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ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ PASĖLIŲ, DERLIAUS IR DERLINGUMO PROGNOZĖS
SKAIČIAVIMO
METODIKA

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Žemės ūkio augalų pasėlių, derliaus ir derlingumo prognozės skaičiavimo metodikos (toliau –
metodika) tikslas – aprašyti žemės ūkio augalų derliaus prognozės skaičiavimą (toliau –
skaičiavimas). Metodikoje pateikiamas tyrimo tikslas, jį reglamentuojantys teisės aktai,
skaičiavimo metodai ir formulės, rodiklių apibrėžtys, aprašomas gautų prognozių pateikimo
vartotojams terminai ir būdai.
2. Tyrimas atliekamas kiekvienais kalendoriniais metais. Derliaus prognozes institutas skaičiuoja
nuo 2005 m.
II.

TIKSLAS

3. Tyrimo tikslas – nustatyti žemės ūkio augalų derliaus prognozes ataskaitiniais metais ir pateikti
šią informaciją Lietuvos statistikos departamentui.
4. Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai derliaus metai.
5. Pagrindiniai prognozių informacijos vartotojai – Lietuvos statistikos departamentas, Žemės ūkio
ministerija ir kitos valstybės institucijos ir įstaigos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai.
III.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

6. Tyrime vartojamos šios sąvokos:
6.1. Ariamoji žemė – naudojamų žemės ūkio naudmenų dalis, kurią užima žemės ūkio augalų
pasėliai ir pūdymai.
6.2. Derliaus metai – kalendoriniai metai, kuriais pradedama nuimti derlių.
6.3. Naudojamos žemės ūkio naudmenos – bendras plotas, į kurį įeina ariamoji žemė,
daugiametės ganyklos ir pievos, žemė, apsodinta daugiamečiais augalais, ir asmeninio naudojimo
daržai.
6.4. Žemės ūkio augalų pasėliai – ariamos žemės dalis, kurią užima pasėti žemės ūkio augalai ir
šiltnamiai.
6.5. Žemės ūkio augalų derlius – tam tikrų žemės ūkio augalų ar jų grupės bendras produkcijos
kiekis iš jų pasėlių ploto.
6.6. Žemės ūkio augalų derlingumas – produkcijos kiekis iš vieno hektaro.
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IV.

TEISINIS PAGRINDAS

7. Tyrimą reglamentuoja 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 543/2009 dėl augalininkystės statistikos.

V.

TAIKOMI KLASIFIKATORIAI

8. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.), patvirtintas Statistikos departamento
prie Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ226. Klasifikatorius paskelbtas Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje
www.osp.stat.gov.lt

VI.

TIRIAMOSIOS POPULIACIJOS ELEMENTŲ APRĖPTIS,
VERTINAMI PARAMETRAI

9. Ūkių aprėptis: žemės ūkių augalų pasėlių, derliaus, derlingumo statistiniai duomenys apima visų
nuosavybės formų šalies ūkius, turinčius pasėlių plotų.
10. Geografinė aprėptis: rodikliai skaičiuojami šalies lygmeniu.
11. Vertinami parametrai: pasėliai matuojami hektarais, derlius – tonomis, derlingumas – 100
kilogramų iš hektaro.

VII.

TAIKOMI METODAI

12. Prognozinis tyrimas atliekamas panaudojant Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau NMA) informaciją apie visų ūkių deklaruotus žemės pasėlių plotus derliaus
metais bei Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto (toliau LAMMCŽI)
žemės ūkio augalų pasėlių būklę ir derlingumo prognozę ir statistiniai tyrimai.
13. Žemės ūkio augalų derlius (D) apskaičiuojamas pagal formulę:

D = ∑𝑛𝑛=1(𝑝𝑛 x 𝑑𝑛 )
čia: n – žemės ūkio augalų skaičius pagal reglamentą;
p – žemės ūkio augalų pasėlių plotas;
d – žemės ūkio augalų derlingumas.
14. Žemės ūkio augalų imtį nustato EUROSTAT (1 priedas).

VIII.

DUOMENŲ SURINKIMAS IR APDOROJIMAS

15. Duomenų šaltiniai yra statistiniai tyrimai ir ūkių deklaruotus žemės pasėlių plotai.
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16.1. Žemės ūkio augalų pasėlių plotai ūkiams, kurie deklaruoja pasėlius, skaičiuojami NMA
duomenų pagrindu.
16.2. Žemės ūkio augalų pasėlių plotai ūkiams, kurie nedeklaruoja pasėlių, derlius skaičiuojamas
statistinių tyrimų, atliktų Lietuvos statistikos departamento duomenų pagrindu.
16.3. Prognozuojamo derlingumo tyrimai atliekami LAMMCŽI tris kartus per gegužės – liepos
mėn. Žemės ūkio ministerijos užsakymu.
16. Ūkių deklaruotų duomenų – pasėlių plotų, surinkimo laikotarpis yra birželio-liepos mėn.,
žieminių augalų – išankstiniai statistiniai duomenys – gruodžio mėn.

IX.

VARTOTOJAMS PATEIKIAMI REZULTATAI

17. Žemės ūkio augalų derliaus prognozės informacija skelbiama gegužės–spalio mėn. Lietuvos
agrarinės ekonomikos tinklalapyje www.laei.lt , teikiama Lietuvos statistikos departamentui.

X.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Pasikeitus metodikoje nurodytiems teisės aktams, taikomos galiojančios šių teisės aktų
redakcijų nuostatos.

Parengė
Albertas Gapšys
2013-12-30

1 priedas
Early Estimates on Crop Production
Theme :4.01 - Agricultural statistics
Domain :CROPROD
Dataset :CROPROD_EARLY_A
Year :2013

Reference period :2013

Country :LT

Status :Draft

2013-Annual
Area
Cereals excluding rice
Common wheat and spelt
Common winter wheat
Common spring wheat
Durum wheat
Winter durum wheat
Spring durum wheat
Rye and maslin
Rye
Winter rye
Maslin
Barley
Winter barley
Spring barley

Yield

Production
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Oats and mixed grain other
than maslin
Oats
Grain maize and corn cob mix
Sorghum
Triticale
Winter triticale
Millet, buckwheat, canary seed
Rice
Field peas
Broad and field beans - total
Other dried pulses n.e.c.
Potatoes
Sugar beet
Rape and turnip rape
Winter rape
Sunflower seed
Linseed (Oil flax)
Soya
Green maize
Units: area in 1000 hectares, harvested production in 1000 tonnes, yield in 100kg/ha.
SPECIAL VALUES KEY
C

Confidential
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NA
-

Not available
Not applicable or zero by default

FLAGS KEY
P

Provisional

F

Final

C

Confidential

R

Revised

E

Estimated

U

Unreliable

1

User-defined

2

User-defined

3

User-defined

