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Výstup O3 - programový produkt 

 

O3 rezultatas - programinė įranga  

 

Vartotojo instrukcija 

Programinės įrangos naudojimo instrukcija - algoritmas 

 

Programinę įrangą galima rasti SOILS projekto svetainėje 

https://spu.fem.uniag.sk/SOILS/outputs/ 

Būtina atsisiųsti įrankį į savo kompiuterį ir išsaugoti, kitaip įvesti duomenys bus prarasti. Tada 

vartotojas eina pagal šiuos žingsnius. 

 

1. Pirmiausia vartotojas (studentas) pateikia (įveda)  informaciją apie gyvulininkystę (1 

lapas - pradinė informacija apie gyvulininkystės produkciją). Vartotojas matys 

užpildytus paskutinių skaičiavimų duomenis. Juos gali ištrinti arba pakeisti. Kiekviena 

duomenų pateikimo ląstelė turi būti užpildyta (neturint duomenų, reikia įvesti nulines 

vertes, kitaip programa negali teisingai apskaičiuoti duomenų). Duomenis būtina 

perskaičiuoti kiekvieną kartą juos užpildžius (paspauskite mygtuką šalia kiekvienos 

gyvūnų kategorijos). Tada įveskite duomenis apie kiekvienos kategorijos gyvūnų 

skaičių ir tada programa automatiškai perskaičiuos kitas gyvūnų kategorijas 

(vartotojas šiose kategorijose vertės neįveda). Minimalūs šėrimo reikalavimai (pievų 

ir ganyklų plotas + kukurūzai ir liucerna) yra automatiškai apskaičiuojami pagal 

gyvūnų skaičių. Tada vartotojas įveda kitus duomenis, tokius kaip veiklos rodikliai, 

kainos, subsidijos (jei reikia) ir veisimo išlaidos per 100 šėrimo dienų. 

2. Vėliau vartotojas pateikia (įveda) reikalingus duomenis 2 lape (augalininkystė). 

Augalininkystę sudaro iš anksto nustatyti pasėliai, kurie yra dažniausiai auginami 

Slovakijoje, Čekijoje, Lietuvoje ir Vengrijoje. Pradiniai augalininkystės duomenys yra: 

plotas hektarais, derlius (tonomis iš 1 ha), kaina eurais už 1 toną ir išlaidos  hektarui. 

Įvedęs visus duomenis ir nulines vertes, vartotojas turi perskaičiuoti duomenis 

(paspauskite mygtukus, skirtus perskaičiuoti kiekvieną objektą arba viską 

perskaičiuoti vienu metu). 

3. Įvedęs visus duomenis, tiek auginant gyvūnus, tiek augalus augalininkystėje, 

vartotojas gali susipažinti su rezultatais. Gyvulininkystės produkcijos vertės yra 3 lape 

„Gyvulininkystės produkcija“. Produkcijos lentelėje pateikta gyvulininkystės 

produkcijos apžvalga pagal iš anksto nustatytus produkcijos rodiklius. Išsamesnę 

informaciją apie bandos struktūrą pagal kiekvieną gyvūnų kategoriją vartotojas gali 
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gauti spustelėjęs mygtuką „Veisimo struktūra“. Vartotojas taip pat gali naudoti tą patį 

mygtuką. Norėdamas greitai grįžti prie pradinių duomenų apie atskiras gyvūnų 

kategorijas, Vartotojas turi naudoti mygtuką „Įterpti kitus duomenis“.  

4. 4 lape (Augalininkystės produkcija) pateikiamas visos ūkio augalininkystės 

produkcijos ekonominis įvertinimas. Visi išvesties rodikliai yra išvardinti antraštėje. 

5. Bendras ūkio ekonomikos vertinimas pateiktas 5 lape „Bendra ūkio produkcija“. Tai 

pateikia bendrus augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos ekonominius rodiklius, 

taigi, išsamų ūkio ekonominį rezultatą (pelną arba nuostolius), taip pat bendrą ūkio 

plotą. 

Kilus klausimams, nedvejodami susisiekite su mumis patrik.rovny@gmail.com. 

Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį joje esančios informacijos 

panaudojimą. 
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