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Bendrosios nuostatos
Augalininkystės ūkiai Lietuvoje sudaro nedidelę visų ūkių dalį, apie

10 proc.

Augalininkystės ūkininkavimo tipui yra priskiriami tie ūkiai, kuriuose standartinis gamybinis pelnas
(SGP) iš augalininkystės sudaro daugiau negu 2/3 viso ūkio veiklos SGP., bet jo iš javų, rapsų ir
ankštinių augalų gauna 2/3 arba mažiau. Lietuvoje didėja specializuotų ūkių skaičius. Remiantis
Statistikos departamento žemės ūkio surašymo (2003 m.) ir atlikto ūkių struktūros tyrimo (2007 m.)
duomenimis, 2007 m., palyginti su 2003 m., javų, rapsų ūkių skaičius padidėjo 1,7 karto,
gyvulininkystės–žolėdžių gyvulių auginimo - 1,5 karto, tačiau augalininkystės ūkių sumažėjo.
Šalies ūkių pagal ūkininkavimo tipą veiklos rezultatų analizė rodo, kad augalininkystės ūkių,
palyginti su specializuotais javų, rapsų ūkiais, gaunamas pelnas 1 ha (su subsidijom) yra apie 40-50
proc. didesnis, tačiau darbuotojui, dirbančiam pilną darbo dieną (SD), jo tenka apie 20 proc.
mažiau. Augalininkystės ūkių pasėlių struktūroje didesnė dalis nei javų, rapsų ūkiuose tenka
kaupiamosioms kultūroms, kurioms išauginti reikia daugiau darbo sąnaudų. Be to, javų rapsų ūkių
pelne subsidijos gamybai sudaro apie 79 proc., palyginti su augalininkystės ūkiais, yra 26
procentiniais punktais didesnė. Tenka pastebėti, kad darbu sukuriama vertė augalininkystės ūkiuose
yra didesnė nei javų, rapsų ūkiuose: jeigu 2009 m. javų, rapsų ūkiai be subsidijų būtų buvę
nuostolingi, tai augalininkystės ūkiai grynosios pridėtinės vertės 1 ha be subsidijų gavo apie 200 Lt.
Augalininkystė ūkių gamybos rodiklių analizė 2004-2009 metais rodo, kad 1 ha žemės ūkio
produkcijos gamyba išaugo 30 proc., subsidijos gamybai 70 proc., tačiau bendrasis ir grynasis
pelnas, tenkantis hektarui ir darbuotojui, sumažėjo. Šiuo laikotarpiu išaugo ūkio kapitalas, daugiau
investuota žemės ūkio technikos įsigijimui, tačiau turimi gamybiniai pajėgumai buvo nepilnai
panaudojami, vienam litui investuoto kapitalo sukurta bendrosios produkcijos vertė sumažėjo 2
kartus, gamybos išlaidos produkcijos vienetui pagaminti padidėjo beveik 40 proc. Siekiant didesnio
pelno, augalininkystės ūkiuose labai svarbu racionalus ir atitinkantis sėjomainos reikalavimus
auginamų žemės ūkio kultūrų derinys. Kad visas sąlygas įvertinti, reikia atlikti daug skaičiavimų ir
sugaišti nemažai laiko, kurio ūkio šeimininkui neretai pritrūksta. Greitai ir tiksliai atlikti šiuos
skaičiavimus galima kompiuterio pagalba, taikant matematinės ekonominės analizės metodus. Šių
metodų pagalba, surandamas geriausias gamybos struktūros variantas, kuris užtikrina didžiausią
galimą gauti ūkio veiklos pelną, esamomis gamybinėmis ir ekonominėmis sąlygomis.
Ūkininkaujant rinkos ekonomikos sąlygomis, žinios, naujų metodų taikymas ūkio ekonomikoje
tampa svarbiu efektyvios žemės ūkio gamybos veiksniu
Metodikos tikslas – parengti metodiką augalininkystės ūkio gamybai optimizuoti siekiant
tobulinti ūkininkų kompiuterinį raštingumą.
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Pagrindiniai uždaviniai:
1. Nustatyti pagrindinius principus augalininkystės ūkio gamybai optimizuoti;
2. Įvardinti svarbiausius veiksnius tinkamai pasėlių struktūrai parinkti;
3. Aprašyti augalininkystės ūkio gamybos matematinį modelį;
4. Pateikti reikalingų duomenų aprašą gamybos optimizavimo uždaviniui spręsti;
5. Pateikti optimizavimo uždavinio sprendimo rezultatų analizės rodiklius;
6. Pateikti optimizavimo modelio AUGALININKYSTĖ valdymo vadovą.

Tyrimo metodas - matematinis modeliavimas.
Metodika skirta augalininkystės ūkiui.

1. Augalininkystės ūkio žemės ūkio gamybos optimizavimo pagrindiniai
principai
Augalininkystės ūkio gamybą lemia augalų kaita, atsižvelgiant į ūkio gamtines, ekonomines
ir organizacines sąlygas. Todėl formuojant modelį pagrindinis dėmesys skiriamas pasėlių struktūrai,
nes ji rodo ne tik ūkininkavimo kryptį, bet ir jo intensyvumą. Augalininkystės ūkio žemės ūkio
gamybos optimizavimo pagrindiniai principai yra šie:
•

parenkamos kultūros turi atitikti ūkio gamtines sąlygas,

•

kultūrų kaita pagal laiką,

•

turi būti teisingai parinkti priešsėliai,

•

augalus reikia parinkti taip, kad būtų galima geriau specializuoti gamybą (atsižvelgti į
turimą techniką).
Kultūrų kaita ir teisingai parinkti priešsėliai yra augalininkystės ūkiams bendri

agrotechniniai reikalavimai. Kultūrų parinkimas susijęs su konkrečiomis ūkio sąlygomis. Kultūrų
kaita į gamybos optimizavimo modelį įvedama, apribojant auginamų kultūrų plotus, kad ta pati
kultūra nebūtų sėjama į tą patį lauką anksčiau, negu tai reikalinga agrotechniniu požiūriu. Priešsėlis
taip pat labai svarbu, nes daugumos auginamų augalų derlingumas priklauso nuo joms tinkamų
priešsėlių parinkimo. Projektuojant sėjomainas, reikia atsižvelgti ne tik į agrotechninius, bet ir į
ekonominius reikalavimus. Teisingai parinkta sėjomaina turi atitikti ūkio gamybos specializaciją.
Jeigu sėjomainai tinka apskaičiuota optimali pasėlių struktūra, tai ji dažniausiai atitinka ir
ekonominius reikalavimus.
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2. Svarbiausi veiksniai įtakojantys augalininkystės ūkio struktūros
parinkimą
Prieš sudarant augalininkystės ūkio sėjomainos schemą reikia atsižvelgti į šiuos pagrindinius
veiksnius:
1. Gamtines sąlygas – klimatą ir dirvožemį, nes nuo jų priklauso žemės ūkio augalų
derlingumas, o taip pat ir dirvožemio tausojimas.
2. Žemės ūkio augalų paklausą rinkoje ir kainas. Šie veiksniai dažniausiai lemia ūkio
specializacijos kryptį ir pasėlio koncentravimo laipsnį.
3. Žemės ūkio augalų auginimo išlaidas. Jos lemia realizuojamo augalininkystės produkto
konkurencingumą rinkoje, o tuo pačiu ir ūkio pelningumą.
4. Tolygų darbų pasiskirstymą per augalų vegetacijos laikotarpį.
5. Tinkamą pasėlių plotų santykį tarp dirvos derlingumą išnaudojančių ir jį atkuriančių
augalų, kad nenualinti dirvos derlingumo.
Augalininkystės ūkiams Lietuvos mokslininkai lengvose dirvose siūlo tokius pasėlių
struktūros variantus:
1. Daugiametės žolės (užimtas pūdymas) 20 %, ankštiniai grūdiniai 20 %, varpiniai javai 40
%, kaupiamosios 20 %, tarpiniai pasėliai (įsėliniai ir posėliniai) 60 %.
2. Daugiametės žolės (užimtas pūdymas) 17 %, ankštiniai grūdiniai 0 %, varpiniai javai 33
%, bulvės + daržovės 50 %, tarpiniai pasėliai (įsėliniai ir posėliniai) 83 %.
Vidutinio sunkumo dirvožemiuose siūloma tokia pasėlių struktūra: daugiametės žolės
(užimtas pūdymas) 17 %, varpiniai javai 33 %, kaupiamosios 40 %, tarpiniai pasėliai (įsėliniai ir
posėliniai) 60 %.

3. Augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo modelio aprašymas
Prieš sudarant augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo modelį, reikalinga surinkti tokią
informaciją:
1. Kokios ūkyje šiuo metu auginamos žemės ūkio kultūros ir kokias dar galima būtų auginti;
2. Kokie ariamos plotai naudojami lauko sėjomainai.
3. Koks visų lauko sėjomainos žemės ūkio augalų derlingumas.
4. Kiek išlaidų reikia 1 ha, norint gauti numatytą derlingumą.
5. Kiek reikia organinių ir mineralinių trąšų patręšti visiems augalams, kad būtų gautas
planuojamas derlingumas.
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6. Kokie yra agrotechniniai reikalavimai atskiriems augalams.
7. Kiek sunaudojama žmogaus darbo valandų atskiriems žemės ūkio augalams išauginti.
8. Kokios yra kainos už realizuojamą augalininkystės produkciją.
Žemės ūkio gamybos optimizavimas atliekamas 4 etapais:
1. Tikslo funkcijos nustatymas - maksimalus grynasis pelnas.
2. Informacijos rinkimas ir faktinių duomenų bei normatyvinių koeficientų nustatymas.
3. Gamybinių plotų rodiklių apribojimų įvedimas.
4. Uždavinio sprendimas ir gautų rezultatų vertinimas.
Taikant matematinius metodus, surandamas optimalus prognozinis augalininkystės
ūkio gamybos variantas. Naudojant matematinius metodus ūkio gamybos optimizavimui prognozės
nebus galima sudaryti tol, kol nebus sukurtas analizuojamo reiškinio matematinis modelis.
Matematinis modelis tiek tiesinio, tiek netiesinio programavimo uždaviniuose galima apibrėžti kaip
prognozuojamą reiškinį apibūdinančių rodiklių matematinių sąryšių (funkcijų, lygčių, nelygybių)
visumą.
Kiekvienas matematinis modelis turi tris sudėtines dalis:
1. Tikslo funkciją
2. Ribojančias sąlygas
3. Kintamųjų neneigiamumą.
Mūsų atveju, optimizuojant augalininkystės ūkio gamybą, kriterijus - didžiausias pelnas.
Tikslo funkcija išreiškiama taip:
f ( x)   ( p j  i j ) * x j  maksimum;
jE

čia:
E – žemės ūkio augalų indeksų aibė;

p j  žemės ūkio j rūšies augalų produkcijos tonos vertė, Lt;
i j  išlaidos žemės ūkio j rūšies augalų produkcijos tonai pagaminti, Lt;
x j  žemės ūkio j rūšies augalų ūkyje pagaminta produkcija, t;

Pirmojoje ekonominio-matematinio modelio dalyje formuojama racionali ūkio pasėlių
struktūra. Kadangi žemės ūkio naudmenų plotas yra ribotas, tai visų ūkio pasėlių suma yra lygi
žemės ūkio naudmenų plotui. Matematiškai užrašoma taip:
n

y
i 1

i

 Q,
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čia:
y j  žemės

ūkio naudmenų plotas, skirtas žemės ūkio j rūšies augalams, ha;

Q  žemės 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,

A j , A1j  žemės ūkio naudmenų, numatomų j rūšies pasėliams, mažiausi ir didžiausi plotai,
ha.
Svarbus apribojimas optimaliai pasėlių struktūrai nustatyti yra darbo jėgos ištekliai.
Modelyje jos poreikis apibrėžiamas taip:
D  d j x j ;,
jE

čia:
D – darbo sąnaudų poreikis ūkyje, val.;
E – žemės ūkio augalų indeksų aibė;

d j  darbo sąnaudų poreikis žemės ūkio j rūšies augalų hektarui, val.;
x j  žemės ūkio j rūšies augalų plotas, ha.

Planuojant ūkio gamybą augalininkystės produkcija yra paskirstoma. Augalininkystės
produkcijos pagrindinė dalis skiriama pardavimui, dalis sėklai ir ūkyje savo reikmėms. Todėl, be
pateiktų pagrindinių apribojimų, modelyje įvedami dar ir pagalbiniai apribojimai – nurodomas
augalininkystės produkcijos suvartojimas sėklai ir šeimos poreikiams. Be to, siekiant pelningos
gamybos, labai svarbu įvertinti ES ir nacionalinę paramą, kurią gauna ūkis. Ji apskaičiuojama
kiekvieno ūkyje auginamo žemės ūkio j rūšies augalo hektarui.

4. Duomenys ir jų nustatymas augalininkystės ūkio gamybai optimizuoti
Uždavinio sprendimas bus tik tada gamybos vystymo optimalus variantas, kai
pateikiama ūkio reali ir pilnavertė informacija. Pagrindinė informacija yra ūkio duomenys, taip pat
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenys, o techniniai-
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ekonominiai koeficientai

dažniausiai nustatomi remiantis

šalies mokslinių institutų

rekomendacijomis.
Augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo uždavinio sprendiniui atlikti būtina
turėti duomenis, kurie padėtų įvertinti ūkio gamybinę ir ekonominę situaciją. Tuo tikslu, kiekvienas
ūkis užpildo 1 lentelę pagal faktiškus ūkio duomenis.
1 lentelė. Augalininkystės ūkio vidutiniai metiniai duomenys

Augalai
1
Kviečiai žieminiai
Kviečiai vasariniai
Miežiai
Rugiai
Kvietrugiai
Grūdinių augalų mišinys
Grikiai
Ankštiniai
Rapsai, žieminiai
Rapsai, vasariniai
Cukriniai runkeliai
Bulvės
Daržovės
Pašariniai šakniavaisiai
Daugiametės žolės
Pūdymas
Kiti
Kiti

Produkto Darbo
Sėklos
Darbo
Mėšlo
DerlinParama
reikmė
laiko
Plotas,
Kaina,
Išlaidos, poreikis
valandos poreikis
gumas,
plotui* ,
vienam norma
ha
Lt/t
Lt/ha hektarui,
kaina, hektarui,
t/ha
Lt/ha
šeimos hektarui,
t
Lt
t
nariui, t
val.
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

* Tiesioginės išmokos ir kompensacinė parama mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse

Skiltyje ,,Plotas, ha“ ir ,,Derlingumas, t/ha“ yra pateikiama faktiški ūkyje auginamų
augalų plotai ir jų derlingumai bei pūdymo plotas.
Kaina augalams yra nustatoma pagal to meto vidaus rinkos kainas arba faktinė
pardavimo kaina, o sudarant gamybos prognozinį modelį, būtina įvertinti žemės ūkio augalų kainas
Europos ir pasaulio rinkose.
Piniginė parama yra apskaičiuojama kiekvieno augalo hektarui. Tai gali būti
tiesioginės išmokos ir kompensacinės išmokos už mažiau palankias ūkininkauti vietoves.
Apskaičiuojant kiekvieno augalo gamybos išlaidas yra įtraukiamos išlaidos trąšoms, augalų
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apsaugos priemonėms, sėklai, technikos, mašinų priežiūrai ir atnaujinimui, degalams, tepalams,
elektrai, darbui pagal sutartį, technikos draudimui, žemės nuomai ir 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. Išlaidos yra apskaičiuojamos kiekvieno augalo hektarui, litais.
Sėklos reikmė hektarui yra nustatoma atsižvelgiant į sėklos kokybę, siekiamą gauti
augalų derlingumą bei dirvožemio kokybę.
Augalui išauginti darbo laiko norma hektarui yra nustatoma įvertinant ūkio
apsirūpinimo technika bei darbų mechanizavimo lygį, sklypų dydį, išsidėstymą, atstumą tarp jų,
gamtines sąlygas ir augalų derlingumą.
Darbo valandos kaina ūkio šeimos nariams 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.

5. Augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo gautų rezultatų vertinimas
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 augalininkystės 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., kokią įtaką ūkio pelnui ir darbo jėgos
pokyčiui turėtų atskirų augalų ir kainų pasikeitimas ir t.t. 2 lentelėje pateikiami ūkio gamybiniai
rodikliai (pasėlių plotai, jų

struktūra ir darbo sąnaudų reikmė),

gauti išsprendus gamybos
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optimizavimo modelį, o 3 lentelėje - apskaičiuotų modelio pagalba skirtingų ūkio veiklos variantų
rodikliai, kurie parodo ūkio ekonominę situaciją. Duomenys šiose lentelėse yra gaunami išsprendus
ūkio optimizavimo modelį, ir jos 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 2 ir 3 lentelės padeda ūkininkams,
įsisavinantiems augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo modelį, išsamiai, greitai ir kokybiškai
atlikti ūkio veiklos analizę, objektyviai įvertinti esamą situaciją ir numatyti ūkio plėtros galimybes,
kintant vidaus bei išorės veiksniams.
2 lentelė. Augalininkystės ūkio optimizuotos gamybos gamybiniai rodikliai
(I, II, III variantai)
Variantai
Rodikliai

I

II

III

Gamybiniai rodikliai
1. Pasėlių plotai, ha

1.1. žieminiai kviečiai
1.2. miežiai
1.3. ankštinių varpinių mišinys
1.4. bulvės
1.5. daržovės
1.6. daugiametės žolės trąšai
1.7. kiti
1.8. kiti
1.9. 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. daržovės (1.5./3x100)
2.6. daugiametės žolės (1.6./3x100)
2.7. kiti (1.7./3x100)
2.7.
3. Žemės ūkio naudmenos, ha
4. Metinis darbo valandų poreikis, val.
5. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius (SD), vnt. (5/2030)
iš jų: šeimos nariai
samdomi darbuotojai
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3 lentelė. Augalininkystės ūkio optimizuotos gamybos ekonominiai rodikliai
(I, II, III variantai)
Variantai
I
II
Rodikliai
III
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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Instrukcija:
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

6. Optimizavimo modelio AUGALININKYSTĖ valdymo vadovas
Augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo bazinės metodikos dalyje vartotojui
pateikiama detali instrukcija, kaip valdyti gamybos optimizavimo modelį AUGALININKYSTĖ
Excel aplinkoje. Šios krypties ūkio gamybos optimizavimo modelis vykdomas penkiais
pagrindiniais etapais:
1. Augalininkystės

ūkio

gamybos

optimizavimo

modelio

AUGALININKYSTĖ

paleidimas;
2. Augalininkystės ūkio duomenų įvedimas į modelį AUGALININKYSTĖ;
3. Augalininkystės ūkio gamybinių ir ekonominių apribojimų įvedimas;
4. Augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo uždavinio sprendimas;
5. Augalininkystės ūkio gamybinių ir ekonominių rodiklių rezultatai.

6.1. Augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo modelio
AUGALININKYSTĖ paleidimas ir derinimas
LAEI mokslininkai, žemės ūkio gamybos optimizavimo modelio GAMS aplinkoje pagrindu,
sukūrė žemės ūkio gamybos optimizavimo modelį AUGALININKYSTĖ, kuris veikia MS Excel
aplinkoje. MS Excel yra patogus naudoti ir lengvai suprantamas galutiniam vartotojui:
įvedimo/išvedimo duomenys pateikiami lentelių pavidalu, aiškus modelio apribojimų įvedimas.
Nemokamą MS Office 60 dienų bandomąją versiją, kurioje įtrauktas MS Excel, galima parsisiųsti iš
Microsoft oficialaus tinklalapio, sukūrus naują abonementą (http://office.microsoft.com/ltlt/try/?WT.mc_id=ODC_ltLT_Office_Try).

Dabartinė

gamybos

optimizavimo

modelio

AUGALININKYSTĖ 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 AUGALININKYSTĖ, tačiau, palyginti su MS Excel 2007,
derinimo žingsniai šiek tiek skiriasi. Įsirašius MS Office 2007 programinį paketą į kompiuterį,
gamybos optimizavimo modelį AUGALININKYSTĖ galima pradėti naudoti iš bet kurios
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laikmenos (kietasis diskas, flash atmintis, CD/DVD), paspaudus du kartus ant piktogramos

.

Tam, kad aktyvuoti optimizavimo įrankį „Solver“, atsidariusiame lange spaudžiamas mygtukas
ir parenkamas mygtukas „Excel Options“. Grupėje „Add-ins“ parenkamas „Manage:
Excel Add-ins“ ir paspaudžiamas 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
turėtų atsirasti „Solver“ mygtukas

ir pogrupėje „Analysis“

.

1 pav. MS Excel 2007 parinktys
Gamybos optimizavimo modelis AUGALININKYSTĖ susideda iš keturių pagrindinių
puslapių: informacijos apie ūkininką, duomenų įvedimo, tarpinių ir rezultatinių, paskaičiuotų pagal
parengtą algoritmą, gamybinių ir ekonominių rodiklių.
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6.2. Augalininkystės ūkio duomenų įvedimas į gamybos optimizavimo
modelį AUGALININKYSTĖ
Ūkio duomenims įvesti sukurtas atskiras duomenų įvedimo lapas „Duomenų įvedimas“
. Duomenų įvedimo lape įrašomi ūkio faktiniai gamybinių ir ekonominiai
augalininkystės duomenys.
Sprendžiant augalininkystės 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).

1 lentelė. Gamybinių ir ekonominių duomenų įvedimas
Žemės ūkio plotas

100

Intensyvumo koeficientas

1,2

Infliacijos koeficientas

1,0

Ūkio narių skaičius

2

Optimizuojant augalininkystės ūkio gamybą esamomis sąlygomis intensyvumo koeficiento
ir infliacijos reikšmės prilyginamos vienetui. Ūkininkui, planuojančiam įdiegti naujas technologijas,
kurios didintų augalų derlingumą, šią pažangą optimizavimo uždavinyje galima įvertinti ir išreikšti
panaudojus intensyvumo koeficientą, pvz., 1,2. Keičiant infliacijos koeficiento reikšmę,
optimizavimo uždavinį galima spręsti planuojant ūkio veiklą vieneriems ar keleriems metams į
priekį.
Duomenų įvedimas tęsiamas užpildant augalininkystės duomenų formą. Šioje formoje
ūkininkai užpildo gamybinių ir ekonominių rodiklių duomenis apie turimus augalininkystės kultūrų
plotus (ha), augalų derlingumą (t/ha), sėklos normą atskiroms kultūroms (t/ha), mėšlo poreikį (t/ha),
žemės ūkio augalų rinkos kainą (Lt/t), paramą plotui (Lt/ha), vidutines metines išlaidas žemės ūkio
kultūroms išauginti (Lt/ha), darbo sąnaudų poreikį augalų hektarui išauginti (val.) (2 pav.).
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2 pav. Gamybos optimizavimo modelio AUGALININKYSTĖ 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 priede.

6.3. Augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo modelio
AUGALININKYSTĖ apribojimų įvedimas
Puslapyje „Modelis AUGALININKYSTĖ“ pateikiama augalininkystės ūkio gamybos
optimizavimo uždavinio lygčių sistema. Šių lygčių struktūros ir turinio vartotojui keisti nereikia (3
pav.).
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3 pav. Gamybos optimizavimo uždavinio modelyje AUGALININKYSTĖ 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

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

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

6.4. Augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo uždavinio tikslo
funkcijos nustatymas ir sprendinys
Augalininkystės 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), kurie bus keičiami, parenkant maksimalų
grynąjį pelną (augalininkystės 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 sprendimą (6 pav.).

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

6.5. Augalininkystės ūkio gamybiniai ir ekonominiai rezultatai
Puslapyje

gaunami apskaičiuoti augalininkystės ūkio

gamybiniai ir ekonominiai rodikliai (7 pav.). Gamybinių rodiklių grupėje pateikiami šio ūkio
optimizuotos gamybos konkrečiomis ūkininkavimo sąlygomis gauti duomenys apie ūkio pasėlių
plotus ir struktūrą, vidutinį metinį darbuotojų skaičių, darbo valandų poreikį bei mėšlo poreikį.
Ekonominių rodiklių grupėje gaunami apskaičiuoti duomenys apie bendrąją žemės ūkio produkciją,
pardavimo pajamas, gaunamą paramą ir grynąjį pelną.
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7 pav. Augalininkystės ūkio gamybiniai ir ekonominiai rodikliai
Skaičiuojant keletą ūkio plėtros variantų (pvz., keičiama auginami augalai, jų kaina ir kt.) ir
gautus duomenis lyginant su faktiniais, galima greitai rasti racionaliausią optimizuotos gamybos
variantą. Nes, įsisavinęs šį modelį, ūkio vadovas gali operatyviai ir patikimai analizuoti bei
prognozuoti ūkio veiklą tam neskirdamas daug papildomo laiko. Be to, sprendinio metu
apskaičiuoti ūkio ekonominiai bei konkurencingumo rodikliai (pardavimų pelningumas, gamybos
rentabilumas, darbo našumas, prekinės produkcijos dalis) padeda įvertinti ūkio veiklos ne tik esamą
situaciją, bet ir ūkio veiklos perspektyvumą, laiku pastebėti neigiamas tendencijas ir priimti
atitinkamus sprendimus (7 pav.).
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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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