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PRATARMĖ

Metodiniai patarimai parengti siekiant detaliau išdėstyti stu-
dentams teisės aktų reikalavimus žemėtvarkos planavimo doku-
mentams, susijusiems su aplinkos tvarkymu, rengti. Pagrindiniai 
agrarinės aplinkosaugos teisės klausimai, kuriuos studentai studijų 
metu turi išmokti spręsti, yra teisinis sprendinių pagrindimas, remian-
tis atliktais skaičiavimais. Šiam tikslui atliekami:

1) žemės ūkio naudmenų plotų mažinimo tikslingumo arba 
žemės naudmenų sudėties pakeitimo tikslingumo pagrindimo 
skaičiavimai. Darbo pavadinimas – Ekologinio stabilumo 
rodiklių nustatymas;

2) žemės ūkio naudmenų dirvožemio apsaugos nuo nualinimo 
pagrindimo skaičiavimai. Darbo pavadinimas – Aplinkosau-
gos reikalavimų naudojant žemę intensyviai žemės ūkio veik-
lai užtikrinimas. 
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I. EKOLOGINIO STABILUMO RODIKLIŲ 
NUSTATYMAS

1. Darbo tikslas – pratybų ir seminarų metu įgyti gamybin-
iam darbui (teritorijų planavimo dokumentams rengti) reikiamus 
įgūdžius. Ekologinio stabilumo ir ekologinės įvairovės rodiklių reikia 
sprendžiant klausimus dėl miškų įveisimo žemės ūkio naudmenose 
pagrindimo ir dėl natūralių žemės naudmenų (miškų, krūmynų, pelkių, 
tarpdirvių pievų ir ganyklų) pavertimo ariamąja žeme, vykdant melio-
racijos darbus, tikslingumo. Vadovaujantis Žemės įstatymo 22 straips
niu, negalima mažinti vertingų žemės ūkio naudmenų, išskyrus atve-
jus, kai tai yra ekologiškai nuskurdinta teritorija. Atlikus skaičiavimus, 
ekologiškai nuskurdintomis galima laikyti tas vietoves, kurios neati-
tinka rekomenduojamų normatyvinių rodiklių.

2. Projektavimo medžiaga. Analizė atliekama remiantis žemės 
naudojimo planu M 1: 10 000 su nubraižytais žemės naudmenų 
kontūrais. Plane turi būti pažymėtas objektas (ūkio žemėvalda ar 
žemės sklypas), kuriame reikia numatyti įveisti miškus ar atlikti me-
lioracijos darbus. Ekologinės įvairovės rodikliai skaičiuojami didesnės 
teritorijos – ne mažiau kaip 300 – 500 m atstumu nuo žemėvaldos ar 
žemės sklypo ribos, bet ne mažesniame kaip 100 ha plote. Paprastai 
skaičiavimai atliekami stačiakampio formos ploto, kurio kraštinės yra 
ne mažiau kaip 1 km ilgio ( plane M 1: 10 000 tai 10x10; 10x15; 15x20 
cm stačiakampiai). Praktinio darbo objektu turėtų būti šio stačiakampio 
ribose suformuota teorinė (menama) ūkio žemėvalda, apimanti 50 
– 200 ha žemės ūkio naudmenų plotą. Bus atliekami visi šio ploto ty-
rimai, susiję su ekologinio stabilumo ir ekologinės įvairovės rodikliais 
bei aplinkosaugos reikalavimų, naudojant žemę žemės ūkio veiklai, 
užtikrinimu. 

3. Pagalbinės medžiagos. Pagalbines medžiagas, reikiamą anali
zei atlikti, sudaro:

1) dirvožemių planai, kuriuose pažymėti dirvožemio kontūrai, 
juose įrašyti dirvožemio sistematinių vienetų (dirvožemio tipų) 
bei dirvožemio granuliometrinės sudėties simboliai;

2) gamtinio karkaso planas, kuriame nustatytos ekologiškai jaut
rios teritorijos ir jose pažymėta: valstybiniai parkai ir draus-
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tiniai; Natura 2000 teritorijos; gamtinio karkaso elementai 
– geoekologinės takoskyros, migraciniai koridoriai ir vidinio 
stabilizavimo arealai;

3) topografinis žemėlapis su reljefo formas vaizduojančia infor-
macija (horizontalėmis ir kt.).

4. Vietovės ekologinio stabilumo nustatymas. Darbai atliekami 
šia tvarka:

4.1. Žemės naudojimo plane pažymėtoje (apibrėžtoje) teritori-
joje apskaičiuojami žemės naudmenų plotai ir parengiama teritorijos 
ekologinio stabilumo lentelė (žr. 1 lentelę).

1lentelė. Teritorijos ekologinio stabilumo įvertinimas

Eil. 
Nr�

Žemės naudmena Plotas 
ha P

Ekologinio stabilumo 
koeficientas Kes

Sandauga 
P x Kes

1. Ariamoji žemė 0,14
2. Pievos 0,62
3. Ganyklos 0,68
4. Sodai 0,43
5� Miškai 1,00
6� Medžių ir krūmų augalija 0,40
7. Pelkės 0,79
8. Vandens telkiniai 0,79
9. Užstatytos teritorijos, keliai 0,00
10. Pažeistos žemės (karjerai) 0,00
11. Kitos žemės 0,68

Iš viso (vidutiniškai): *

Pastaba: * Sandaugų (P x Kes) suma dalijama iš plotų (P) sumos.

4.2. Parengiama išvada dėl teritorijos ekologinio stabilumo. Es-
ant koeficiento Kes vidutinei reikšmei lygiai 0,67 ir didesnei, teritorija 
yra ekologiškai stabili, 0,51 – 0,66 – vidutiniškai stabili, 0,34 – 0,50 
– mažai stabili, mažesnei nei 0,34 – nestabili.

5. Vietovės ekologinės įvairovės nustatymas. Ekologinė 
įvairovė skaičiuojama tik nestabilioms ir mažai stabilioms teritorijoms 
(jų ekologinio stabilumo koeficientas mažesnis nei 0,50). Darbai atlie
kami šia tvarka:



8

5.1. Žemės naudojimo plane apibrėžtoje teritorijoje (stačiakampyje) 
paryškinamos žmogaus veiklos pertvarkytų teritorijų ribos. Šios terito-
rijos įvardijamos kaip intensyvaus naudojimo teritorijos (Int). Į jas įeina 
ariamoji žemė, keliai, pastatais užstatytos teritorijos. Prie užstatytų 
teritorijų priskiriamos medžiais neapaugusios gyvenamosios ir ūkinės 
sodybos (be sodų ir kitų želdinių), taip pat gyvenviečių gatvės. Iš ben-
dro ploto neišminusuojama ir Int arealų ribomis negali būti melioraci-
jos grioviai ir maži upeliai.

5.2. Apskaičiuojami Int plotai (1 ha tikslumu) pagal atskirus are
alus (jeigu jie tarp savęs nesijungia).

5.3. Apskaičiuojami Int atskirų arealų kontaktiniai perimetrai (0,1 
km tikslumu) su kiekviena iš šių natūralių arba sąlyginai natūralių 
žemės naudmenų rūšių: 1) miškais, aukštutinio ir tarpinio tipo pelkėmis; 
2) ežerais, nesureguliuotomis upėmis ir upeliais; 3) medžių ir krūmų 
augalija; 4) žemutinio tipo pelkėmis; 5) tvenkiniais; 6) žoline augalija 
apaugusiais plotais; 7) sodybomis; 8) įsiterpusiomis medžių juostomis, 
melioracijos grioviais ir mažais upeliais. 

Skaičiuojant kontaktinius perimetrus su žemės naudmenomis, už 
kurių (ne toliau kaip 100 m atstumu) yra kita naudmena, turinti didesnę 
ekologinės įvairovės koeficiento reikšmę, kontaktu laikoma ši tolesnė 
naudmena. Su medžių juostomis ir melioracijos grioviais kontaktinis 
perimetras skaičiuojamas tik vieną kartą, tai yra tik iš vienos pusės. Kai 
bendrojo naudojimo keliai yra apželdinti medžiais ar krūmais, su jais 
kontaktinis perimetras skaičiuojamas kaip su medžių juosta. 

5.4. Parengiama teritorijos gamtinės įvairovės rodiklių nustatymo 
lentelė (žr. 2 lentelę).
2 lentelė. Teritorijos gamtinės įvairovės rodiklio nustatymas

1 2 3 4
Eil. 
Nr�

Žemės naudmena Kontaktinio 
perimetro 
ilgis km Lek

Ekologinės 
įvairovės 
koeficien-
tas Kke

Sandauga 
Lek x Kke
(redukuotas 
perimetras)

1. Miškai ir pelkės (išskyrus 
žemutinio tipo)

0,91,0

2. Ežerai, upės ir nesureguliuoti upeliai 0,8
3. Medžių ir krūmų augalija 0,7
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1 2 3 4
4. Žemutinio tipo pelkės 0,6
5� Tvenkiniai 0,5
6� Natūralios pievos ir ganyklos 0,3
7. Kitos nenaudojamos žemės 

su žoline augalija
0,3

8. Sodybos (su želdiniais) 0,2
9. Medžių ir krūmų juostos 0,2
10. Melioracijos grioviai ir maži upeliai 0,2
11. Kultūrinės pievos 0,1

Redukuoto perimetro suma ELek: x x

5.4. Apskaičiuojamas vidutinis gamtinės įvairovės rodiklis (Gįv) 
ūkio žemėvaldoje ir analizuojamuose arealuose: redukuoto kontaktinio 
perimetro suma (metrais) dalijama iš intensyvaus naudojimo teritorijos 
ploto (hektarais): Gįv = ELek / Int , m/ha.

5.5. Išanalizuojama vietovės situacija bei dirvožemiai ir parenka-
mas normatyvinis gamtinės įvairovės rodiklis (žr. 3 lentelę). Lentelėje 
nurodyti didžiausi minimalūs rodikliai, taikomi saugomoms terito-
rijoms, mažiausi – kitoms teritorijoms, kuriose galimas intensyvus 
ūkininkavimas.

3 lentelė . Rekomenduojami gamtinės įvairovės rodikliai

Reljefo ir 
vyraujančių 
dirvožemių 
charakteristika

Rekomenduojamas 
minimalus gamtinės 
įvairovės rodiklis m/ha

Reljefo ir 
vyraujančių 
dirvožemių 
charakteristika

Rekomenduoja-
mas minimalus 
gamtinės įvairovės 
rodiklis m/ha

Lygumos:
smėliai
priesmėliai
lengvi ir viduti-
niai priemoliai
sunkūs priemo-
liai ir moliai
durpės ir pu-
veninga velėna

8060
6040

4030

3525

140100

Kalvotos terito-
rijos (>35°):
smėliai
priesmėliai
priemoliai
Upių slėniai: 
smėliai
priesmėliai
priemoliai

140120
120100
10080

180150
140120
120100
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5.6. Apskaičiuotas faktinis gamtinės įvairovės rodiklis palygina-
mas su normatyviniu. Jeigu gautas mažesnis nei normatyvinis rodiklis, 
teritorija laikoma ekologiškai nuskurdinta ir joje reikia rekomenduoti 
priemones gamtinei įvairovei padidinti. 

Ūkio žemėvaldos plane galima suprojektuoti:
1) miško želdinius;
2) laukų apsaugines juostas;
3) pievas;
4) žemės plotų su neveikiančiomis melioracijos sistemomis 

renatūralizavimą, t. y. buvusių žemės naudmenų (pelkių, 
medžių ir krūmų augalijos) savaiminį atsikūrimą;

5) užstatytų teritorijų apželdinimą.
Suprojektavus nurodytus objektus, reikia projektuojamo laiko-

tarpio situacijai parengti 2 lentelę ir nustatyti projektuojamą gamtinės 
įvairovės rodiklį. 

6. Darbo užbaigimas. Darbas baigiamas tokia tvarka:
1) užrašomas parengto brėžinio pavadinimas (N savivaldybės 

teritorijos dalies ekologinio stabilumo rodiklių analizė), 
nubraižomi sutartiniai ženklai, nurodomas darbo autorius;

2) parengiamas aiškinamasis raštas, kuriame turi būti atliktų 
tyrimų aprašymas ir pridedamos parengtos lentelės;

3) pridedama papildoma medžiaga, kuri buvo naudojama projek-
tavimo metu, pvz., dirvožemio planas ir kt.;

4) parengiama išvada dėl projektavimo sprendinių, nurodant 
teisės aktų reikalavimus ir galimybę mažinti žemės ūkio 
naudmenų plotus arba keisti žemės naudmenų sudėtį.
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II. APLINKOSAUGOS REIKALAVIMŲ, 
NAUDOJANT ŽEMĘ INTENSYVIAI ŽEMĖS 

ŪKIO VEIKLAI, UŽTIKRINIMAS 

1. Darbo tikslas – pratybų ir seminarų metu įgyti gamybiniam 
darbui (teritorijų planavimo dokumentams rengti) reikiamus įgūdžius. 
Rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, reikia nagrinėti ne tik 
žemės ūkio gamybos intensyvinimo ir jos šakų suderinimo klausimus, 
bet ir įvertinti šios veiklos įtaką aplinkai. Netinkamai naudojant žemę 
galima nualinti dirvožemį, pabloginti jo savybes, neigimai paveikti 
kraštovaizdį. Todėl rengiant žemėtvarkos projektus šie klausimai turi 
būti sprendžiami kompleksiškai, atliekant išauginamos produkcijos 
kiekio ir jos poreikio bei humuso balanso skaičiavimus. 

2. Projektavimo medžiaga. Analizė atliekama remiantis pirmoje 
užduotyje parengtu žemės naudojimo planu M 1: 10 000 su suformuo-
ta ne mažesnio kaip 50 ha žemės ūkio naudmenų ploto menamo ūkio 
žemėvalda. Visi skaičiavimai atliekami tik šio ūkio žemėvaldos ribose. 

3. Pagalbinė medžiaga. Analizei reikiamą pagalbinę medžiagą 
sudaro:

1) dirvožemio planas, kuriame pažymėti dirvožemio kontūrai, 
juose įrašyti dirvožemio sisteminių vienetų (dirvožemio tipų) 
bei dirvožemio granuliometrinės sudėties simboliai. Esant 
galimybei, įrašomi žemės ūkio naudmenų dirvožemių našumo 
balai ir pažymimos sausinimo sistemų ribos bei jų įrengimo 
metai;

2) dirvožemio agrochemines savybes (rūgštumą, judriojo fosforo 
ir kalio kiekį, humusingumą) išreiškiančios kartogramos arba 
kitokie atributiniai duomenys;

3) topografinis žemėlapis su reljefo formas vaizduojančia infor-
macija (horizontalėmis ir kt.).

4. Ūkio gamybos krypties nustatymas. Analizuojant realų 
objektą, turi būti išsiaiškinama dabartinė ūkio gamybos kryptis ir 
jos plėtojimo perspektyvos, turimi gamybiniai pastatai, pagrindinė 
žemės ūkio technika, realizuojamos prekinės žemės ūkio produkcijos 
rūšys. Neturint tokios informacijos, pasirenkama, kad ūkyje bus mišri 
augalininkystės – galvijininkystės specializacija. Skaičiuojant 100 ha 
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žemės ūkio naudmenų, ūkyje planuojama 35 – 40 karvių ir 50 – 60 
galvijų prieauglio. Dalis augalininkystės produkcijos bus sunaudojama 
pašarams, kita dalis (daugiausia grūdai) – parduodama. 

5. Teritorijos zonavimas pagal panašias dirvožemių savybes. 
Visi ūkio žemėvaldoje esantys žemės ūkio naudmenų plotai suskir-
stomi į panašias dirvožemių savybes turinčius laukus (agroūkinius 
sklypus). Sklypo plotas turi būti ne mažesnis kaip 5 ha. Grupavimo 
pagrindą sudaro vietovės reljefas, žemės melioracinė būklė, dirvožemių 
granuliometrinė sudėtis ir našumas. Papildomai suskaidyti galima, jei 
atskiri plotai labai skiriasi pagal judriojo fosforo kiekį ir rūgštumą. 
Nustatytos zonos sunumeruojamos; jos gali apimti kelis atskirose 
vietose išsidėsčiusius, bet tomis pačiomis savybėmis pasižyminčius 
agroūkinius sklypus. Zonos apibūdinamos pagal jų geriausią ūkinį 
panaudojimą. Pavyzdžiui, gali būti tokios zonos:

I – labai geros ir geros ūkinės vertės žemės (tinkamos kviečiams, 
cukriniams runkeliams ir kitiems dirvai reikliems augalams 
auginti);

II – geros ūkinės vertės žemės (tinkamos rapsams ir javams 
auginti);

III – vidutinės ūkinės vertės žemės (tinkamos javams ir 
daugiametėms žolėms auginti);

IV – lengvos granuliometrinės sudėties žemės (tinkamos 
žieminiams rugiams, lubinams, grikiams, bulvėms auginti);

V – kalvotos žemės (esant nuardytų dirvožemių, tinkamos 
pašariniams javams ir žolėms auginti);

VI – pievų ir ganyklų žemės (vyrauja durpiniai ir puveningi 
dirvožemiai arba nenusausintos ir kitos drėgnesnės žemės);

VII – patenkinamos ir prastos ūkinės vertės žemės.
6. Kiekvienai zonai tinkamiausių sėjomainų parinkimas. 

Atsižvelgiant į tai, kokią produkciją ūkiui tinkamiausia auginti, bei į 
dirvožemių savybes, parenkamos tinkamiausios sėjomainos kiekvi-
enai zonai. Sėjomainų rotacijas turėtų sudaryti ne mažiau kaip 5 ir ne 
daugiau kaip 8 nariai. Parenkant pasėlių kaitaliojimo eiliškumą, būtina 
vadovautis tinkamiausių priešsėlių reikalavimais (žr. 4 lentelę).
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4 lentelė. Žemės ūkio augalų priešsėlių tinkamumas

Pasėliai

Priešsėlis

Ž.
 ru

gi
ai

Ž.
 k

vi
eč

ia
i

M
ie

ži
ai

V
 k

vi
eč

ia
i

Av
iž

os

V.
 ra

ps
ai

G
rik

ia
i

A
nk

št
. j

av
ai

Ž.
 ra

ps
ai

K
uk

ur
ūz

ai

B
ul

vė
s

Ša
kn

ia
va

is
ia

i

Li
na

i

D
ob

ila
i

D
au

g.
 v

ar
p.

 ž
ol

ės

V
ik

ių
a

vi
žų

 
m

iš
. ž

al
. p

aš
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ž. rugiai v - v v v 0 + + + x x x + ++ v ++
Ž. kviečiai 0 0 - 0 v 0 0 + + x x x + ++ - ++
Miežiai ++ ++ v v v + - ++ ++ ++ ++ ++ + + v x
V. kviečiai v 0 - 0 - + - + + + ++ ++ v ++ + v
Avižos + + v + - + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ x
V. rapsai + + v v v 0 + ++ 0 ++ ++ ++ v ++ ++ -
Grikiai + + v v v + - + + ++ ++ - + - - +
Ankštiniai 
javai

++ ++ + + + ++ v 0 + + + + v 0 v 0

Ž. rapsai x x x 0 x 0 0 x x x x x v ++ + ++
Kukurūzai ++ ++ + v + ++ - ++ ++ ++ ++ ++ v + v x
Bulvės ++ ++ + + + ++ + ++ ++ ++ v ++ + ++ + x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Šakniavais. ++ ++ ++ v v ++ 0 + ++ ++ ++ - v v v x
Linai ++ ++ v - v v - v ++ ++ ++ ++ 0 ++ + x
Dobilų 
įsėlis

+ + ++ - + - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +

Priešsėlių sutartiniai žymėjimai: ++  labai geras; +  geras; v – vidutinis;  – blogas; 0 
– labai blogas; x – priešsėlis agrotechnikai geras, ūkiškai blogas.

Rekomenduojama augalų atsėliavimo trukmė: žieminiams ru-
giams ir kviečiams – 2 metai su 2 metų pertrauka grįžti į tą patį lauką; 
miežiams – 2 – 3 metai su 2 – 3 metų pertrauka; avižoms – 2 metai 
su 2 – 3 metų pertrauka; cukriniams runkeliams – 2 metai (po labai 
gerų priešsėlių, gausaus patręšimo ir intensyvios augalų apsaugos) su 3 
metų pertrauka; bulvėms – 2 metai su 3 metų pertrauka. Linai ir dobilai 
neatsėliuojami, o pertrauka auginti tame pačiame lauke – 3 – 4 metai. 
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7. Pasėlių struktūros, derlingumo ir bendro derliaus 
skaičiavimas. Pagal sėjomainų rotacijas nustatomi atskirų žemės ūkio 
augalų plotai kiekvienoje zonoje ir iš viso ūkyje. Po to nustatomas 
projektinis derlingumas ir bendras derlius. Projektinis derlingumas 
apskaičiuojamas apie 20 – 30 proc. didesnis, nei vidutiniškai gauna-
ma (pagal statistinius duomenis) savivaldybėje, kurios teritorijoje 
yra analizuojamas ūkis. Nesant pakankamai duomenų, naudojamasi 
mokslinėje ir metodinėje literatūroje pateiktomis rekomendacijomis. 
Nustačius bendrą derlių patikrinama, ar žalieji bei stambieji pašarai 
atitinka gyvulininkystės poreikius. Planuojamas išauginti žolės ir šieno 
kiekis turi būti ne mažesnis už poreikį, bet ir ne didesnis kaip 20 proc. 
poreikio. Šį poreikį sudaro:

 vienai karvei per metus – 2,2 t šieno ir 9 t žolinių pašarų;
 vienam galvijų prieaugliui per metus – 0,7 t šieno ir 5 t žolinių 

pašarų.
Jeigu nurodytų pašarų gamybos ir poreikio balansas 

neužtikrinamas, reikia pakeisti sėjomainų rotacijas ir atitinkamai pa-
tikslinti kitus skaičiavimus. Esant didesniam pašarų kiekiui, gali būti 
didinamas gyvulių skaičius. 

8. Humuso balanso skaičiavimas. Humusas vienas iš svarbių gam-
tos išteklių, bus išsaugotas ir atkurtas tik gero ūkininkavimo sąlygomis. 
Todėl kiekvienoje zonoje (agroūkiniame sklype) į dirvą įterpiamų 
organinių trąšų kiekis turi kompensuoti dėl kai kurių rūšių augalų augini-
mo sumažėjusį humuso kiekį. Humuso kiekį vidutiniškai per metus 
sumažina (t/ha,): bulvės – 1,6; cukriniai runkeliai ir pašariniai šakniavaisiai 
– 1,8; linai, rapsai  1,0 – 1,1; javai – 0,7 – 1,0; varpinių ir ankštinių 
mišiniai žaliajam pašarui – 0,6 – 0,7 t/ha. Humuso kiekį padidina: išartos 
daugiametės žolės – 1,5 t/ha, 10 t kraikinio mėšlo – 0,6 t/ha, susmulkinti 
šiaudai – 0,2 t/ha, žaliajai trąšai auginami pasėliai (po užarimo) – 0,5 t/ha. 
Kraikinio mėšlo kiekis nustatomas pagal gyvulių skaičių: vienai karvei 
– 12 t per metus, vienam prieaugliui – 4 t per metus.

Atlikus skaičiavimus ir nustačius, kad humuso kiekio atkūrimas 
neužtikrinamas bent vienoje iš zonų, sėjomainų rotacijos vėl tikslina-
mos (pvz., numatant pasėlius žaliajai trąšai) ir visi duomenys pertvar-
komi iš naujo.
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9. Darbo užbaigimas. Atlikus tyrimus ir skaičiavimus, parengia-
mas brėžinys ir aiškinamasis raštas. 

Užrašomas brėžinio pavadinimas (N savivaldybės N ūkio 
žemėvaldos funkcinio zonavimo planas). Plane turi būti nubraižytos 
agroūkinių sklypų ir zonų ribos. Zonų viduryje įrašoma: skaitiklyje – 
zonos ir agroūkinio sklypo numeris, vardiklyje – žemės ūkio naudmenų 
plotas 1 ha tikslumu.

Aiškinamojo rašto turinys (skyrių pavadinimai):
1. Teisės aktų reikalavimai racionaliai naudoti žemę.
2. Ūkio žemėvaldos teritorijos reljefo, dirvožemių ir ekologinio 

stabilumo apibūdinimas.
3. Ūkio teritorijos funkcinis zonavimas.
4. Ūkio gamybos šakų vystymo perspektyvos (nurodoma special-

izacija ir savais pašarais galimas išlaikyti gyvulių skaičius).
5. Rekomenduojamos sėjomainos ir pasėlių struktūra.
6. Dirvožemio savybių išsaugojimo ir pagerinimo planavimas. 

Šiame skyriuje pateikiama suvestinių duomenų lentelė, iš 
kurios galima spręsti apie humuso balanso užtikrinimą (žr. 5 
lentelę).

7. Išvada dėl projekto sprendinių pasekmių, užtikrinančių žemės 
ūkio naudmenų dirožemių apsaugą nuo nualinimo.

5 lentelė. Ūkio žemės naudojimo intensyvumo suderinimas su dirvožemio savybių 
gerinimo reikalavimais (humuso balansas)

Eil. 
Nr�

Rodikliai
Zonų ir agroūkinių 
sklypų numeriai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7
1. Žemės ūkio naudmenų plotas, ha
2. Rekomenduojami auginti pasėliai:

2.1.  Javai : plotas ha 
proc.

2.2.  Bulvės: plotas ha
proc.

2.3. Šakniavaisiai: plotas ha
proc. 
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Eil. 
Nr�

Rodikliai
Zonų ir agroūkinių 
sklypų numeriai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7
2.4. Rapsai, linai: plotas ha

proc. 
2.5. Varpinių – ankštinių 

mišiniai žal. pašarui:
plotas ha
proc. 

2.6. Augalai žaliajai trąšai:
plotas ha
proc. 

2.7. Daugiametės žolės, pie-
vos ir ganyklos:
plotas ha
proc. 

2.8. Iš viso: plotas ha
proc. 

3. Sėjomainų rotacijų narių skaičius
4. Planuojamas humuso kiekio 

sumažėjimas per rotacijos 
laikotarpį, vidut. per metus t

5� Planuojamas humuso kiekio 
atkūrimas per rotacijos 
laikotarpį, vidut. per metus t:

5.1.   išarus daugiametes žoles
5.2.   patręšus mėšlu
5.3.   įterpus susmulkintus šiaudus
5.4.   įterpus žaliajai trąšai 

auginamus pasėlius
5�5� Iš viso:
6� Humuso balansas per metus:

visame plote t
 vidutiniškai 1 ha t
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Skaičiavimų pavyzdys:
1. Ūkio žemėvaldą sudaro 111 ha žemės ūkio naudmenų, iš jų 20 

ha – pastovus pievų (ganyklų) plotas, 91 ha – labai geros ūkinės 
vertės ariamoji žemė. Ūkio gamybos kryptis – augalininkystė 
ir gyvulininkystė.

2. Projektuojamas gyvulių skaičius ūkyje – 40 karvių ir 60 galvijų 
prieauglio.

3. Žaliųjų pašarų poreikis galvijams: (40 x 9 + 70 x 5) = 710 t 
per metus. Stambiųjų pašarų poreikis galvijams (40 x 2,2 + 60 
x 0,7) = 130 t per metus.

4. Ūkyje rekomenduojamos sėjomainos:
 I zonoje: 1 – Vienametės žolės žal. pašarui; 2 – 3 – daugiametės 

žolės; 4 – žieminiai kviečiai; 5 – miežiai + cukriniai runkeliai; 
6 – rapsai; 7 – vasariniai javai. Vidutinis sėjomainos lauko dy-
dis – 13 ha.

 VI zonoje: 1 – 8 – daugiametės pievinės (ganyklinės) žolės; 9 
– žieminiai kviečiai; 10 – vasariniai javai + d. ž. įsėlis. Viduti-
nis kasmet persėjamas plotas – 2 ha.

5. Planuojamas daugiamečių žolių panaudojimas: ½  šienui ir 
šienainiui, ½  žaliesiems pašarams. Planuojamas vienamečių 
žolių (varpinių – ankštinių mišinių) panaudojimas: žaliesiems 
pašarams – 80 proc. ir siloso gamybai – 20 proc.

6. Žaliesiems pašarams bus skiriama: I zonoje – 23 ha (0,8 x 13 
+ 0,5 x 26), VI zonoje  8 ha (0,5 x 16), iš viso – 31 ha žemės 
ūkio naudmenų. Stambiesiems pašarams bus skiriama: I zonoje 
– 13 ha (0,5 x 26), VI zonoje – 8 ha (0,5 x16), iš viso  21 ha 
žemės ūkio naudmenų.

7. Planuojamas daugiamečių žolių derlingumas: 25 t/ha žolės ir 
6 t/ha šieno. Planuojamas vienamečių žolių derlingumas – 25 
t/ha žaliosios masės.

8. Žaliųjų pašarų gamybos metinės apimtys – 775 t (31 x 25), 
arba 109 proc. poreikio. Stambiųjų pašarų gamybos metinės 
apimtys – 136 t (21 x 6), arba 105 proc. poreikio.

9. Humuso kiekio sumažėjimo skaičiavimas (per sėjomainos ro-
tacijos įgyvendinimo laikotarpį, vidutiniškai per metus):
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 I zona: javai (33 x 1,0)  33,0 t; cukriniai runkeliai (6 x 1,8) 
– 10,8 t, vienametės žolės (13 x 0,7) – 9,1 t, rapsai ( 13 x 1,1) 
– 14,3 t; iš viso  67,2 t.

 VI zona: javai (4 x 0,9) – 3,6 t.
10. Humuso kiekio padidėjimo skaičiavimas (per sėjomainos ro-

tacijos įgyvendinimo laikotarpį, vidutiniškai per metus):
 I zona: daugiamečių žolių išarimas (13 x 1,5) – 19,5 t; 

susmulkintų javų šiaudų (be lauko su daugiamečių žolių 
įsėliu) įterpimas (33 x 0,2) – 6,6 t, kraikinio mėšlo įterpimas 
[(40 x 12 x 0,06) + (60 x 4 x 0,06)] – 43,2 t; iš viso  69,3 t, 
arba 2,1 t daugiau.

 VI zona: daugiamečių žolių (pievų, ganyklų) išarimas (2 x 
1,75) – 3,5 t; susmulkintų javų šiaudų įterpimas (2 x 0,2) 
– 0,4 t; iš viso  3,9 t, arba 0,3 t daugiau.

11. Humuso balanso skaičiavimai pateikti 51lentelėje.

51 lentelė. Ūkio žemės naudojimo intensyvumo suderinimas su dirvožemio savybių 
gerinimo reikalavimais (humuso balansas)

Eil. Nr. Rodikliai
Zonų ir agroūkinių 
sklypų numeriai Iš viso
I zona VI zona

1 2 3 4 5 6 7
1. Žemės ūkio naudmenų plotas ha 91 20 111
2. Rekomenduojami 

auginti pasėliai:
2.1.  Javai : plotas ha

proc.
33

36,3
4

20,0
37

33,3
2.2.  Bulvės: plotas ha

proc.
-
-

-
-

-
-

2.3. Šakniavaisiai: plotas ha
proc. 

6
6,6

-
-

6
5,4

2.4. Rapsai, linai: plotas ha
proc. 

13
14,3

-
-

13
11,7

2.5. Varpinių – ankštinių mišiniai 
žal. pašarui: plotas ha
proc. 

13
14,3

-
-

13
11,7



19

Eil. Nr. Rodikliai
Zonų ir agroūkinių 
sklypų numeriai Iš viso
I zona VI zona

1 2 3 4 5 6 7
2.6. Augalai žaliąjai trąšai: plotas ha

proc. 
-
-

-
-

-
-

2.7. Daugiametės žolės, pievos 
ir ganyklos: plotas ha
proc. 

26
28,5

16
80,0

42
37,9

2.8. Iš viso: plotas ha
proc. 

91
100

20
100

111
100

3. Sėjomainų rotacijų narių skaičius 7 10 x
4. Planuojamas humuso kiekio 

sumažėjimas per rotacijos 
laikotarpį, vidut. per metus t

67,2 3,6 70,8

5� Planuojamas humuso 
kiekio atkūrimas per 
rotacijos laikotarpį, vi-
dut. per metus t

5.1.   išarus daugiametes žoles 19,5 3,5 23,0
5.2.   patręšus mėšlu 43,2 - 43,2
5.3.   įterpus susmulkintus šiaudus 6,6 0,4 7,0
5.4.   įterpus žaliajai trąšai 

auginamus pasėlius
- - -

5�5� Iš viso: 69,3 3,9 73,2
6� Humuso balansas per metus:

 visame plote t
 vidutiniškai 1 ha t

+2,1
+0,02

+0,3
+0,015

+2,4
+0,02

12. Bendra išvada: ūkyje planuojamas žemės naudojimo inten-
syvinimas, pasėlių struktūra ir tręšimo sistema atitinka geros 
ūkininkavimo praktikos reikalavimus bei užtikrina dirvožemių 
apsaugą nuo nualinimo. 
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