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1 priedas

INFORMACIJA DĖL ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ PLOTŲ, DERLIAUS IR DERLINGUMO
STATISTINIO TYRIMO (ANKETA ŽŪŪ-29 (METINĖ)
TEISINIS STATISTINIO 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 543/2009
TYRIMO PAGRINDAS dėl augalininkystės statistikos, panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 837/90

ir (EEB) Nr. 959/93 (OL 2009 L 167, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2015 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1557 (OL 2015
L 244, p. 11).
STATISTINIO TYRIMO Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie ūkių
TIKSLAS, RŪŠIS, IR
žemės ūkio augalų plotus, derlių šalyje, apskrityse ir savivaldybėse.
APIMTIS
Atrankinis statistinis tyrimas.

Statistinę anketą pildo ūkininkų ir šeimos ūkiai, turintys pasėlių plotų, ganyklų,
pievų, daugiamečių sodinių, šiltnamių, auginantys grybus. Tiriamasis laikotarpis –
kalendoriniai metai.
STATISTINĖS
Spalio mėn. statistikos leidinyje „Lietuvos žemės ūkis“;
INFORMACIJOS
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas
DUOMENŲ PATEIKIMO nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti
PAREIGA
teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis,

įskaitant asmens duomenis, ypatingus duomenis ir tokius duomenis, iš kurių
galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas. Respondentai fiziniai asmenys
privalo teikti statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, ypatingus asmens
duomenis ir tokius duomenis, iš kurių galimas tiesioginis ar netiesioginis
atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos Sąjungos teisės aktais arba įstatymais.
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS
IR ASMENS DUOMENŲ
APSAUGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:
„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios
statistikos tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis“.
Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.

STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis.
DUOMENŲ PATEIKIMO
TVARKOS PAŽEIDIMAS

Žemės ūkio augalų plotų, derliaus ir
derlingumo statistinio tyrimo ūkininkų
ir šeimos ūkių anketos ŽŪŪ-29 (metinės)
2 priedas
PAAIŠKINIMAI ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ PLOTŲ, DERLIAUS IR DERLINGUMO
STATISTINIO TYRIMO ŪKININKŲ IR ŠEIMOS ŪKIŲ ANKETAI ŽŪŪ-29 (METINEI)
PILDYTI
1. Žemės ūkio augalų plotų, derliaus ir derlingumo statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos ūkių
anketą ŽŪŪ-29 (metinę) (toliau – anketa) pildo ūkininkų ir šeimos ūkiai, turintys pasėlių plotų,
ganyklų, pievų, daugiamečių sodinių, šiltnamių, auginantys grybus.
2. Ūkininkų ir šeimos ūkiai, turintys pasėlių keliose savivaldybėse, anketoje nurodo skirtingose
savivaldybėse esančių plotų sumą. Žemės ūkio augalų ir sodinių plotas ir derlius nurodomi,
įskaitant namų valdoje esančius plotus ir gautą derlių.
3. Plotas (2, 3 lentelių 1 skiltis) – nurodomi žieminių augalų plotai, jeigu jų pasėliai nebuvo
pavasarį persėti vasariniais augalais. Pvz., ataskaitinių metų derliui rudenį buvo pasėta 10 ha
žieminių rapsų. Jeigu žieminiai rapsai iššalo ir pavasarį šitame lauke buvo pasėta 10 ha vasarinių
rapsų, tokiu atveju 164 eilutė „Žieminiai rapsai“ nepildoma, pildoma 165 eilutė „Vasariniai rapsai“
ir 1 skiltyje nurodoma 10 ha.
4. Nuimtas plotas (2, 3, 4, 5, 6 lentelių 2 skiltis):
4.1. Nurodomas plotas, nuo kurio buvo nuimtas derlius. Atimami žuvusių pasėlių plotai, taip
pat plotai, nuo kurių derlius dėl įvairių priežasčių nebuvo nuimtas.
4.2. Vienmečių žolių (192 eil.), kitų vienmečių augalų žaliajam pašarui ir šienui (194 eil.) ir
daugiamečių žolių iki 5 metų (196, 198, 200 eil.), kultūrinių ganyklų žolių (5 metų ir senesnių)
(101 eil.), pievų ir natūralių ganyklų žolių (103 eil.) (5 lentelė) plotai gali būti nupjauti šienui,
žaliajai masei, o vėliau – nuganyti. Plotas nurodomas kiekvienoje eilutėje, atsižvelgiant į tai, kam jo
derlius buvo nuimtas. Jei nuo to paties ploto tos pačios paskirties derlius nuimtas kelis kartus – plotas
nurodomas vieną kartą. Pvz., 10 ha kultūrinių ganyklų buvo nušienauta, o vėliau nuganyta, tai
101 eil. nurodoma 10 ha ir 101.1, 101.3 eil. 2 skiltyje įrašoma po 10 ha. Jei tie patys 10 ha buvo du
kartus nušienauti, 101.1 eil. 2 skiltyje įrašoma 10 ha.
4.3. Pievų ir ganyklų (101.1, 101.2, 101.3, 103.1, 103.2, 103.3 eil.) 2 ir 3 skiltys nepildomos,
jeigu nupjauta žolė nenaudojama pašarui, energetiniams tikslams (nušienaujama, siekiant gauti
išmokas ir t. t.).
5. Anketos 2 lentelė „Nurodykite auginamų grūdinių augalų, skirtų grūdams, plotus ir gautą
derlių“:
5.1. Nurodomi grūdiniai augalai, skirti grūdams nepriklausomai nuo jų panaudojimo
(įskaitant grūdus energetiniams tikslams). Varpinių mišiniai nurodomi 151 eil., ankštinių augalų
mišiniai – 161 eil., varpinių-ankštinių augalų mišiniai priskiriami atitinkamam ankštiniam augalui.
Pvz., vikių ir avižų mišinys nurodomas 159 eil. „Vikiai“.
5.2. Kukurūzai grūdams (153 eil.) – nurodomas plotas kukurūzų, nuimtų grūdams
nepriklausomai nuo panaudojimo, įskaitant grūdus silosui. Taip pat nurodomi plotai grūdų, nuimtų
kartu su burbuolės dalimis silosui (drėgnis 30–35 proc.). Jei visas augalas buvo nuimtas silosui,
žaliajam pašarui ar energetiniams tikslams (drėgnis 65–70 proc.), plotas nurodomas 190 eil. (5 lentelė).
5.3. Jei javai ar ankštiniai augalai (išskyrus kukurūzus) buvo nuimti nesubrendę žaliajam
pašarui, šienainiui, nuganyti, jie nurodomi „Kiti vienmečiai augalai žaliajam pašarui ir šienui“
atitinkamai 194 eil. 1 skiltyje ir 194.1, 194.2 ar 194.3 eil. 2 skiltyje arba „Silosiniai augalai“ 191 eil.
(5 lentelė). Žalių (ne džiovintų) žirnių, pupų, pupelių, skirtų maistui, plotai nurodomi 181 eil.
„Lauko daržovės“ (4 lentelė).

2

5.4. Grūdinių augalų (140–161 eil.) derlius – nurodomas grūdų pradinis svoris (3 skiltis) ir
svoris išvalius ir išdžiovinus (4 skiltis). Jei grūdai nevalomi, o nuimti tiesiog supilami sandėliuose,
reikia apytiksliai įvertinti, kiek svorio bus prarasta juos išvalius ir išdžiovinus.
6. Anketos 4 lentelė „Nurodykite auginamų bulvių, braškių, lauko daržovių, gėlių ir
dekoratyvinių augalų, augalų sėkloms ir daigų plotus ir gautą derlių“:
6.1. Bulvės (177 eil.) – nurodomi maistui ir perdirbti auginamų bulvių (įskaitant atrenkamas
sėklai, pašarui) plotai bei veislinių bulvių, skirtų sėklai, plotai.
6.2. Gėlės ir dekoratyviniai augalai (184 eil.) – nurodomi parduoti skirtų gėlių (tulpių,
kardelių ir pan.), dekoratyvinių augalų, auginamų atvirame grunte ar po danga, plotai. Darželiuose
auginamų augalų plotai nenurodomi.
6.3. Augalai sėkloms ir daigai (189 eil.) – nurodomi plotai, kuriuose auginami augalai
sėkloms ir daigai, skirti parduoti, neįskaitant javų, ankštinių ir aliejinių augalų. Čia nurodomi
svogūnų, kopūstų, morkų, burokėlių ir kitų daržovių, gėlių, cukrinių runkelių, pašarinių
šakniavaisių plotai, skirti sėklai ir (ar) daigams išauginti. Vienmečių ir daugiamečių žolių plotai,
skirti sėklai, nurodomi atitinkamai 192 eil. 1 skiltyje ir 193 eil. 2 skiltyje; 196 eil. 1 skiltyje ir 197 eil.
2 skiltyje; 198 eil. 1 skiltyje ir 199 eil. 2 skiltyje; 200 eil. 1 skiltyje ir 201 eil. 2 skiltyje (5 lentelė).
7. Anketos 5 lentelė „Nurodykite auginamų augalų žaliajam pašarui, vienmečių ir
daugiamečių žolių (pašarui, sėklai), kultūrinių ganyklų, pievų ir natūralių ganyklų žolių plotus ir
gautą derlių“:
7.1. Silosiniai augalai (191 eil.) – nurodomi saulėgrąžų, lubinų, pupų, mišinių ir kitų augalų,
auginamų silosui gaminti, plotai.
7.2. Vienmetės žolės (192 eil.) – nurodomi vienmečių žolių šienui, žaliajai masei, šienainiui,
ganiavai, sėklai ir energetiniams tikslams plotai. Jei augalai panaudoti kitaip, jie nurodomi kitose
eilutėse. Pvz., facelijų plotai, skirti tik medui, yra laikomi medingaisiais augalais ir nurodomi 171 eil.
„Aromatiniai, medicininiai ir prieskoniniai augalai“ (3 lentelė), bet jei tas pats facelijų plotas
naudojamas dar ir žaliajam pašarui gauti, jis įrašomas šioje eilutėje, bet neįrašomas 171 eil.
7.3. Kiti vienmečiai augalai žaliajam pašarui ir šienui (194 eil.) – nurodomi kitų vienmečių
augalų (įskaitant nesubrendusius grūdinius augalus), auginamų šienui, žaliajai masei, šienainiui,
ganiavai ir energetiniams tikslams plotai.
7.4. Kultūrinių ganyklų žolės (5 metų ir senesnės) (101 eil.) – penkerių metų ir senesnės
pagerintos žemės ūkio naudmenos gyvuliams ganyti, žaliajai masei, šienui ir energetiniams tikslams
auginti.
7.5. Pievų ir natūralių ganyklų žolės (103 eil.) – plotai, apaugę natūraliomis daugiametėmis
pašarinėmis žolėmis, naudojami arba tinkami šienauti, gyvuliams ganyti ar energetiniams tikslams.
8. Anketos 6 lentelė „Nurodykite žemės ūkio augalų, auginamų šiltnamiuose, ir grybų plotus
ir gautą derlių“:
8.1. Šiltnamiai (210 eil.) – statiniai su stacionariais ar nuimamais apsauginiais dangalais,
kuriuose augalai auginami visą auginimo laikotarpį arba didžiąją jo dalį. Ant žemės plėvele uždengti
plotai, plastiko gaubtai, į kuriuos negali įeiti žmogus, šiltnamiais nelaikomi.
8.2. Grybai (220, 221 eil.) – nurodomi ataskaitiniais metais auginami grybai specialiai
pastatytuose ir grybams auginti pritaikytuose statiniuose. Į 220, 221 eil. įtraukiami grybai augantys
didesnį laiką naudojamame substrate / komposte metuose prieš ataskaitinius metus, bet kurių didesnė
derliaus dalis yra nuimama ataskaitiniais metais. Nenurodomi grybai kurių didesnė derliaus dalis bus
nuimama sekančiais metais po ataskaitinių. 1 skiltyje nurodomas grybams auginti skirtų lysvių,
maišų ar kito paviršiaus visas plotas (m2), 2 skiltyje – grybams auginti skirto paviršiaus plotas
padaugintas iš substrato / komposto (ar medžių rąstų, t. t.) keitimų skaičiaus. Grybų augančių
nelygiame paviršiuje derantis plotas turi būti apskaičiuotas įvertinant visus grybų augimo paviršius.
Pvz., grybų auginimui naudojamas 2 000 m2 žemės paviršiaus plotas. Grybai auginami 3 aukštais.
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Substratas yra keičiamas 4 kartus. 1 skiltyje rodome 6 000 m2 (2 000 x 3), 2 skiltyje – 24 000 m2
(6 000 x 4).
9. Anketos 6a lentelė „Nurodykite augalų, auginamų prekiniuose šiltnamiuose, plotus ir
gautą derlių“. Nurodomi prekiniuose šiltnamiuose auginami augalai parduoti (likutis gali būti
suvartojamas ūkyje). Nurodomas visas ataskaitinių metų derlius, įskaitant derlių suvartotą ūkyje.
Jeigu derlius išauginamas kelis kartus, 1 skiltyje nurodoma visų pasėtų plotų suma. Pvz., ūkis turi
1,10 ha prekinių šiltnamių ir ataskaitiniais metais visame plote buvo auginami agurkai 2 kartus.
Pirmas derlius buvo nuimtas iš viso pasėto ploto, antras derlius dėl tam tikrų priežasčių nuimtas iš
0,90 ha. 1 skiltyje nurodome 2,20 ha (1,10 x 2), 2 skiltyje – 2,00 ha (1,10 + 0,90). 6 lentelės 210 eil.
nurodome 1,10 ha.
10. Anketos 7 lentelė „Nurodykite turimų sodų ir uogynų plotus“:
10.1. Sodų ir uogynų plotas (223 eil.) – žemės plotai, užsodinti vaismedžiais, vaiskrūmiais,
uogakrūmiais, riešutmedžiais. Ūkių parkai, žemės plotai, apsodinti dekoratyviniais medžiais, vejos,
gėlių darželiai laikomi poilsio vieta ir prie sodų nepriskiriami.
10.2. Derančio amžiaus sodinių plotas (7a–7d lentelių 2 skiltis) – vaisius vedančių sodinių
plotas (žemaūgiai pramoniniai sodai – 3 metų amžiaus ir senesni, kiti sodai – 5 ir senesni, avietės –
2 ir senesni, serbentai ir kiti uogakrūmiai – 3 metų ir senesni), neatsižvelgiant į tai, ar einamaisiais
metais sodiniai davė derlių.
10.3. Derlius (7a–7d lentelių 3 skiltis) – nurodomas nuimtas derlius. Dėl tam tikrų priežasčių
nenuimtas derlius nenurodomas.
11. Nurodykite savivaldybę, kurioje yra žemė. Ūkininkų ir šeimos ūkiai, turintys pasėlių
keliose savivaldybėse, nurodo tos savivaldybės pavadinimą, kurioje žemės ūkio naudmenų plotas
yra didžiausias.

