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Tyrimo tikslas  –  įvertinti ekologinių ţemės ūkių plotų ir juose auginamų kultūrų kitimą Lietuvos teritorijoje 2010 – 2014 m. 2010 – 2014 metų 

ekologinių ţemės ūkių plotų kitimui įvertinti buvo naudojami iš sertifikavimo įstaigų gauti duomenys (duomenų bazės). Kuriuose pateikiami visi per 

tiriamąjį laikotarpį Lietuvoje deklaruoti ir sertifikuoti ekologinių ūkių plotai bei per šiuos metus juose augintos ţemės ūkio kultūros. Ekologinių ţemės 

ūkių plotų išsidėstymui Lietuvos teritorijoje pavaizduoti naudota ArcGIS programinė įranga. Nustatyta, kad didţiausi ekologinių ūkių ţemės plotai visais 
analizuotais metais buvo  šiaurės rytų Lietuvoje, maţausi plotai - vidurio Lietuvos šiaurinėje ir pietinėje dalyje. Visais tiriamais metais didţiausią 

ekologinių ţemės ūkių pasėlių plotą uţėmė pievos, ganyklos, daugiametės ţolės, šios kultūros kiekvienais metais sudarė beveik pusę deklaruotų pasėlių 

ploto. Maţiausią deklaruotą ekologinių ūkių pasėlių plotą tiriamais metais uţėmė šakniavaisiai ir darţovės, šių kultūrų uţimami plotai daţniausiai sudarė 

maţiau nei 1 proc. visų deklaruotų ekologinių ţemės ūkio plotuose auginamų pasėlių. 

Žemės ūkio kultūros, plotas, ekologinis ūkis 

 
Įvadas 

 

Pasaulyje vis labiau krypstama į tausojamąją ir 

ekologinę ţemdirbystę. Pastebimas ţmonių noras gyventi 

švaresnėje ir sveikesnėje aplinkoje, maitintis sveikesniais, 

kokybiškesniais maisto produktais, todėl ekologiškos 

produkcijos paklausa, o tuo pačiu ir ekologinės 

ţemdirbystės plotai visame pasaulyje  kiekvienais metais 

didėja.  

2008 m. pasaulyje sertifikuotas ekologinis ţemės ūkio 

plotas siekė 35,1 mln. ha ir buvo 9 proc. didesnis negu 

2007-aisiais. Didţiausias sertifikuotas ţemės ūkio plotas –  

Okeanijos šalių grupėje - 35 proc., Europoje ir Pietų 

Amerikoje - po 23, Azijoje - 9, Šiaurės Amerikoje ir 

Afrikoje atitinkamai - 7 ir 3 proc. Palyginti su 2007 m., 

daugiausia išaugo Pietų Amerikos ekologinės gamybos 

plotas - 1,65, Europos - 0,5 mln. hektarų.  

Spartesniam ekologinių ūkių plotų didėjimui pasaulyje 

trukdo, tai jog ekologinis ţemės ūkis turi būti plėtojamas 

tik švarioje aplinkoje (Pekarskas ir kt., 2006; Pekarskas ir 

kt., 2007), gaunamos produkcijos kiekis daug maţesnis nei 

intensyvios ţemdirbystės gamybos metu, nes ekologinės 

gamybos ūkiuose mineralinių trąšų naudojimas yra grieţtai 

uţdraustas. Pagrindinės priemonės uţtikrinanti reikiama 

maistinių medţiagų kiekį ekologinės gamybos ūkiuose yra 

tręšimas mėšlu, kompostais, ţaliąja trąša ir natūralios 

kilmės įvairiomis mineralinėmis medţiagomis bei bene 

didţiausias dėmesys skiriamas tinkamos sėjomainos 

parinkimui (privalomi dideli daugiamečių ţolių ir ganyklų 

plotai, lyginant su kitomis ūkyje auginamomis kultūromis) 

(Maţvila ir kt. 1992; Gransted 1995; Niggli et al. 1999; 

Pekarskas, 2008).   

2008 m. pasaulyje didţiausią dalį viso ekologinio 

ţemės ūkio ploto sudarė ganyklos - 22 mln. ha (62,7 

proc.), pasėliai - 8,2 mln. ha. Okeanijos šalių grupėje 

vyravo ganyklos (95 proc.), Europoje - ariamoji ţemė (42 

proc.) ir ganyklos (47 proc.), Šiaurės Amerikoje - ariamoji 

ţemė (33 proc.). 

Darbo tikslas ir objektas – įvertinti ekologinių ţemės 

ūkių plotų ir juose auginamų kultūrų kitimą Lietuvos 

teritorijoje 2010 – 2014 m.  

 

Tyrimo metodika 

2010 – 2014 metų ekologinių ţemės ūkių plotų kitimui 

įvertinti buvo naudojami iš sertifikavimo įstaigų gauti 

duomenys (duomenų bazės). Kuriuose pateikiami visi per 

tiriamąjį laikotarpį Lietuvoje deklaruoti ir sertifikuoti 

ekologinių ūkių plotai bei per šiuos metus juose augintos 

ţemės ūkio kultūros. 

Ekologinių ţemės ūkių plotų išsidėstymui Lietuvos 

teritorijoje pavaizduoti naudota ArcGIS programinė įranga. 

Duomenims analizuoti ir grafiškai jiems pavaizduoti 

buvo naudojama Microsoft Exel 2010 programa. 
 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Išanalizavus ekologinių ţemės ūkių plotų kitimus 

Lietuvos teritorijoje 2010 – 2014 m. nustatyta, kad 

didţiausi ekologinių ūkių ţemės plotai visais analizuotais 

metais buvo  šiaurės rytų Lietuvoje, maţausi plotai - 

vidurio Lietuvos šiaurinėje ir pietinėje dalyje (2, 3, 4, 5, 6 

pav.). 

 

 
 

1 pav. Ekologinių ţemės ūkių plotas 2010 – 2014 m., ha 

Fig. 1. The areas of the ecological farms at 2010 – 2014, ha  

 

2010 m. Lietuvoje sertifikuotų ekologinių ţemės ūkių 

plotas siekė 146646,97 ha, 2011 m. – 211347,32 ha, 2012 

m. – 215948,02 ha, 2013 m.- 222507,19 ha, o 2014 m. 

sertifikuotų ekologinių ţemės ūkių plotas Lietuvoje siekė 

157452,93 ha.(1 pav.). 

Taigi nuo 2010 m. iki 2014 m. pastebimas gana didelis 

ekologinių ţemės ūkio plotų didėjimas Lietuvos 

teritorijoje. Tačiau 2014 m šis plotas sumaţėjo beveik iki 
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to paties dydţio kaip ir buvo tiriamojo laikotarpio 

pradţioje 2010 m. 

 
2 pav. Ekologinių ţemės ūkių plotų bei juose auginamų kultūrų 

kitimas Lietuvos teritorijoje 2010 m. 

Fig. 2. The areas of the organic farms and cropes cultivated in them 

changes in the teritory of Lithuania at 2010 
 

2010 m. didţiausią ekologinių ţemės ūkių pasėlių 

plotą– 51 proc. uţėmė pievos, ganyklos, daugiametės 

ţolės, 28 proc. – varpiniai javai, 10 proc. – ankštiniai javai, 

4 proc. – aromatiniai, medicininiai ir prieskoniniai augalai, 

3 proc. – javų mišiniai, 2 proc. – uogynai, po 1 proc. – 

sodai, pūdymas, maţiausią deklaruotą ekologinių ūkių 

pasėlių. plotą 2010 m uţėmė šakniavaisiai ir darţovės 

(sudarė nepilnai 1 proc.) (2 pav.).  

 
3 pav. Ekologinių ţemės ūkių plotų bei juose auginamų kultūrų 

kitimas Lietuvos teritorijoje 2011 m. 

Fig. 3. The areas of the organic farms and cropes cultivated in them 
changes in the teritory of Lithuania at 2011 

 

2011 m. didţiausią ekologinių ţemės ūkių pasėlių plotą 

uţėmė pievos, ganyklos, daugiametės ţolės – 47 proc., 26 

proc. – varpiniai javai, 9 proc. – ankštiniai javai, 10 proc. – 

aromatiniai, medicininiai ir prieskoniniai augalai, 4 proc. – 

javų mišiniai, 2 proc. – uogynai, po 1 proc. – sodai, 

pūdymas, maţiausią deklaruotą ekologinių ūkių plotą 

uţėmė šakniavaisiai ir darţovės (3 pav.). 

 
4 pav. Ekologinių ţemės ūkių plotų bei juose auginamų kultūrų 

kitimas Lietuvos teritorijoje 2012 m. 

Fig. 4. The areas of the organic farms and cropes cultivated in them 

changes in the teritory of Lithuania at 2012 
 

Didţiausią ekologinių ţemės ūkių pasėlių plotą 2012 

m. uţėmė pievos, ganyklos, daugiametės ţolės – 49 proc., 

31 proc. – varpiniai javai, 11 proc. – ankštiniai javai, 4 

proc. – javų mišiniai, 2 proc. – uogynai, po 1 proc. – sodai, 

pūdymas, aromatiniai, medicininiai ir prieskoniniai 

augalai, maţiausią deklaruotą ekologinių ūkių pasėlių plotą 

2012 m.  uţėmė šakniavaisiai ir darţovės (4 pav.). 

 
5 pav. Ekologinių ţemės ūkių plotų bei juose auginamų kultūrų 

kitimas Lietuvos teritorijoje 2013 m. 

Fig. 5. The areas of the organic farms and cropes cultivated in them 
changes in the teritory of Lithuania at 2013 

 

Didţiausią ekologinių ţemės ūkių pasėlių plotą 2013 

m. uţėmė pievos, ganyklos, daugiametės ţolės – 50 proc., 

34 proc. – varpiniai javai, 9 proc. – ankštiniai javai, 3 proc. 

– javų mišiniai, 2 proc. – uogynai, po 1 proc. – sodai, 

pūdymas, aromatiniai, medicininiai ir prieskoniniai 

augalai, maţiausią deklaruotą ekologinių ūkių pasėlių plotą 

2013 m. uţėmė šakniavaisiai, sodai ir darţovės (5 pav.). 
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 6 pav. Ekologinių ţemės ūkių plotų bei juose auginamų kultūrų 

kitimas Lietuvos teritorijoje 2014 m. 

Fig. 6. The areas of the organic farms and cropes cultivated in them 
changes in the teritory of Lithuania at 2014 

 

2014 m. didţiausią ekologinių ţemės ūkių pasėlių plotą 

uţėmė pievos, ganyklos, daugiametės ţolės – 55 proc., 18 

proc. – varpiniai javai, 16 proc. – ankštiniai javai,. – 

uogynai, kaip ir javų mišiniai uţėmė  4 proc. pasėlių ploto, 

po 1 proc. – sodai, pūdymas bei aromatiniai, medicininiai 

ir prieskoniniai augalai, maţiausią deklaruotą ekologinių 

ūkių pasėlių plotą 2014 m. uţėmė šakniavaisiai ir darţovės 

(6 pav.). 

Taigi visais tiriamais metais didţiausią ekologinių 

ţemės ūkių pasėlių plotą uţėmė pievos, ganyklos, 

daugiametės ţolės, šios kultūros kiekvienais metais sudarė 

beveik pusę deklaruotų pasėlių ploto (47 – 55 proc.). 

Maţiausią deklaruotą ekologinių ūkių pasėlių plotą 

tiriamais metais uţėmė šakniavaisiai ir darţovės, šių 

kultūrų uţimami plotai daţniausiai sudarė maţiau nei 1 

proc. visų deklaruotų ekologinių ţemės ūkio plotuose 

auginamų pasėlių. 

Varpiniai javai 2010 – 2014 m. uţėmė nuo 18 iki 34 

proc. deklaruoto ekologinių ūkių pasėlių ploto. Tuo tarpu 

ankštiniai javai tik 9 – 16 proc. 

 

Išvados 

 

1. Didţiausi ekologinių ūkių ţemės plotai visais 

analizuotais metais buvo  šiaurės rytų Lietuvoje, maţausi 

plotai - vidurio Lietuvos šiaurinėje ir pietinėje dalyje. 

2. Nuo 2010 m. iki 2014 m. pastebimas gana didelis 

ekologinių ţemės ūkio plotų didėjimas Lietuvos 

teritorijoje. Tačiau 2014 m šis plotas sumaţėjo beveik iki 

to paties dydţio kaip ir buvo tiriamojo laikotarpio 

pradţioje 2010 m. 

 3. Didţiausią ekologinių ţemės ūkių pasėlių plotą 

uţėmė pievos, ganyklos, daugiametės ţolės, šios kultūros 

kiekvienais metais sudarė beveik pusę deklaruotų pasėlių 

ploto (47 – 55 proc.). 

4. Maţiausią deklaruotą ekologinių ūkių pasėlių plotą 

tiriamais metais uţėmė šakniavaisiai ir darţovės, šių 

kultūrų uţimami plotai daţniausiai sudarė maţiau nei 1 

proc. visų deklaruotų ekologinių ţemės ūkio plotuose 

auginamų pasėlių. 
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Laima Česonienė, Laura Eigirdaitė 
 

The areas of the organic farms and cropes cultivated in them changes in the teritory of Lithuania at 2010-2014. 
 

Summary 

 

The aim of the study - to assess the areas of the organic farms and crops cultivated in them changes in the territory of Lithuania at 2010 - 2014. To 
evaluate the changes of the organic farms areas at 2010-2014 we are using the data received from the certification companies (databases). This contains 

all the declared and certified organic farm’s areas and crops grown in Lithuania over the investigated period of time. To portray the organic farm’s areas 

distribution in the Lithuanian territory the ArcGIS software was used. It was found that the largest organic farm’s areas during all the time of research 
were in the north-east Lithuania, and the smallest areas – mid-northern Lithuania and the southern part. During the entire period of study the largest area 

of organic farms were occupied by meadows, pastures, perennial grasses; these cultures each year accounted for the nearly half of the declared crops 

areas. According to the years of survey, the lowest declared organic farm’s crops took roots and vegetables, areas occupied by these cultures generally 
accounted for less than 1 percent of all declared eco-agricultural land for crop production. 

 Crops, area, ecological agriculture 

 

Gauta 2015 m. kovo mėn., atiduota spaudai 2015 m. balandžio mėn.  
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