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Bendrosios nuostatos
Pelninga agrarinio sektoriaus veikla užtikrina stabilų apsirūpinimą žemės ūkio ir maisto
produktais. Lietuvos agrariniame sektoriuje įgyvendinant ES bendrosios žemės ūkio politikos
priemones, pasiekta teigiamų gamybos struktūrinių poslinkių. Tačiau dėl išorinių ir vidinių veiksnių
skirtingos įtakos atskirų žemės ūkio šakų ir produktų, taip pat ūkių pelningumas labai skiriasi ir gali
daryti neigiamą įtaką žemės ūkio produktų gamybos raidai, ūkių finansiniam stabilumui ir žemės
ūkio veikla užsiimančių gyventojų pragyvenimo lygiui.
Pelnas yra svarbus ūkinės veiklos plėtojimui ir tobulinimui. Žemės ūkio produktų pelną bei
pelningumą formuojančių veiksnių analizė padeda įžvelgti jų teigiamą arba neigiamą įtaką ir laiku
imtis reikiamų priemonių bei sprendimų padėčiai keisti. Sėkmingai plėtoti ūkio veiklą nuolat
besikeičiančioje aplinkoje ateityje galės tik tie ūkininkai, kurie geba disponuoti žemės ūkio
produkcijos ir materialinių išteklių rinkų faktine ir prognostine informacija ir
Diegiant informacinių technologijų mokslo naujoves, stiprinant žemės ūkio darbuotojų ūkio
valdymo ekonomikos srityje įgūdžius ir gebėjimus bei gerinant gyvenimo kokybę kaime svarbus
ūkio valdymo instrumentas – gamybos optimizavimo modelis. Optimali gamybos struktūra yra
kintama ir priklauso nuo daugelio veiksnių: žemės kokybės, klimato sąlygų, kainų, teikiamos
paramos (subsidijų), techninės pažangos, darbo apmokėjimo ir kt. Ūkio svarbiausiu rodikliu
laikytinas pelnas. Ūkio gamybos struktūra turi užtikrinti ne trumpalaikį pelną, bet ilgalaikį, kuris
garantuotų ūkio stabilumą. Ūkininkaujantiems svarbu numatyti pelningiausią žemės ūkio veiklos
kryptį ir gamybos struktūrą, kurios veikla būtų konkurencinga nuolat kintančioje rinkoje, o
rezultatai tenkintų dirbančių ūkio narių vartojimo poreikius ir jų užimtumą. Be to, ūkio
pelningiausios gamybinės veiklos krypties pasirinkimas ir gamybos optimizavimas, atitinkantis
vietovės situaciją ir ūkio narių poreikius, yra svarbūs, siekiant maksimaliai ir efektyviai pasinaudoti
teikiama finansine parama pagal ES BŽŪP ir Lietuvos valstybės pagalbos priemones.
Žemės 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.
Metodika skirta aprašyti mišraus augalininkystės – žolėdžių gyvulių ūkininkavimo tipo ūkio
gamybos optimizavimo uždavinių sprendimams ir rezultatų vertinimui.
Metodikos tikslas: stiprinti žemės ūkio darbuotojų kompiuterinius ir ekonomikos mokslo
įgūdžius, siekiant įdiegti naują ūkio valdymo instrumentą mišriuose augalininkystės – žolėdžių
gyvulių ūkininkavimo tipo ūkiuose.
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Žemės ūkio gamyba optimizuojama ekonominio-matematinio modelio pagalba. Pagrindinis
modeliavimo efektas – optimalaus varianto parinkimas. Modeliai patys savaime negali atskleisti
ekonominių procesų tarpusavio ryšių charakterio. Modelio kokybė, jo adekvatumas realioms
sąlygoms priklauso nuo patirties ir kvalifikacijos konkrečios tyrimo srities specialistų. Taigi, kuriant
ūkio vystymosi ekonominius-matematinius modelius perspektyvai turi būti įvertinti konkretūs ūkio
augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos technologiniai ypatumai, būsimų resursų kiekiai ir
ribojančios sąlygos, veikiančios gamybos vystymąsi. Optimizuojant ūkio gamybą, pasirinktas
kriterijus - didžiausias pelnas.
Metodiką sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė (kompiuterinės programos valdymo vadovas).
Metodikoje nurodomi vidutinio metinio bruto darbo užmokesčio skaičiavimą ir darbo
sąnaudų vertinimą reglamentuojantys teisės aktai, apibrėžiamos pagrindinės vartojamos sąvokos,
aprašomos skaičiavimo formulės.
Metodikoje naudojamos tokios sąvokos:
Augalininkystė – žemės ūkio šaka, apimanti kultūrinių augalų auginimą ir naudojimą.
Gyvulininkystė – žemės ūkio šaka, apimanti naminių gyvulių (galvijų, kiaulių, arklių, avių,
ožkų), paukščių, kailinių žvėrelių, bičių, žuvų auginimą ir naudojimą.
Kompensacinė išmoka – teisės aktų nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims
teikiama finansinė parama dėl nepalankių ūkininkavimo sąlygų, ekologinio ūkininkavimo
įsipareigojimų, aplinkosaugos ar teisės aktų nustatytų kitų apribojimų vykdymo negautoms
pajamoms ar turėtoms papildomoms išlaidoms kompensuoti.
Mišraus augalininkystės – žolėdžių gyvulių ūkininkavimo tipo ūkis t.y. ūkis, kuriame
augalininkystės, taip pat žolėdžių gyvulių sąlyginis veiklos indėlis į bendrąjį SGP didesnis nei
vienas trečdalis.
Pelnas – žemės ūkio produkcijos pardavimo pajamų ir joms pagaminti reikalingų išlaidų
skirtumas.
Pirminė gamyba – žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant ir auginimą, derliaus nuėmimą,
melžimą, gyvūnų veisimą.
Racionali žemės ūkio gamybos struktūra – matematinio modelio pagalba nustatyti augalų
plotai ir laikomų gyvūnų skaičius pagal agrotechninius, zootechninius ir aplinkosauginius
reikalavimus.
Tiesioginė išmoka – žemės ūkio veiklos subjekto pajamų lygiui palaikyti teikiama finansinė
parama.
Ūkininkavimo tipas - pagal santykinę kiekvienos ūkyje gaminamos produkcijos SGP dalį
bendrajame ūkio SGP nustatomas antrasis ūkių struktūrą apibūdinantis rodiklis. Lietuvoje ūkių ekonominiai
dydžiai ir ūkininkavimo tipai skaičiuojami nuo 1998 metų, vadovaujantis EK reglamentais.
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Žemės

ūkio

produktai

–

augalininkystės,

gyvulininkystės,

paukštininkystės,

žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai ir iš jų gauti pirminio perdirbimo produktai.
Žemės ūkio produktų gamyba – veikla, apimanti pirminę gamybą ir pirminį perdirbimą.
Žemės ūkio valda – žemės ūkio veiklos subjekto ar alternatyviosios veiklos subjekto
plėtojamos žemės ūkio veiklos ir (ar) alternatyviosios veiklos gamybos vienetų visuma, susijusi
bendrais teisiniais, technologiniais ir ekonominiais santykiais.
Žemės ūkio veikla – žemės ūkio produktų gamyba, paslaugų žemės ūkiui teikimas ir (arba)
geros agrarinės ir aplinkosauginės žemės būklės palaikymas.
Žemės ūkio veiklos subjektas – žemės ūkio veikla arba žemės ūkio ir alternatyviąja veikla
užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, taip pat Lietuvoje
registruotas užsienio juridinio asmens filialas, kurių žemės ūkio valda yra įregistruota Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
Žemės ūkis – ūkio šaka, apimanti žemės ūkio veiklą.
Žemės ūkio gamybos optimizavimas – racionalios žemės ūkio gamybos struktūros
nustatymas , siekiant maksimalaus pelno.
Žolėdžiai gyvūnai – ūkiniai gyvūnai (galvijai, ožkos, avys, triušiai ir kt.), kurie minta
žoliniais pašarais.

1. Mišraus augalininkystės – žolėdžių gyvulių ūkininkavimo tipo ūkio
žemės ūkio gamybos optimizavimo modelio MIŠRI_GAMYBA_C aprašas
Mišriems augalininkystės - žolėdžių gyvulių ūkininkavimo tipo ūkiams priskiriami ūkiai,
kuriuose sąlyginis augalininkystės veiklos indėlis į bendrąjį standartinį gamybinį pelną yra didesnis
nei vienas trečdalis, o žolėdžių gyvulių veiklos – taip pat didesnis nei vienas trečdalis. 2009 metais
šio ūkininkavimo tipo ūkiai sudarė 8 proc. šalies ūkių.
Konkretaus mišraus augalininkystės – žolėdžių gyvulių ūkininkavimo tipo ūkio žemės
ūkio gamyba optimizuojama esant tokioms sąlygoms:
•

galvijų banda pienui ir mėsai,

•

nekeičiama pagrindinės gamybos ūkio kryptis,

•

įvertinamos esamos gamybos sąlygos:
a) turimas žemės plotas,
b) galimas tvarte laikyti galvijų skaičius,
c) apsirūpinimas savos gamybos pašarais.

Formuojant mišraus augalininkystės – žolėdžių gyvulių ūkininkavimo tipo ūkio
optimalios gamybos modelį MIŠRI_GAMYBA_C įvertinama:
•

pasėlių struktūra,moksliškai pagrįsti reikalavimai ūkio sėjomainai;
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•

gyvulių bandos struktūra, jos proporcijos;

•

gyvulių šėrimo racionai;

•

derinamos gamybos šakos;

•

darbo jėgos poreikis atskirų augalų ir gyvulių auginimui;

•

atskirų žemės ūkio produktų suvartojimas šeimos poreikiams;

•

mėšlo poreikis ūkyje auginamiems augalams tręšti.
Ūkio 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.
Taikant matematinius metodus, surandamas optimalus prognozinis mišraus augalininkystės
– žolėdžių gyvulių ūkininkavimo tipo 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 – tai prognozuojamą reiškinį apibūdinančių rodiklių matematinių sąryšių (funkcijų,
lygčių, nelygybių) visuma.
Kiekvienas matematinis modelis turi tris sudėtines dalis:
1.

Tikslo funkciją;

2.

Ribojančias sąlygas;

3.

Kintamųjų neneigiamumą.
Optimizuojant mišraus augalininkystės – žolėdžių gyvulių ūkininkavimo tipo ūkio

gamybą, šioje metodikoje kriterijus - didžiausias pelnas. Tikslo funkcija išreiškiama taip:
f ( x)   ( p j  i j ) * x j   ( pk  ik ) * xk  maksimum;
jE

kF

čia:
E – augalininkystės produkcijos indeksų aibė,
F – gyvulių rūšių indeksų aibė,
p j  j rūšies augalininkystės produkcijos svorio vieneto vertė, Lt;
i j  išlaidos j rūšies augalininkystės produkcijos svorio vienetui užauginti, Lt/t;
x j  augalininkystės j rūšies produkcija, t;
p k  k rūšies gyvulininkystės produkcijos svorio vieneto vertė, Lt;

ik  išlaidos k rūšies gyvulininkystės produkcijos svorio vienetui užauginti, Lt/t;
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x k  gyvulininkystės k rūšies produkcija, t .
Pirmojoje ekonominio-matematinio modelio MIŠRI_GAMYBA_C 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

i

 Q,

čia:

yi  žemės ūkio naudmenų plotas, skirtas i žemės ūkio kultūrai arba pievoms ir ganykloms,
Q  ūkio naudmenų plotas.

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.
Formuojant ekonominį-matematinį modelį MIŠRI_GAMYBA_C, atsižvelgiama į galvijų
bandos struktūrą, jos proporcijas tarp atskirų galvijų grupių (pvz. koks turi būti santykis tarp karvių
ir telyčių, tarp karvių ir veršelių ir t.t.). Tai atliekama remiantis zootechnikos mokslu ir
konkrečiomis gamybos sąlygomis. Santykiai tarp vidutinio galvijų skaičiaus užrašomi matematiškai
taip:
Gi  Gzi * k i , zi ,

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

Gi (modelio kintamasis) – vidutinis nepagrindinės kategorijos galvijų skaičius (pvz.,

pirmaveršės telyčios, penimi galvijai),
k i , zi (modelio konstanta) – koeficientas, rodantis i kategorijos gyvulių skaičiaus vidurkio

santykį su pagrindinės kategorijos gyvulių skaičiaus vidurkiu.
Ūkiuose derinant gamybos šakas, palaikomas ryšys tarp augalininkystės ir gyvulininkystės.
Dalis gautos augalininkystės produkcijos parduodama, kita dalis sunaudojama pašarams gyvuliams
ir savo šeimos poreikiams maistui. Poreikis pašarams atskirų rūšių gyvuliams ir grupėms
nustatomas atsižvelgiant į pagrindinių maisto medžiagų kiekį, turintį patenkinti gyvulių reikmes.
Siekiant išlaikyti racione reikiamą santykį tarp atskirų pašarų grupių, parenkamas ūkio sąlygas
geriausiai atitinkantis gyvulių šėrimo tipas. Lietuvos Respublikos sąlygomis dabartiniu metu
vyrauja: pieno bandai mažai koncentratinis-sultingas, penimų galvijų bandai – pusiau koncentratinis
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ir kiaulėms – koncentratinis šėrimo tipas. Atsižvelgiant į tai sudaromi atskirų rūšių gyvuliams ir jų
grupėms metiniai racionai ir pagal juos paskaičiuojamas pašarų poreikis, kai gyvuliai šeriami savos
gamybos pašarais. Modelyje tai aprašoma taip:
Rij  cij * G j ,

čia:
Rij (modelio kintamasis) – i pašaro kiekis, sunaudotas j kategorijos gyvuliams,

cij (modelio konstanta) – i pašaro kiekis, sunaudotas vienam j kategorijos gyvuliui,
G j (modelio kintamasis) – j kategorijos vidutinis gyvulių skaičius.

Tuo atveju, kai dalis pašarų yra perkami, įvairių rūšių pašarų poreikį ir tuo pačiu
augalininkystės produkcijos pasiskirstymą galima užrašyti matematiškai:

a y
iE

i

i

 xj   x jk  x j  0 ,
kF

čia:

a i – i žemės ūkio kultūros derlingumas;
x j – j grupės pirktinių pašarų kiekis;
x jk – j grupės pašarų kiekis, tenkantis visiems k gyvulių rūšies arba grupės gyvuliams;
x j – j grupės pašarų kiekis, skirtas pardavimui.

Sudarant racionus atskirų rūšių gyvuliams ir 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 grupės gyvuliui.
Nuo atskirų gyvulių rūšių ir grupių šėrimo racionų bei gyvulių skaičiaus ūkyje daug
priklauso pasėlių struktūra.
Viena svarbių sudėtinių dalių ūkio gamybai vystyti – apsirūpinimas darbo jėga. Modelyje
MIŠRI_GAMYBA_C jos poreikis apibrėžiamas taip:

D   d j x j   d k xk ,
jE

kF

čia:
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D – darbo jėgos poreikis ūkyje,
d j , d k  darbo jėgos poreikis atitinkamai vienai tonai augalininkystės j rūšies arba

gyvulininkystės k rūšies produkcijos,
E – augalininkystės produkcijos indeksų aibė,
F – gyvulių rūšių indeksų aibė,
x j  augalininkystės j rūšies produkcija,

x k  gyvulininkystės k rūšies produkcija.
Planuojant ūkio gamybą, gyvulininkystės produkcija, panašiai kaip ir augalininkystės
produkcija, paskirstoma. Dalis produkcijos skiriama pardavimui ir dalis sunaudojama ūkyje (sėklos,
pašarai, kraikas ir kt.) bei šeimos narių reikmėms. Be to, siekiant pelningos gamybos labai svarbu
įvertinti ES ir nacionalinę paramą, kurią gauna ūkis. Todėl, be pateiktų pagrindinių apribojimų,
modelyje

MIŠRI_GAMYBA_C

įvedami

dar

ir

pagalbiniai

apribojimai

–

nurodomas

augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos suvartojimas šeimos poreikiams bei gaunama
parama už tam tikro pasėlio vieną hektarą ir gyvulį.

2. Duomenų sistema mišraus augalininkystės – žolėdžių gyvulių
ūkininkavimo tipo 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-ekonominiai
koeficientai paskaičiuojami, remiantis šalies mokslo įstaigų rekomendacijomis.
Sprendžiant mišraus augalininkystės – žolėdžių gyvulių ūkininkavimo tipo ūkio gamybos
optimizavimo uždavinį modelio MIŠRI_GAMYBA_C pagalba, duomenys, reikalingi ūkio
augalininkystės gamybinei ir ekonominei situacijai įvertinti pateikti duomenų pildymo formoje. (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, žemės nuomai ir mokesčiams, sumokėtoms
palūkanoms, ūkio valdymui. Savos gamybos sėklų ir organinių trąšų vertė į išlaidas neįtraukiama, o
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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 kiekvienos rūšies augalo hektarui, litais.
Nustatant pašarų poreikį kiekvienai gyvulių grupei yra atsižvelgiama į esamą jų
produktyvumą ir galimybes jį didinti. Pagal tai, remiantis rekomendacijomis, kiekvienai gyvulių
grupei yra sudaromi pašarų racionai ir apskaičiuojamas vidutinis metinis atskirų pašarų rūšių
poreikis (tonomis), išskiriant savos gamybos pašarų apimtis.
Sėklos reikmė hektarui yra nustatoma atsižvelgiant į sėklos kokybę, siekiamą gauti augalų
derlingumą bei dirvožemio kokybę.
Darbo laiko norma hektarui augalų išauginti yra nustatoma įvertinant ūkio apsirūpinimo
technika lygį, sklypų dydį, išsidėstymą, atstumą tarp jų, gamtines sąlygas ir augalų derlingumą.
Darbo valandos kaina nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į ūkyje susiklosčiusį
darbo užmokesčio lygį ir galimybes jį didinti. 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 (2 priedas).
Šios formos 1-10 stulpeliuose pateikiami faktiniai duomenys apie ūkyje auginamus
gyvulius: vidutinis metinis gyvulių skaičius, jų svoris, skerdžiamų gyvulių procentas, primilžis iš
karvės, realizuotų gyvulių (gyvojo svorio) bei pieno tonos kaina ir gaunama parama, kuri
apskaičiuojama gyvulio gyvojo svorio bei kvotinio pieno tonai.
Vidutinės metinės išlaidos gyvuliui apskaičiuojamos kiekvienai gyvulių grupei atskirai. Į
išlaidas tiesiogiai susijusias su gyvulininkystės produktų gamyba įtraukiamos pirktų pašarų,
medikamentų, veterinarinių paslaugų, sėklinimo, gyvulių draudimo ir kt. Savos gamybos pašarų
vertė į išlaidas neįtraukiama. Taip pat yra apskaičiuojamos ir tiesiogiai nesusijusios su gyvulių
rūšimis gamybos išlaidos, t.y. gamybinių pastatų, įrangos ir įrengimų, technikos, mašinų
nusidėvėjimo, remonto, priežiūros, degalų, elektros, šildymo, darbo pagal sutartį, nuomos
mokesčiai, sumokėtos palūkanos, pastatų bei ūkio valdymo išlaidos.
Gyvuliui 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.
Iš vieno gyvulio per metus sukaupiamo mėšlas kiekis apskaičiuojamas remiantis
normatyvais.
Galvijų ar kitų gyvulių mėsos gyvo svorio kiekių koeficientai apskaičiuojami gyvulio svorį
(Forma Nr. 2, 4 stulpelis) dauginant iš atitinkamos gyvulio rūšies bandos sudėties koeficiento
(Forma Nr. 2, 3 stulpelis) ir dauginant iš skerdžiamų gyvulių procento (Forma Nr. 2, 5 stulpelis).
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3. Mišraus augalininkystės – žolėdžių gyvulių ūkininkavimo tipo ūkio
žemės ūkio gamybos optimizavimo 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 mišrios, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, ūkio gamybos optimizavimouždavinį
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, įsisavinantiems mišrios, vyraujant žolėdžiams gyvuliams, ūkio gamybos
optimizavimo modelį, išsamiai, greitai ir kokybiškai atlikti tolimesnę ūkio veiklos analizę, geriau
įvertinti esamą situaciją ir numatyti ūkio plėtros galimybes.
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1 lentelė. Mišraus augalininkystės – žolėdžių gyvulių ūkininkavimo tipo 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. 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. (5/2020)
iš jų: šeimos nariai
samdomi darbuotojai
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2 lentelė. Mišraus augalininkystės – žolėdžių gyvulių ūkininkavimo tipo 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. [(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

I

Variantai
II

III
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19. Bendrosios produkcijos sunaudojamos ūkyje dalis, proc.
(18/(1-7)
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

4. Mišraus augalininkystės – žolėdžių gyvulių ūkininkavimo tipo ūkio
žemės ūkio gamybos optimizavimo modelio MIŠRI_GAMYBA_C valdymo
vadovas
Šioje mišraus augalininkystės – žolėdžių gyvulių ūkininkavimo tipo ūkio žemės ūkio
gamybos optimizavimo metodikos dalyje vartotojui pateikiama detali instrukcija, kaip valdyti
optimizavimo modelį MIŠRI_GAMYBA_C Excel aplinkoje. Šis gamybos optimizavimo modelis
valdomas penkiais pagrindiniais etapais:
1. Modelio MIŠRI_GAMYBA_C paleidimas ir konfiguravimas;
2. Ūkio duomenų įvedimas į gamybos optimizavimo modelį MIŠRI_GAMYBA_C;
3. Ūkio gamybinių ir ekonominių apribojimų įvedimas;
4. Ūkio gamybos optimizavimo uždavinio tikslo funkcijos nustatymas ir sprendinys;
5. Ūkio gamybinių ir ekonominių rodiklių rezultatų gavimas ir analizė.
4.1. Mišraus augalininkystės – žolėdžių gyvulių ūkininkavimo tipo ūkio gamybos
optimizavimo modelio MIŠRI_GAMYBA_C paleidimas ir konfigūravimas
LAEI

mokslininkų

sukurtas

žemės

ūkio

gamybos

optimizavimo

modelis

MIŠRI_GAMYBA_C veikia MS Excel aplinkoje. MS Excel yra intuityviai suprantamas galutiniam
vartotojui: įvedimo/išvedimo duomenys pateikiami lentelių pavidalu, modelio apribojimų įvedimas
yra natūralus ir 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/lt-lt/try/?WT.mc_id=ODC_ltLT_Office_Try).

Dabartinė

mišraus

augalininkystės – žolėdžių gyvulių ūkininkavimo tipo ūkio gamybos optimizavimo modelio
MIŠRI_GAMYBA_C valdymo vadovo versija pritaikyta MS Excel 2007 programiniam paketui.
Tačiau panašūs žingsniai tinka ir MS Excel 2010 versijai. MS Excel 2003 vartotojai irgi turi
galimybę naudoti šį optimizavimo modelį, tačiau konfigūravimo žingsniai šiek tiek skiriasi nuo MS
Excel 2007 konfigūravimo žingsnių.
Įsirašius MS Office 2007 programinį paketą į kompiuterį, gamybos optimizavimo modelį
galima paleisti iš bet kurios laikmenos (kietasis diskas, flash atmintis, CD/DVD), paspaudus du
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kartus ant piktogramos
lange spaudžiamas mygtukas

. Tam, kad aktyvuoti optimizavimo įrankį „Solver“, atsidariusiame
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 popgrupėje „Analysis“ turėtų atsirasti „Solver“ mygtukas

.

1 pav. MS Excel 2007 parinktys
Gamybos optimizavimo modelis MIŠRI_GAMYBA_C susideda iš keturių pagrindinių
puslapių: duomenų įvedimo, informacijos apie ūkininką, modelio lygčių ir gamybinių/ekonominių
rezultatinių rodiklių.
4.2. Ūkio duomenų įvedimas į gamybos optimizavimo modelį MIŠRI_GAMYBA_C
Ūkininko ūkio duomenims įvesti sukurtas atskiras duomenų įvedimo lapas „Duomenų
įvedimas“

.

Duomenų

įvedimo

lapas

susideda

iš

gamybinių/finansinių, augalininkystės ir gyvulininkystės įvedimo duomenų grupių.
Sprendžiant mišraus augalininkystės-žolėdžių gyvulių 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).
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1 lentelė. Gamybinių / finansinių duomenų įvedimas
Žemės ūkio plotas

100

Intensyvumo koeficientas

1,0

Infliacijos koeficientas

1,0

Šeimos narių skaičius

3

Optimizuojant pieno krypties 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

panaudojus

intensyvumo

koeficientą.

Keičiant

infliacijos

koeficiento

reikšmę,

optimizavimo uždavinį galima spręsti planuojant ūkio veiklą vieneriems ar keleriems metams į
priekį.
Duomenų įvedimas tęsiamas užpildant augalininkystės ir gyvulininkystės duomenų formas.
Šiose formose ūkininkai užpildo gamybinių ir ekonominių rodiklių duomenis apie turimus
augalininkystės kultūrų plotus (ha), augalų derlingumą (t/ha) ir gyvūnų produktyvumą (t/vnt.),
pašarų normą (t/vnt.), sėklos normą atskiroms kultūroms (t/ha), mėšlą iš vieno gyvulio (t/vnt.),
mėšlo poreikį (t/ha), rinkos kainą (Lt/t) (gyvuliams – gyvo svorio), paramą produkcijai (Lt/t),
paramą plotui (Lt/ha), išlaidas atskiroms kultūroms (Lt/ha), išlaidas atskiriems gyvuliams (Lt/vnt.),
darbo laiko poreikį (val./ha arba val./vnt.) (2 pav.).
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2 pav. Gamybos optimizavimo modelio MIŠRI_GAMYBA_C 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. Detalesnes duomenų pildymo formas galima rasti prieduose.
4.3. Ūkio gamybinių ir ekonominių apribojimų įvedimas
pateikiama mišraus augalininkystės – žolėdžių gyvulių

Puslapyje

ūkininkavimo tipo ūkio gamybos optimizavimo uždavinio lygčių sistema. Šių lygčių struktūros ir
turinio vartotojui keisti nereikia (3 pav.).

3 pav. Gamybos optimizavimo uždavinio lygčių sistema modelyje
MIŠRI_GAMYBA_C
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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5 pav. Ūkio optimizavimo uždavinio apribojimų ir tikslo funkcijos įvedimas
Pavyzdžiui, natūralus apribojimas, kad augalų plotas ir gyvulių skaičius turi priimti
neneigiamas 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“ (6 pav.)

6 pav. Ūkio augalų plotų ir gyvulių skaičiaus apribojimas „iš apačios“
Paspaudus mygtuką „Ok“, naujai sukurtas apribojimas įrašomas į apribojimų sąrašą.
4.4. Ūkio gamybos optimizavimo uždavinio tikslo funkcijos nustatymas ir sprendinys
Mišraus augalininkystės – žolėdžių gyvulių ūkininkavimo tipo ūkio gamybos optimizavimo
uždavinio tikslo funkcija („Set target“) užrašoma tame pačiame lange kaip ir apribojimai (5 pav.)
Uždavinio sprendimo tikslas yra pieno krypties 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, gyvulių skaičius), kurie bus keičiami, parenkant maksimalų grynąjį pelną .
Paspaudus mygtuką „Solve“ (5 pav.), vyksta optimalios ūkio gamybos paieška.
Atsidariusiame naujame lange užrašas „Solver found a solution. All constraints and optimality
conditions are satisfied“ praneša apie sėkmingą optimizavimo uždavinio sprendimą (7 pav.).
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7 pav. Ūkio gamybos optimizavimo uždavinio sėkmingas sprendimo radimas
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.
4.5. Ūkio gamybinių ir ekonominių rodiklių rezultatų gavimas ir analizė
Puslapyje

pateikiami ūkio gamybiniai ir ekonominiai

rezultatai: gamybiniai ir ekonominiai rodikliai (8 pav.). Gamybinių rodiklių grupėje pateikiami
rezultatai apie ūkio pasėlių struktūrą, žolinius pašarus, vidutinį metinį gyvulių skaičių, vidutinį
metinį darbuotojų skaičių, darbo valandų poreikį, mėšlo balansą. Tai optimizuoti pieno krypties
ūkio gamybiniai rodikliai konkrečiomis ūkininkavimo sąlygomis. Ekonominių rodiklių grupėje
pateikiami rezultatai apie bendrąją žemės ūkio produkciją, pardavimo pajamas, gaunamą paramą ir
grynąjį pelną.
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8 pav. Mišraus augalininkystės – žolėdžių gyvulių ūkininkavimo tipo ūkio gamybiniai
ir ekonominiai rezultatai
Galutiniame rezultate lyginama mišraus augalininkystės – žolėdžių gyvulių ūkininkavimo
tipo ūkio faktiniai duomenys su gautais žemės ūkio gamybos struktūros optimizavimo modelio
MIŠRI_GAMYBA_C rezultatais. Be to, ūkio valdytojas siekiant įvertinti savo veiklos efektyvumą
ir ekonominį konkurencingumą gali apskaičiuoti daugelį ekonominių finansinių išvestinių rodiklių.

Duomenų šaltiniai
Optimizuojant žemės ūkio gamybos struktūrą matematinio modelio pagalba naudojami
konkretaus ūkio faktiniai, Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos agrarinės ekonomikos
instituto statistiniai ir tyrimų duomenys.

Baigiamosios nuostatos
Pasitelkus matematinius metodus ir elektroninę skaičiavimo techniką, lengvai ir greitai
apdorojami dideli informacijos kiekiai, gaunami tikslūs apskaičiavimai. Tačiau svarbiausia tai, kad
tiriant bet kokį ekonominį reiškinį, galima atsižvelgti į daug veiksnių, nustatyti jų įtaką tyrinėjamam
objektui sąveikoje vienas su kitu. Visa tai sutrumpina tyrimų laiką ir duoda tikslesnius rezultatus.
Tačiau, kad ieškomas rezultatas būtų kokybiškas, svarbu, jog pirminė informacija būtų tiksli ir
patikima. Tik turint patikimą iš buhalterinės dvejybinės apskaitos pirminę informaciją galima daryti
teisingus sprendimus.
Ūkio optimalios gamybos modelio įsisavinimas ir pritaikymas sudarys galimybę efektyviau
panaudoti turimą gamybinį potencialą, operatyviai reaguoti į ūkio vidaus ir išorės veiksnių pokyčius
ir laiku priimti teisingus sprendimus, siekiant pelningos žemės ūkio veiklos.
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PRIEDAI
1 priedas
Informacija apie ūkininką (žemės ūkio valdos valdytoją)
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)
Informacija apie ūkininko partnerius
1.
Vardas
Pavardė
Gimimo data
Ryšys su ūkininku (sutuoktinis, vaikas ir t.t.)
Išsilavinimas
Specialybė
2.
Vardas
Pavardė
Gimimo data
Ryšys su ūkininku (sutuoktinis, vaikas ir t.t.)
Išsilavinimas
Specialybė
3.
Vardas
Pavardė
Gimimo data
Ryšys su ūkininku (sutuoktinis, vaikas ir t.t.)
Išsilavinimas
Specialybė
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2 priedas
Duomenų pildymo forma
Augalininkystė
Pašarų poreikis vienam gyvuliui, t

Plotas,
ha

Derlingu
mas, t/ha

Kaina,
Lt/t

Parama
plotui
(tiesioginės,
kompensacin
ės išmokos),
Lt/ha

Išlaidos,
Lt/ha

Savos
gamybos
pašarų
dalis,
proc.

Kiaulės

Parša
vedės
Kviečiai, žieminiai
Kviečiai, vasariniai
Miežiai
Rugiai
Kvietrugiai, žieminiai
Varpinių mišiniai
Grikiai
Žirniai
Rapsai, žieminiai
Rapsai, vasariniai
Cukriniai runkeliai
Bulvės
Daržovės
Sideratai
Šienainis
Ganyklos
Pūdymas
Kiti
Kiti
Kiti
Kiti

Paršel
iai

Penimos
kiaulės

Sėklu
poreik
is,
t/ha

Paukščiai

Kitos

Vištos
dedekl
ės

Mėsin
ės
vištos

Žąsys

Kalak
utai

Melži
amos
karvės

Veršel
iai

Telyči
os

Penimi
galvijai

Ki
ti

Poreikis
šeimos
nariui, t

Darbo
laiko
norm
a,
val/ha

Darbo
valan
dos
kaina,
Lt/val

Meslo
poreik
is,
t/ha

Gyvulininkystė
Gyvulių
sk., vnt.

Bandos
struktūra,
dalis

Gyvulio
svoris, t

Skerdžiamų
gyvulių
skaičius,
proc.

Pieno
išmilžis,
t/karvei

Kaina,
Lt/t
(gyvasis
svoris)

Pieno
kaina,
Lt/t

Parama
mėsai,
Lt/t

Parama
pienui,
Lt/t

Išlaidos,
Lt/gyvuliui*

Pienas
pašarui
(veršeliams),
t/vnt.

Poreikis
vienam
gyventojui, t

Darbo laiko
norma,
val/gyvūnui

Meslas is
vieno
gyvulio,
t/vnt

Darbo
valandos
kaina,
Lt/val

Karvės (pieno banda)
Veršeliai (pieno banda)
Telyčios (pieno banda)
Buliai (pieno banda)
Mėsinių veislių karvės
Mėsinių veislių veršeliai
Mėsinių veislių telyčios
Mėsinių veislių buliai
Paršavedės
Pakaitinės paršavedės
Kiaulės
Avys
Paukščiai
Kiti
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3 priedas
Žemės ūkio produktų gamybiniai ir ekonominiai rodikliai

Vidutinis
derlingumas
2008-2010
metais, 100
kg/ha
Augalininkystė
Žieminiai kviečiai
Žieminiai kvietrugiai
Vasariniai miežiai
Ankštiniai augalai
Bulvės
Šienainis
Daugiamečių žolių iki 5 metų
šienas
Kultūrinių ganyklų žalias pašaras
Gyvulininkystė
Melžiamos karvės,
produktyvumas, kg
Pienas, produktyvumas, kg
Mėsa, svoris kg
Telyčios iki 1 m., svoris kg
Telyčios nuo 1 m. iki 2 m., svoris
kg

Išlaidos,
Lt/ha,
Lt/vnt.

Vidutin
ė kaina
20082010
Savikaina metais,
, Lt/t
Lt/t

41,9
29,3
27,6
16,2
140,1
104,0

1886
1564
1377
1446
6699
1179

450
534
500
893
478
113

54,3
217,0

1134
1092

209
50

5000
500
200

2211
620

400

744

442

512
393
427
552
556

Tiesioginė
s išmokos
2010 m.,
Lt/ha, Lt/t
401
401
401
401
341
341
341
341

87
426

3100

781
2647
4751

1860

3471

532,5

4422

Gyvulininkystė

Produktyvuma
s, svoris, kg
Melžiamos karvės,
produktyvumas, kg
Pienas, produktyvumas, kg
Mėsa, svoris kg
Telyčios iki 1 m., svoris kg
Telyčios nuo 1 m. iki 2 m., svoris
kg

Išlaidos
su savos
gamybo
s
pašarais

Vidutin
ė kaina
20082010
Savikaina metais,
, Lt/t
Lt/t

Tiesioginė
s išmokos
2010 m.,
Lt/ha, Lt/t

5000
500
200

4036

807,2
8072
1105
5525

781
2647
4751

87
426

400

1228

3471

532,5

3070

4 priedas
Pagrindinių žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2006-2010 metais, Lt/t

Grūdai
Javų grūdai
Kviečiai
Rugiai
Miežiai
pašarui
salyklui
Avižos
Kvietrugiai
Grikiai
Ankštinių augalų grūdai
Javų mišiniai
Cukriniai runkeliai įskait. svoriu
Rapsų sėklos
Bulvės
Daržovės

2006 2007 2008 2009
386 625 561 362
386 625 561 362
402 638 595 396
350 527 480 248
369 637 518 317
365 600 508 305
416 793 659 394
297 511 446 204
331 536 440 269
832 914 663 564
390 529 612 428
326 482 485 310
121 116 159 129
845 952 1269 836
791 824 612 497
1161 1580 1437 1017

2010
517
517
544
391
446
433
503
307
471
1753
615
433
115
1099
558
1288

Gyvuliai ir paukščiai, gyv. svoriu
Galvijai, g. sv.
Veršeliai iki 1 m.
Telyčios
Buliai nuo 1 iki 2 metų
Kiti buliai
Karvės
Kiaulės, g. sv.
Avys ir ožkos, g. sv.
Paukščiai, g. sv.
Pienas (perskaičiuotas į bazinį)
Natūralaus riebumo pienas

3105
3064
4695
2781
3759
3880
2309
3663
3567
2559
579
695

3168
3388
4682
3277
4209
4322
2662
3589
6093
2751
717
864

3129
2862
4677
2914
3373
3335
2261
3606
3436
2990
687
830

3599
3547
5037
3735
4312
4358
2751
4359
4908
3093
714
862

3178
3159
4533
3401
3913
3879
2528
4003
5235
2765
512
617

Vidurkis
200620082010
2010
490
480
490
480
515
512
399
373
457
427
442
415
553
519
353
319
409
393
945
993
515
552
407
409
128
134
1000
1068
656
556
1297
1247
3236
3204
4725
3222
3913
3955
2502
3844
4648
2832
642
774

3315
3365
4751
3471
4145
4186
2647
3984
5412
2870
648
781

Duomenys tikslinti iš:
http://www.stat.gov.lt/lt/catalog/freereleaseslist
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