAI;
3. Mėsinių galvijų ūkio gamybinių ir ekonominių apribojimų įvedimas;
4. Mėsinių galvijų ūkio gamybos optimizavimo uždavinio sprendimas;
5. Mėsinių galvijų ūkio gamybinių ir ekonominių rodiklių rezultatai.

4.1. Mėsinių galvijų ūkio gamybos optimizavimo modelio MĖSINIAI
GALVIJAI paleidimas ir derinimas
LAEI mokslininkai

žemės ūkio gamybos optimizavimo modelio, realizuojamo GAMS

aplinkoje pagrindu, sukūrė žemės ūkio gamybos optimizavimo modelį MĖSINIAI GALVIJAI,
kuris veikia MS Excel aplinkoje. MS Excel yra patogus naudoti ir lengvai suprantamas galutiniam
vartotojui: įvedimo/išvedimo duomenys pateikiami lentelių pavidalu, modelio apribojimų įvedimas
yra aiškus. Nemokamą MS Office 60 dienų bandomąją versiją, kurioje įtrauktas MS Excel, galima
parsisiųsti

iš

Microsoft

oficialaus

tinklalapio,

sukūrus

(http://office.microsoft.com/lt-lt/try/?WT.mc_id=ODC_ltLT_Office_Try).

naują
Dabartinė

abonementą
gamybos

optimizavimo modelio MĖSINIAI GALVIJAI naudojimo versija pritaikyta MS Excel 2007
programiniam paketui. Tačiau panašūs žingsniai tinka ir MS Excel 2010 versijai. MS Excel 2003
vartotojai irgi turi galimybę naudotis optimizavimo modeliu MĖSINIAI GALVIJAI, tačiau
derinimo žingsniai šiek tiek skiriasi nuo MS Excel 2007 derinimo žingsnių.
Įsirašius MS Office 2007 programinį paketą į kompiuterį, gamybos optimizavimo modelį
MĖSINIAI GALVIJAI galima pradėti naudoti iš bet kurios laikmenos (kietasis diskas, flash

atmintis, CD/DVD), paspaudus du kartus ant piktogramos
įrankį „Solver“, atsidariusiame lange spaudžiamas mygtukas

. Tam, kad aktyvuoti optimizavimo

ir parenkamas mygtukas

„Excel Options“. Grupėje „Add-ins“ parenkamas „Manage: Excel Add-ins“ ir paspaudžiamas
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mygtukas „Go...“ (1 pav.). atsidariusiame naujame lange ties „Solver Add-in“ uždedama varnelė ir
spaudžiamas mygtukas „Ok“. Tam, kad įsitikinti, jog optimizavimo įrankis „Solver“ yra aktyvuotas,
pereinama į grupę

ir pogrupėje „Analysis“ turėtų atsirasti „Solver“ mygtukas

.

1 pav. MS Excel 2007 parinktys
Gamybos optimizavimo modelis MĖSINIAI GALVIJAI susideda iš keturių pagrindinių
puslapių: informacijos apie ūkininką, duomenų įvedimo, tarpinių ir rezultatinių, paskaičiuotų pagal
parengtą algoritmą, gamybinių ir ekonominių rodiklių.

4.2. Mėsinių galvijų ūkio duomenų įvedimas į gamybos optimizavimo
modelį MĖSINIAI GALVIJAI
Ūkio duomenims įvesti sukurtas atskiras duomenų įvedimo lapas „Duomenų įvedimas“
. Duomenų įvedimo lape pateikiami faktiniai ūkio gamybiniai ir ekonominiai
augalininkystės bei gyvulininkystės duomenys.
Sprendžiant mėsinių galvijų

ūkio gamybos optimizavimo uždavinį, yra galimybė

optimizuoti gamybą ne tik esamomis ekonominėmis, gamybinėmis ir technologinėmis sąlygomis,
bet ir prognozuojamam laikotarpiui. Tai galima padaryti įvedant numatomas augimo koeficiento ir
infliacijos reikšmes (1 lentelė).
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1 lentelė. Gamybinių ir ekonominių duomenų įvedimas
Žemės ūkio plotas

100

Intensyvumo koeficientas

1,1

Infliacijos koeficientas

1,0

Ūkio narių skaičius

3

Optimizuojant mėsinių galvijų ūkio gamybą esamomis sąlygomis intensyvumo koeficiento
ir infliacijos reikšmės prilyginamos vienetui. Ūkininkui planuojant įdiegti naujas technologijas,
kurios didintų augalų ir/ar gyvulių produktyvumą, šią pažangą optimizavimo uždavinyje galima
įvertinti ir išreikšti keičiant intensyvumo koeficientą.
Šiose formose ūkininkai užpildo gamybinių ir ekonominių rodiklių duomenis apie turimus
augalininkystės kultūrų plotus (ha), augalų derlingumą (t/ha) ir gyvūnų vidutinį metinį
produktyvumą (t/vnt.), pašarų normą (t/vnt.), sėklos normą atskiroms kultūroms (t/ha), mėšlą iš
vieno gyvulio (t/vnt.), mėšlo poreikį (t/ha), žemės ūkio produktų rinkos kainą (Lt/t) (gyvuliams –
gyvo svorio), paramą produkcijai (Lt/t), paramą plotui (Lt/ha), vidutines metines išlaidas žemės
ūkio kultūroms išauginti (Lt/ha), vidutines metines išlaidas atskiriems mėsiniams galvijams
(Lt/vnt.), darbo sąnaudų poreikį augalams (val./ ha) ir mėsiniams galvijams (val./vnt.) išauginti (2
pav.).
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2 pav. Gamybos optimizavimo modelio MĖSINIAI GALVIJAI duomenų pildymo forma

Sekančiame lape „Info apie ūkininką“

išsaugojama informacija apie

ūkininką: ūkininko kontaktiniai duomenys, ūkio registracijos, žemės ūkio valdos numeris; ūkininko
išsilavinimas, specialybė, žaliojo diplomo galiojimas ir kt. Detalesnes duomenų pildymo formas
galima rasti 1, 2 ir 3 prieduose.

4.3. Mėsinių galvijų ūkio gamybos optimizavimo modelio MĖSINIAI
GALVIJAI apribojimų įvedimas
Puslapyje „Modelis MĖSINIAI GALVIJAI“ pateikiama mėsinių galvijų ūkio gamybos
optimizavimo uždavinio tarpinių ūkio veiklos rodiklių skaičiavimas. Jų struktūros ir turinio
vartotojui keisti negalima (3 pav.).
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3 pav. Gamybos optimizavimo uždavinio modelyje MĖSINIAI GALVIJAI tarpinių
ūkio veiklos rodiklių skaičiavimas
Apribojimai gamybos optimizavimo uždavinyje naudojami tam, kad vien matematiniais
metodais maksimizuojant pelną, nebūtų nukrypstama nuo ūkininkavimo logikos. Norint nustatyti
tam tikrą apribojimą, grupėje „Data“
mygtukas

, pogrupėje „Analysis“ paspaudžiamas „Solver“

. Atsidariusiame lange, lauke „Subject to the Constraints“ vartotojas prideda

(„Add“), redaguoja („Change“) arba pašalina („Delete“) gamybos optimizavimo uždavinio
apribojimus (4 pav.).
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4 pav. Mėsinių galvijų ūkio gamybos optimizavimo uždavinio apribojimų ir tikslo
funkcijos įvedimas
Pavyzdžiui, natūralus apribojimas, kad augalų plotas ir gyvulių skaičius turi priimti tik
teigiamas reikšmes, Excel užrašomas taip: paspaudus mygtuką „Add“, laukelyje „Cell reference“
parenkama sritis, kurioje yra augalų plotas ir gyvulių skaičius (t.y. $D$10:$D$36), ir užduodama
nelygybė „daugiau arba lygu nuliui“ (5 pav.).

5 pav. Mėsinių galvijų ūkio augalų plotų ir gyvulių skaičiaus apribojimas „iš apačios“
Paspaudus mygtuką „Ok“, naujai sukurtas apribojimas įrašomas į apribojimų sąrašą.

4.4. Mėsinių galvijų ūkio gamybos optimizavimo uždavinio tikslo funkcijos
nustatymas ir sprendinys
Mėsinių galvijų ūkio gamybos optimizavimo uždavinio tikslo funkcija („Set target“)
užrašoma tame pačiame lange kaip ir apribojimai (4 pav.) Uždavinio sprendimo tikslas yra ūkio
grynojo pelno maksimizavimas, todėl ties užrašo „Equal to:“ nurodoma „Max“. Grynasis pelnas
apskaičiuojamas B100 ląstelėje, todėl laukelyje „Set Target Cell“ nurodoma „$B$100“. Laukelyje
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„By Changing Cells“ nurodomi kintamieji (augalų plotai, gyvulių skaičius), kurie bus keičiami,
parenkant maksimalų grynąjį pelną (mėsinių galvijų ūkio atveju $D$10:$D$36).
Paspaudus mygtuką „Solve“ (4 pav.), vyksta optimalios ūkio gamybos paieška.
Atsidariusiame naujame lange užrašas „Solver found a solution. All constraints and optimality
conditions are satisfied“ rodo rastą optimizavimo uždavinio sprendinį (6 pav.).

6 pav. Mėsinių galvijų ūkio gamybos optimizavimo uždavinio sprendinys
Parinkus „Keep Solver Solution“ ir paspaudus mygtuką „Ok“, langas yra uždaromas.
Tačiau kai kuriais atvejais sprendinys neegzistuoja (pvz., pranešimas „Solver could not find
a feasible solution“). Tuomet reikia patikrinti esamų apribojimų logiškumą ir/arba pridėti naujus
apribojimus.

4.5. Mėsinių galvijų ūkio gamybiniai ir ekonominiai rezultatai
Puslapyje

pateikiami mėsinių galvijų ūkio rezultatiniai

gamybiniai ir ekonominiai rodikliai (7 pav.). Gamybinių rodiklių grupėje pateikiami mėsinių
galvijų ūkio optimizuotos gamybos konkrečiomis ūkininkavimo sąlygomis gauti duomenys apie
ūkio pasėlių struktūrą, žolinius pašarus, vidutinį metinį mėsinių galvijų skaičių, vidutinį metinį
darbuotojų skaičių, darbo valandų poreikį, mėšlo balansą. Ekonominių rodiklių grupėje gaunami
apskaičiuoti duomenys apie bendrąją žemės ūkio produkciją, pardavimo pajamas, gaunamą paramą
ir grynąjį pelną.
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7 pav. Mėsinių galvijų ūkio gamybiniai ir ekonominiai rodikliai
Variantinių skaičiavimų duomenis, gautus taikant gamybos optimizavimo modelį, reikėtų
palyginti su faktiniais ūkio duomenimis ir pasirinkti labiausiai perspektyvų ūkio gamybos modelį.
Be to, apskaičiuoti ekonominiai finansiniai ūkio rodikliai (7 pav,) padeda ūkiui pilnai įvertinti ūkio
veiklos perspektyvumą, laiku pastebėti neigiamas tendencijas ir priimti atitinkamus sprendimus.
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PRIEDAI
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1 priedas
Informacija apie ūkininką
Vardas
Pavardė
Gimimo data
Apskritis
Savivaldybė
Seniūnija
Kaimas
Ūkio registracijos Nr.
Žemės ūkio valdos Nr.
Žemės ūkio valdos ekonominis dydis, EDV
Išsilavinimas
Specialybė
Žaliojo diplomo galiojimo data
Buhalterinės apskaitos tvarkymo sistema: (paprastoji ar dvejybinė)
Apskaitos tvarkytojas (ūkininkas arba partneris, LŽŪKT, kita apskaitos
paslaugų įmonė, samdomas buhalteris)
PVM mokėtojas (taip, ne, kompensacinis tarifas)
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2 priedas
Duomenų pildymo forma Nr.1. Augalininkystė (vidutiniai metiniai duomenys)

Augalai

Pašarų poreikis vienam gyvūnui, t
Savos
Produkto Darbo
Sėklos
Darbo Mėšlo
Parama
gamybos
reikmė
laiko
Plotas, Derlingumas, Kaina,
Išlaidos,
poreikis
valandos poreikis
plotui* ,
pašarų
vienam norma
Telyčios
ha
t/ha
Lt/t
Lt/ha
hektarui,
kaina, hektarui,
Lt/ha
dalis,
šeimos hektarui,
Karvės
1-2 Buliai 1- Buliai >
t
Lt
t
proc. žindenės Veršeliai metų 2 metų 2 metų
nariui, t
val.
2
3
4
5
6
7
13
14
15
16
17
8
9
10
11
12

1
Kviečiai, žieminiai
Kviečiai, vasariniai
Miežiai
Rugiai
Kvietrugiai, žieminiai
Grūdinių augalų mišinys
Grikiai
Ankštiniai
Bulvės
Pašariniai šakniavaisiai
Daugiametės žolės
Daugiam. žolės šienainiui
Ganyklos ir pievos (žolė)
šiaudai
Silosas
Pūdymas
Kiti
* Tiesioginės išmokos, ekologinė ir kompensacinė parama mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse
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3 priedas
Duomenų pildymo forma Nr.2. Gyvulininkystė (vidutiniai metiniai duomenys)

Gyvūnai

1
Karvės žindenės
Telyčios 1-2 metų
Veršeliai 6-8 mėn.
Buliai 1-2 metų
Buliai > 2 metų
Kiti

Gyvojo
Išmokos
Gyvulių Bandos Gyvulio Skerdžiami svorio
Išlaidos
už
skaičius, struktūra, svoris, gyvuliai, tonos
gyvuliui*,
galvijus**,
vnt.
dalis
t
proc.
kaina,
Lt
Lt/t
Lt
2

3

4

5

6

7

8

Produkto
Darbo
reikmė
Darbo Mėšlas iš
laiko
vienam
valandos vieno
norma
šeimos
kaina, gyvulio,
gyvūnui,
nariui,
Lt
t
val.
t
9

10

11

* be savos gamybos pašarų
** speciali išmoka už bulius, išmoka už karves žindenes, už paskerstus suaugusius galvijus, ekstensyvumo išmoka,
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