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STATISTINIO TYRIMO Ištisinis statistinis tyrimas. Pašarų sunaudojimo statistinę ataskaitą pildo žemės
RŪŠIS, APIMTIS IR
ūkio bendrovės ir įmonės, auginančios gyvulius ar paukščius.
TIKSLAS
Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.

Statistinio tyrimo tikslas – parengti statistinę informaciją apie pašarų sunaudojimą.
Statistinio tyrimo duomenys naudojami sudarant žemės ūkio produktų natūrinius
balansus.
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad juridiniai
DUOMENŲ
asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos
PATEIKIMO PAREIGA darbų programai įgyvendinti.
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
DUOMENŲ
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima
KONFIDENCIALUMAS identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai

statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO TVARKOS
PAŽEIDIMAS

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis:
„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už
oficialiosios statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir
kitų su statistika susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus.“
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PAAIŠKINIMAI PAŠARŲ SUNAUDOJIMO STATISTINEI ATASKAITAI
ŽŪ-25 (METINEI) PILDYTI
1. Pašarų sunaudojimo statistinėje ataskaitoje ŽŪ-25 (metinėje) (toliau – ataskaita) žemės ūkio
bendrovės ir įmonės įrašo, kiek pašarų sunaudojo gyvuliams ir paukščiams ataskaitiniu laikotarpiu.
Sunaudotas pašarų kiekis nurodomas sušerto produkto svoriu, neperskaičiuotu pašariniais vienetais (pvz.,
pieno milteliai nurodomi neperskaičiuoti į pieną).
2. Ataskaitos I skyriuje nurodomas pašarų sunaudojimas pagal gyvulių ir paukščių rūšis:
2.1. 01–08 eil. nurodomas sušertų grūdų kiekis pagal jų rūšis. Kiti javai – tai grikiai, sorgai, soros;
2.2. 09 eil. nurodomas sušertų miltų, kruopų kiekis;
2.3. 10 eil. nurodomi visi šalutiniai miltų ir kruopų gamybos produktai. Tai įvairių grūdų pamiltės,
sėlenos, išsijos;
2.4. 11 eil. nurodomas visaverčių, savos gamybos arba pirktų, kombinuotųjų pašarų kiekis, sušertas
gyvuliams;
2.5. 12 eil. nurodomas sušertas dirbtinio džiovinimo žolės miltų kiekis. Tai liucernos, dobilų ar kitų
žolių miltai, gaunami dirbtinai džiovinant ir sumalant visą jauną augalą;
2.6. 13–20 eil. nurodomos išspaudos ar rupiniai, gaunami kaip šalutinis maisto pramonės produktas
gaminant aliejų (13–16 eil.), cukrų (17 eil.), krakmolą (18 eil.), sultis (19, 20 eil.);
2.7. 21–25 eil. nurodomas sušertų atitinkamų produktų kiekis, nepriklausomai nuo to, kaip produktai
buvo apdoroti prieš sušeriant (smulkinti, šutinti ar sumaišyti su kitais pašarais);
2.8. 26–32 eil. nurodomas sušertų žolinių pašarų kiekis. Žalieji pašarai (28 eil.) – tai daugiausia
vienmečių varpinių ir ankštinių žolių mišiniai papildomai šerti (pvz., galvijams, trūkstant žolės ganyklose).
Šienas nurodomas neperskaičiuotas į žaliąją masę;
2.9. Neturint tikslių duomenų apie ganyklinių pašarų kiekį, reikia vidutiniškai apskaičiuoti juos pagal
pašarų normas skirtingų rūšių gyvuliams. Ganiavos laikotarpiu vienai karvei vidutiniškai reikia nuo 8 iki
12 tonų žolės (pvz., karvė, kurios metinis pieno primilžis 4 000 kg pieno, ganiavos laikotarpiu suėda apie
9,3 tonos žolės), prieaugliui iki metų reikia 3–4 tonų, 1–2 metų galvijams – 4–5 tonų, arkliams – apie 5 tonų,
avims, ožkoms – 1,3–1,5 tonos. Vidutiniškai viename hektare ganyklos galima išganyti 2,6 karvės, tai yra
vienam sąlyginiam galvijui tenka 0,4 ha ganyklos;
2.10. 33–39 eil. nurodomi gyvulinės kilmės pašarai;
2.10.1 34 eil. nurodomas sušertas nugriebto pieno arba pasukų kiekis;
2.10.2 35 eil. nurodomas sušertų išrūgų kiekis;
2.10.3 36 eil. nurodomi milteliai, gaunami išdžiovinus suliesintą pieną, išrūgas, pasukas;
2.10.4 37 eil. nurodomi pašarai, gaminami iš menkaverčių žuvų arba jų perdirbimo atliekų;
2.10.5 38 eil. nurodomi mėsos ir kaulų miltai, gaminami iš maistui netinkamos mėsos, kaulų ir kraujo,
skerdenos atliekų;
2.10.6 39 eil. nurodomi paukštienos atliekų miltai, gaunami išdžiovinus ir sumalus papjautų paukščių
liekanas;
2.10.7 40 eil. nurodomi sušerti salyklojai (saladinas), gaunami kaip šalutinis alaus gamybos produktas.
3. Ataskaitos II skyriuje vidutinis populiacijos (galvijų, kiaulių, paukščių ir t. t.) skaičius
skaičiuojamas kaip chronologinis vidurkis
nurodyto mėn.

1 d., n – mėn. skaičius.
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kur: y1, y2, y3, ,yn – populiacija

