ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBOS PAVYZDŽIŲ SĄRAŠAS (NEBAIGTINIS)
1. Pagrindiniai ir priešsėjiniai žemės dirbimo darbai, įskaitant akmenų rinkimą ir kitų
kliūčių pašalinimą nuo laukų, arimą, skutimą, lėkščiavimą, kultivavimą, frezavimą, akėjimą,
lyginimą, volavimą, priešsėjinį ar posėjinį purškimą, mineralinių trąšų gabenimą, barstymą ar
įterpimą, organinių trąšų gabenimą, kratymą (paskleidimą), srutų išlaistymą ar įterpimą,
substrato grybams auginti ruošimą, sėklos beicavimą.
2. Žemės ūkio augalų sėjos ir sodinimo darbai, įskaitant sėklos ir kitų sėjai reikalingų
medžiagų gabenimą, sėją, sodinimą ir po sėjos atliekamus kitus darbus laukuose.
3. Žemės ūkio augalų priežiūros ir apsaugos nuo ligų, kenksmingų organizmų ir
piktžolių darbai, įskaitant akėjimą, tarpueilių įdirbimą, ravėjimą, retinimą, genėjimą, laistymą,
papildomų augalų tręšimą ir purškimą augalų apsaugos priemonėmis bei tam tikrų reikalingų
medžiagų gabenimą.
4. Žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo darbai, įskaitant pjovimą, kūlimą, kasimą,
rovimą, skynimą, rinkimą, grėbimą, vartymą, smulkinimą, presavimą, silosavimą, išvalymą,
džiovinimą, rūšiavimą, derliaus pakrovimą ir transportavimą į derliaus priėmimo vietą.
5. Ūkinių gyvūnų (įskaitant bičių, sliekų ir sraigių) auginimo ir priežiūros darbai,
įskaitant šėrimą, girdymą, melžimą, tvartų ir ūkinių gyvūnų valymą, mėšlo išvežimą,
dezinfekavimą, pašarų išdalijimą, šių gyvūnų, jų produkcijos, savo ūkyje pagamintų pašarų ir
mėšlo pakrovimą ir transportavimą.
6. Žemės ūkio naudmenų gerinimo darbai, įskaitant dirvos kalkinimą, dumblo, durpių,
komposto gabenimą, paskleidimą, įterpimą, mulčiavimą, kurminimą, ar kitus podirvio giliojo
purenimo darbus.
7. Sausinimo sistemų priežiūros darbai, įskaitant melioracijos griovių valymą,
šienavimą, krūmų ir medžių kirtimą ir jų išvežimą.
8. Ūkinių gyvūnų, grūdų, pieno ir kitų pirminių žemės ūkio produktų gabenimas į
laikymo vietas, auginimo vietas, kergimo vietas, ganyklas, melžimo aikšteles ir pan., skerdyklas,
derliaus priėmimo, supirkimo, realizavimo vietą.
9. Žemės ūkio technikos (traktorių, kombainų, plūgų, purkštuvų, puspriekabių, žemės
dirbimo technikos, pašarų ruošimo technikos, krautuvų, sėjamųjų, žoliapjovių, mėšlo tvarkymo
technikos, trąšų barstomųjų, medienos ruošimo technikos, tikslaus ūkininkavimo sistemos,
lietinimo įrangos, komunalinės technikos, gazolių talpyklų ir t. t.) ir jos dalių gabenimas tarp
skirtingų padalinių ūkio viduje.
10. Darbuotojų, specialistų, veterinarų ir pan., važiavimas (vežimas) į gyvulių laikymo
vietas, sandėlius ar kitą tiesioginę gamybos vietą, taip pat važiavimas (vežimas) įsigyti gazolių,
skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamyboje.
11. Kitos įrangos (melžimo robotų, srutų laistymo technikos, pieno aušintuvų, grūdų
džiovinimo įrangos, grūdų ir sėklų valymo, rūšiavimo ir beicavimo įrangos, granuliavimo presų,
maišytuvų, grūdų temperatūros matavimo priemonių ir t. t.) ir jos dalių gabenimas tarp skirtingų
padalinių ūkio viduje.
12. Prietaisuose, įrangoje ir pan., kuriose naudojami gazoliai, ir kurie panaudojami
remontuojant ūkinių gyvūnų laikymo vietas (karvides, avies, kiaulides, vištides ir pan.),
gamybines patalpas, ūkinius pastatus, sandėlius, angarus, melžimo aikšteles, mėšlides,
rezervuarus, garažus, grūdų bokštus ir t. t., taip pat remontui reikalingų įrankių, priemonių,
detalių, medžiagų (kastuvų, grąžtų, vinių, lentų, čerpių, akmenų, cemento, dažų ir t. t.)
gabenimas.
13. Pašarų, trąšų, sėklų, avilių ir t. t. gabenimas iš pašarų malūno, pirkimo vietos,
sandėliavimo vietos ir pan. į šėrimo bunkerius, laukus, bitynus ir pan., taip pat gabenimas tarp
įmonės padalinių.
14. Gazolių naudojimas generatoriuose, kurie gamina elektrą fermose.

