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Bendrosios nuostatos
Ekologinio augalininkystės ūkio gamybos optimizavimas – racionalios pasėlių struktūros
nustatymas, siekiant maksimalaus pelno.
Racionali pasėlių struktūra – matematinio modelio pagalba nustatyti augalų plotai,
atsižvelgiant į sėjomainos, aplinkosauginius reikalavimus, apsirūpinimą technika ir darbo jėga,
rinkos poreikius.
Optimizuojant ūkio gamybą, pasirinktas kriterijus - didžiausias pelnas.
Ekologinio augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo metodika parengta pagal projektą
„Žemės ūkio optimizavimas ūkininkų ūkiuose (Paramos sutartis Nr. 1PM-PV-10-003054)
finansuojamą 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.
Vartotojų domėjimasis maisto produktų saugumu, rūpinimasis aplinkos kokybe, stabilia ir
subalansuota tolesne ūkio plėtra, tam taikomos ES ir nacionalinės paramos priemonės skatina
ekologinį gamybos būdą Lietuvoje.
Ekologinių ūkių skaičius 2010 metais sudarė 1,6 proc. nuo visų Lietuvos ūkių skaičiaus,
sertifikuotas ekologinės gamybos plotas buvo 149,1 tūkst. ha - 5,6 proc. visų Lietuvoje deklaruotų
žemės ūkio naudmenų. (Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2010). Didžiausią sertifikuotų ekologinių
žemės ūkio naudmenų dalį – 64,6 proc. – 2010 metais užėmė varpiniai ir ankštiniai augalai bei jų
mišiniai ir sudarė 8,8 proc. viso šalyje grūdinių pasėlių ploto.
Gamybiniai ir ekonominiai rodikliai šalies ekologiniuose augalininkystės ūkiuose,
palyginti su ES šalių to paties ūkininkavimo tipo ūkiais, mažesni. Lietuvos ekologiniuose
augalininkystės ūkiuose, palyginti su ES šalių ekologiniais augalininkystės ūkiais, 2008 metų
respondentinių ūkių duomenimis, žemės ūkio produkcijos 1 ha pagaminama mažiausiai. Austrijoje,
Prancūzijoje, Vokietijoje jos pagaminama apie 5 kartus daugiau, Lenkijoje - 2,9 karto. Mažiausias
skirtumas tarp Lietuvos, Suomijos ir Latvijos ūkiuose pagaminamos produkcijos. Lietuvoje
ekologiniuose augalininkystės ūkiuose žemės ūkio produkcija pagaminama pigiausiai. Išlaidos 1 ha
Lietuvoje 4-5 kartus mažesnės negu Austrijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, apie 2 kartus – negu
Latvijoje ir Lenkijoje. Santykinai labai mažai Lietuvoje išleidžiama lėšų trąšoms, technikai.
Ekologinių augalininkystės ūkių kapitalas, tenkantis 1 ha, Lietuvoje, palyginti su atskiromis ES
šalimis, yra nuo 1,1 iki 4 kartų mažesnis. Šalies ekologiniuose ūkiuose žemės ūkio augalų
derlingumas, palyginti su kitomis ES šalimis, mažesnis. Pavyzdžiui, kviečių derlingumas
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Suomijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje ir Latvijoje, palyginti su Lietuva, atitinkamai didesnis 1,3, 1,5,
1,6 ir 2 kartus.
Ekologiškai ūkininkaujant, dėl ribojamos intensyvios žemdirbystės, palyginti su tradiciniu
ūkininkavimu, netenkama tam tikros dalies pajamų, užauginant mažiau žemės ūkio produkcijos bei
esant didesniam darbuotojų užimtumui. Pasėliai ir derlingumas. Ekologinio ūkio derlingumas yra
gerokai mažesnis negu tradicinio. 2009 metų respondentinių ūkių duomenimis, kviečių, rugių,
miežių, kvietrugių derlingumas ekologiniuose ūkiuose, palyginti su ūkininkų ūkiais, atitinkamai
mažesnis 29 proc., 18 proc., 27 proc., 21 proc. Bulvių ir lauko daržovių derlingumas ekologinės
gamybos ūkiuose sudaro atitinkamai 75 proc. ir tik 30 proc. ūkininkų ūkiuose bulvių derlingumo.
Ekologinės gamybos ūkiuose mažesni ir konkurencingumo rodikliai – bendroji žemės
ūkio produkcija, tenkanti 1 ha - 1065 Lt (tradicinės gamybos ūkiuose – 1719 Lt.) ir tenkanti 1 SD –
28,9 tūkst. Lt (tradicinės gamybos ūkiuose – 41,6 tūkst.Lt). Nors išlaidos 1 ha žemės ūkio
naudmenų ekologiniuose ūkiuose mažesnės negu tradicinės gamybos ūkiuose, bendroji žemės ūkio
produkcija, tenkanti 1 Lt išlaidų, ekologinės gamybos ūkiuose buvo 0,79 Lt, o vidutiniškai šalies
tradicinės žemės ūkio gamybos ūkininkų ūkiuose – 0,95 Lt. Geriausi rodikliai pasiekti mažesniuose
negu 10 ha, daržininkystės, sodininkystės ir mišriuose, vyraujant augalininkystei, ūkiuose (1,221,27 Lt). Javų, rapsų ūkininkavimo tipo ūkiuose šis rodiklis, kaip ir ekologinės gamybos ūkiuose
buvo 0,79 Lt.
Ekologinės gamybos ūkiams gamybos subsidijos, tenkančios 1 ha žemės ūkio naudmenų,
buvo beveik du kartus didesnės (1214 Lt) negu vidutiniškai gautos ūkininkų ūkiuose. Jų daugiausia
gavo ekologiniai daržininkystės, sodininkystės ūkiai. Už ekologinį ūkininkavimą, 2009 metų
respondentinių ūkių duomenimis, gamybos subsidijų struktūroje jos sudarė 13 proc. Ekologinės
gamybos ūkiuose investicijos, tenkančios 1 ha žemės ūkio naudmenų, buvo didžiausios (7178 Lt),
ir 9,1 karto didesnės už investicijas šalies ūkininkų ūkiuose.
Dėl ekstensyvaus ūkininkavimo, santykinai mažo kapitalo ir nedidelių gaminamos
produkcijos apimčių bei gaunamo pelno ūkiams nepakanka lėšų gamybai plėsti ir jos efektyvumui
didinti. Todėl, vykstant rinkų globalizacijai, šalies ekologiniams ūkiams ypač svarbu konkuruoti
vidaus ir užsienio rinkose, didinant konkurencingumą, siekiant geresnių gamybos ir ekonominių
rodiklių. Kad lėšos būtų panaudotos efektyviai, siekiant didinti gamybos mastus ir jos efektyvumą
ūkyje turi būti ne tik tinkamai naudojami pagrindiniai gamybos veiksniai – žemė, darbas ir
kapitalas, sudarant racionalią ūkio gamybos struktūrą, bet ir įvertintas auginamų žemės ūkio
produktų poreikis bendrojoje rinkoje. Šių vidinių rezervų geresniam panaudojimui bei išorės
veiksnių vertinimui, optimalaus gamybos struktūros varianto, užtikrinančio didžiausią ekologinės
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augalininkystės ūkio veiklos pelną esamomis gamybinėmis ir ekonominėmis sąlygomis, parinkimui,
reikia mokslo žinių ir inovacinės praktikos.
Metodikos tikslas: stiprinti žemės ūkio darbuotojų kompiuterinius ir ekonomikos mokslo
įgūdžius, siekiant įdiegti inovatyvų ūkio valdymo instrumentą.
Tyrimo metodai: lyginamoji ir norminė analizė, ekspertų vertinimo, statistinio grupavimo,
indeksų, ir matematinio, t. y., tiesinio programavimo, metodai.
Informacijos šaltiniai. Darbe naudoti Statistikos departamento, žemės ūkio respondentinių
įmonių duomenys, Lietuvos žemdirbystės instituto (LŽI), Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto
(LAEI) mokslo darbuotojų atliktų tyrimų medžiaga.
Metodika skirta ekologiniam augalininkystės ūkiui.
Metodiką sudaro dvi dalys:
1. Ekologinės

augalininkystės

ūkio

gamybos

optimizavimo

modelio

parengimo

aprašymas;
2. Optimizavimo modelio EKOAUGALAI naudojimo vadovas.

1. Ekologinės augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo modelio
parengimo aprašymas
Optimizavimo modelio parengimo etapai. Optimizavimo modelio parengimas vykdomas etapais:
1. Užduoties formulavimas ir optimalaus kriterijaus pagrindimas;
2. Kintamųjų atranka ir jų apribojimų arba sąlygų, lemiančių modelio rezultatą,
charakterio ir tarpusavio ryšių logikos nustatymas;
3. Informacijos surinkimas ir techninių-ekonominių rodiklių paskaičiavimas;
4. Modelio suformavimas ir jo matematinis aprašymas (algoritmas);
5. Modelio sprendimas;
6. Rezultatų analizė, modelio koregavimas, jo persprendimas;
7. Ekonominė modelio variantų analizė.

1.1. Optimalaus kriterijaus parinkimas. Optimizuojant ūkio gamybą pirmiausia
apibrėžiamas optimalus kriterijus - mūsų atveju, didžiausias ūkyje gaunamas pelnas, nekeičiant
ūkio gamybos krypties.
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1.2. Gamybos sąlygų įvertinimas ir ekonominių veiksnių atranka. Parenkant ūkyje žemės
ūkio augalus, labiausiai tinkančius auginti tam tikrose gamtinėse sąlygose, antrajame ekonominiomatematinio modelio etape įvertinamos esamos gamybos sąlygos:
1) turimas arba numatomas turėti žemės ūkio naudmenų plotas,
2) apsirūpinimas žemės ūkio technika,
3) darbo jėgos poreikis atskirų augalų auginimui,
4) mėšlo poreikis ūkyje auginamiems augalams.
Svarbu numatyti ir ūkio gamybos pelną veikiančius ekonominius veiksnius:
1) žemės ūkio produktų supirkimo kainas,
2) žemės ūkio augalų auginimo išlaidas,
3) žemės ūkio augalų poreikį rinkoje,
4) ES ir nacionalinę paramą auginamiems ūkyje augalams.
Formuojant ūkio pasėlių struktūrą, atsižvelgiama į ekologiniam ūkininkavimui sugriežtintus
reikalavimus sėjomainai.
Nustačius pasėlių struktūrą, sudaroma sėjomainos schema: priešsėlių ir posėlių atranka, kai
išlaikoma kiekvieno kultūrinio augalo bent minimali į tą pačią vietą leistino grįžimo pertrauka,
kiekvienas augalas turi augti po kiek galima geresnio priešsėlio.
1.3. Informacijos surinkimas ir techninių-ekonominių rodiklių paskaičiavimas.
Trečiajame modelio etape labai svarbu pateikti patikimus ūkio gamybinius ir ekonominius
duomenis, nes nuo to priklausys optimalaus gamybos varianto realumas bei patikimumas.
Ūkininkas pateikia duomenis, užpildydamas 1 lentelę.
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1 lentelė. Augalininkystės ūkio metiniai duomenys

Augalai
1

Produkto Darbo
Sėklos
Darbo
Mėšlo
DerlinParama
reikmė
laiko
Plotas,
Kaina,
Išlaidos, poreikis
valandos poreikis
gumas,
plotui ,
vienam poreikis
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

Parama plotui – tai ekologinė ir kompensacinė parama bei tiesioginės išmokos.

Pateiktos 1 lentelės 2, 3, 7, 8 stulpelyje yra pateikiami ūkyje auginamų augalų plotai, jų
derlingumai, poreikis sėklai ir suvartojimui maistui šeimos nariams.
Stulpelyje 4 pateikiama faktinė žemės ūkio produkto pardavimo kaina arba, remiantis
Statistikos departamento duomenimis, šalies vidutinė tam tikro žemės ūkio produkto supirkimo
kaina. 5 stulpelyje - ekologinė ir kompensacinė parama bei tiesioginės išmokos.
6 stulpelyje – žemės ūkio augalo gamybos išlaidos (trąšoms, augalų apsaugos priemonėms,
sėklai, technikos priežiūrai, atnaujinimui ir jos draudimui, degalams, tepalams, elektrai, darbui
pagal sutartį, įvertinamas ūkio narių darbas, žemės nuomai ir mokesčiams, sumokėtoms
palūkanoms, ūkio valdymui) hektarui, litais. Kadangi pagrindinis tikslas yra ūkio grynasis pelnas,
tai, apskaičiuojant išlaidas, yra įvertinamas ir ūkio narių darbas.
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9 stulpelyje – tam tikram žemės ūkio augalui išauginti darbo laiko poreikis hektarui.
Ūkininkas jį apskaičiuoja, atsižvelgdamas į augalų derlingumą, ūkio apsirūpinimo technika bei
darbų mechanizavimo lygį, sklypų dydį, išsidėstymą.
10 stulpelyje - darbo valandos kaina ūkio šeimos nariams nustatoma arba pagal vidutinį
žemės ūkio darbuotojų, arba pagal minimalų darbo užmokestį šalyje.
11 stulpelyje - mėšlo poreikis (tonomis) žemės ūkio augalo hektarui pateikiamas remiantis
mokslininkų rekomendacijomis.

1.4. Optimizavimo modelio matematinis aprašymas (algoritmas).
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.
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,

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 ,
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čia:
j – pasėlio indeksas,

A j , A1j  numatomų j rūšies pasėlių mažiausi ir didžiausi plotai, ha.

Svarbus apribojimas optimaliai pasėlių struktūrai nustatyti yra darbo jėgos ištekliai.
Modelyje jos poreikis apibrėžiamas taip:
D  d j xj ;,
jE

čia:
D – darbo sąnaudų poreikis ūkyje, val.;
E – žemės ūkio augalų indeksų aibė;
d j  darbo jėgos poreikis žemės ūkio j rūšies augalų hektarui, val.;
x j  žemės ūkio j rūšies augalų plotas, ha.

Paskaičiuojamas ir mėšlo poreikis ūkyje:

M  mj xj ; ,
jE

čia:
M – mėšlo poreikis ūkyje, t;
E – žemės ūkio augalų indeksų aibė;

m j  mėšlo poreikis žemės ūkio j rūšies augalų hektarui,t;
x j  žemės ūkio j rūšies augalų plotas, ha.
Jei augalininkystės produkcija yra ne tik parduodama, bet ir jos dalis suvartojama sėklai
ir šeimos poreikiams, bei šie kiekiai apskaičiuojami pagal analogiškas formules.
Labai svarbu įvertinti ES ir nacionalinę paramą, kurią gauna ūkis. Ji pateikiama
kiekvieno ūkyje auginamo žemės ūkio j rūšies augalo hektarui, o apskaičiuojama kaip auginamo
žemės ūkio j rūšies augalo hektarų ir paramos j hektarui sandaugų suma.
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1.5. Optimizavimo modelio gautų rezultatų vertinimas. Ekologinės augalininkystės ūkio
gamybos optimizavimo modelio sprendinyje apskaičiuojami: ūkio grynasis pelnas, pardavimo
pajamos, bendroji produkcija, paramos dydis gamybai, gamybos išlaidos, darbo jėgos poreikis bei
mėšlo balansas. 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. Įsisavinus ūkio gamybos optimizavimo modelį galima operatyviai apskaičiuoti keletą
ūkio gamybos variantų. Mūsų atveju, skaičiuojami du variantai: faktinės ūkio gamybos ir optimalus,
nekeičiant ūkio veiklos krypties, pelnas. Kad ūkininkui būtų paprasčiau, išsprendus ūkio
optimizavimo modelį, išsamesnei esamos ir numatomos ūkio veiklos analizei automatiškai
pateikiamos 2 ir 3 lentelės. 2 lentelėje apskaičiuoti ūkio gamybiniai rodikliai (esamos ir
numatomos) pasėlių plotai, jų struktūra ir darbo jėgos poreikis). 3 lentelėje pateikiami dviejų ūkio
veiklos (variantų ekonominiai rodikliai. Žalia spalva pažymėti rodikliai perkeliami iš modelio,
geltona spalva – apskaičiuojami, mėlyna spalva pažymėti rodikliai yra pildomi ūkio faktiniais
duomenimis.
2 lentelė. Ekologinės augalininkystės ūkio optimizuotos gamybos gamybiniai rodikliai

(I, II variantai)
Variantai
Rodikliai

I

II

Gamybiniai rodikliai
1. Pasėlių plotai, ha

1.1.
1.2.
1.3.
1.4
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
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2. Pasėlių struktūra, proc.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
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
3 lentelė. Ekologinės augalininkystės ūkio optimizuotos gamybos ekonominiai rodikliai

(I, II variantai)
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

I

II
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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. [(37)/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)
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
Įsisavinus optimizavimo modelį, galima, keičiant gamybos struktūrą, efektyviau panaudoti
ūkio vidaus gamybos potencialą, įvertinti ekonominius ir išorės veiksnius, sąlygojančius pelningą
žemės ūkio gamybą.

2. Optimizavimo modelio EKOAUGALAI naudojimo vadovas
Šioje ekologinės augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo metodikos dalyje vartotojui
pateikiama detali instrukcija, kaip naudoti EKOAUGALAI optimizavimo modelį Excel aplinkoje.
Ekologinės augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo modelis EKOAUGALAI sprendžiamas
penkiais pagrindiniais etapais:
1. Ekologinės augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo modelio EKOAUGALAI
paleidimas;
2. Ekologinės augalininkystės ūkio duomenų įvedimas;
3. Ekologinės augalininkystės ūkio gamybinių ir ekonominių apribojimų įvedimas;
12

4. Ekologinės augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo uždavinio sprendimas;
5. Ekologinės augalininkystės ūkio gamybinių ir ekonominių rodiklių rezultatai.
2.1. Ekologinės augalininkystės ūkių gamybos optimizavimo modelio EKOAUGALAI
sprendimas ir derinimas
LAEI mokslininkų

buvo sukurtas

žemės ūkio

gamybos

optimizavimo modelis

EKOAUGALAI, kuris veikia MS Excel aplinkoje. MS Excel yra intuityviai suprantamas galutiniam
vartotojui: įvedimo/išvedimo duomenys pateikiami lentelėse, modelio apribojimų įvedimas aiškus.
Nemokamą MS Office 60 dienų bandomąją versiją, kurioje įtrauktas MS Excel, galima parsiųsti iš
Microsoft oficialaus tinklalapio, sukūrus naują abonementą (http://office.microsoft.com/ltlt/try/?WT.mc_id=ODC_ltLT_Office_Try).

Dabartinė

gamybos

optimizavimo

modelio

EKOAUGALAI naudojimo instrukcija 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 EKOAUGALAI, tačiau derinimo žingsniai šiek tiek skiriasi nuo
MS Excel 2007 derinimo žingsnių.
Įsirašius MS Office 2007 programinį paketą į kompiuterį, gamybos optimizavimo modelį
EKOAUGALAI galima pradėti naudoti iš bet kurios laikmenos (kietasis diskas, USB atminties

raktas, 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
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 pogrupyje „Analysis“ turėtų atsirasti „Solver“ mygtukas

.
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1 pav. MS Excel 2007 parinktys
Gamybos optimizavimo modelis EKOAUGALAI susideda iš keturių pagrindinių puslapių:
duomenų įvedimo, informacijos apie ūkininką, tarpinių ir rezultatinių gamybinių ir ekonominių
rodiklių paskaičiavimas pagal parengtą algoritmą.
2.2. Ekologinės augalininkystės ūkių duomenų įvedimas į gamybos optimizavimo
modelį EKOAUGALAI
Ūkininko ūkio duomenims įvesti sukurtas atskiras duomenų įvedimo lapas „Duomenų
įvedimas“

. Duomenų įvedimo lape pateikiami faktiniai ūkio gamybiniai ir

ekonominiai augalininkystės duomenys.
Sprendžiant ekologinės augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo uždavinį, yra galimybė
optimizuoti gamybą ne tik esamomis ekonominėmis, gamybinėmis ir technologinėmis sąlygomis,
bet ir ateityje numatomomis sąlygomis. Tai galima padaryti įvedant numatomas augimo koeficiento
ir infliacijos reikšmes (1 lentelė).
1 lentelė. Gamybiniai / ekonominiai duomenys
Žemės ūkio plotas

100

Intensyvumo koeficientas

1,0

Infliacijos koeficientas

1,0

Šeimos narių skaičius

3

Optimizuojant ekologinės augalininkystės ūkio gamybą esamomis sąlygomis intensyvumo
koeficiento ir infliacijos reikšmės prilyginamos vienetui. Ūkininkui planuojant įdiegti naujas
14

technologijas, kurios didintų augalų ir/ar gyvulių produktyvumą, šią pažangą optimizavimo
uždavinyje galima įvertinti ir išreikšti keičiant intensyvumo koeficientą.
Ūkininkai užpildo gamybinių ir ekonominių rodiklių augalininkystės kultūrų plotų (ha),
augalų derlingumo (t/ha), sėklos poreikio atskiroms kultūroms (t/ha) turimus duomenis, rinkos
kainą (Lt/t), paramą plotui (Lt/ha), išlaidas atskiroms kultūroms (Lt/ha), darbo laiko poreikį
(val./ha) (2 pav.).

2 pav. Gamybos optimizavimo modelio EKOAUGALAI duomenų pildymo forma
Sekančiame lape „Info apie ūkininką“

išsaugojama informacija apie

ūkininką: ūkininko kontaktiniai duomenys, registracijos, valdos numeris; išsilavinimas, specialybė,
žaliojo diplomo galiojimas ir kt.
2.3. Ekologinės augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo modelio EKOAUGALAI
apribojimų įvedimas
Puslapyje „Modelis EKOAUGALAI“

pateikiama ekologinės

augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo uždavinio tarpinių ūkio veiklos rodiklių skaičiavimas.
Jų struktūros ir turinio vartotojui keisti negalima (3 pav.).
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3 pav. Tarpinių ūkio veiklos rodiklių skaičiavimas modelyje EKOAUGALAI
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

, pogrupyje „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. Ekologinės augalininkystės ūkio optimizavimo uždavinio apribojimų ir tikslo
funkcijos įvedimas
Pavyzdžiui, natūralus apribojimas, kad augalų plotas turi neneigiamas 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. Ekologinės augalininkystės ūkio augalų plotų apribojimas „iš apačios“
Paspaudus mygtuką „Ok“, naujai sukurtas apribojimas įrašomas į apribojimų sąrašą.
2.4. Ekologinės augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo uždavinio tikslo funkcijos
apibrėžimas (parinkimas) ir sprendinys
Ekologinės augalininkystės ūkio gamybos optimizavimo uždavinio tikslo funkcija („Set
target“) užrašoma tame pačiame lange kaip ir apribojimai (4 pav.) Uždavinio sprendimo tikslas yra
ekologinės augalininkystės 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 „By Changing Cells“ nurodomi kintamieji (augalų plotai),
kurie bus keičiami, parenkant maksimalų grynąjį pelną (ekologinės augalininkystės ūkio atveju
$D$10:$D$36).
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Paspaudus mygtuką „Solve“ (4 pav.), vyksta optimalios ūkio gamybos struktūros paieška.
Atsidariusiame naujame lange užrašas „Solver found a solution. All constraints and optimality
conditions are satisfied“ – rastas optimizavimo uždavinio sprendinys (6 pav.).

6 pav. Ekologinės augalininkystės 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.
2.5. Ekologinės augalininkystės ūkio gamybiniai ir ekonominiai rezultatai
Puslapyje

pateikiami ekologinės augalininkystės ūkio

rezultatiniai gamybiniai ir ekonominiai rodikliai ( 7 pav.). Gamybinių rodiklių grupėje pateikiama
ūkio pasėlių plotai, jų struktūra, vidutinis metinis darbuotojų skaičius, darbo valandų poreikis,
mėšlo balansas. Ekonominių rodiklių grupėje pateikiama bendroji žemės ūkio produkcija,
pardavimo pajamos, gaunama parama ir grynasis pelnas.
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7 pav. Ekologinės augalininkystės ūkio gamybiniai ir ekonominiai rezultatai
Galutiniame rezultate lyginama ekologinės augalininkystės ūkio faktiniai duomenys su
gautais žemės ūkio gamybos struktūros optimizavimo modelio rezultatais. Be to, ūkininkui, siekiant
įvertinti savo veiklos efektyvumą ir ekonominį konkurencingumą, taikant pateiktą optimizavimo
modelį apskaičiuojami santykiniai ekonominiai rodikliai.
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