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TURINYS

• Reguliuojamasis drenažas – kas tai?

• Reguliuojamojo drenažo nauda faktais.

• Potencialas ir galimybės: investiciniai technologiniai sprendimai.

• Išmanumo problema.

• Automatinio reguliuojamojo drenažo sistemų valdymo perspektyvos.





Projekto tikslui pasiekti 
uždaviniai: 

1) įrengti bandomuosius 
objektus skirtinguose šalies 

regionuose 6-iuose skirtinguose ūkiuose, atsižvelgiant į
agroklimatinį rajonavimą, ūkinę

veiklą, dirvožemio 
granuliometrinę sudėtį bei 

reljefą, esamas melioracijos 
sistemas ir kt. sąlygas; 

2) stiprinti dirbančiųjų žemės ūkyje įgūdžius ir gebėjimus 
prisitaikyti prie besikeičiančios 

aplinkos, taikyti ekonominio ūkininkavimo metodus ir žinias 
eksploatuojant reguliuojamo 
drenažo nuotėkio sistemas, 

prisidėti prie aplinkos išteklių
tausojimo; 

3) eksperimentiškai pagrįsti 
technologinės inovacijos ‒
drenažo nuotėkio valdymo 

sistemų valdymą ir dirvožemio 
drėgmės fiksavimą, 

konkrečiomis sąlygomis; 

4) įvertinti drenažo nuotėkio 
reguliavimo sistemą pagal ūkinę

veiklą, granuliometrinę
dirvožemio sudėtį ir kitas 

sąlygas; 

5) inovaciją ekonomiškai 
pagrįsti įvairiomis ūkininkavimo 

sąlygomis; 

6) identifikuoti ir moksliškai 
pagrįsti drenažo nuotėkio 
reguliavimo automatizuoto 
valdymo sistemos modelio 

galimybes; 

7) parengti drenažo nuotėkio 
reguliavimo technologijų

diegimo, plėtojimo ir tobulinimo 
rekomendacijas;

8) skatinti mokslo žinių ir 
inovacinės praktikos sklaidąžemdirbių ūkiuose, 
demonstruojant moksliškai 

pagrįstų technologijų taikymo 
gamyboje aplinkosaugos ir 

ekonominę naudą.
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PROBLEMA?

Apie 75 % azoto į Baltijos jūrą patenka upėmis. 25 % - iš atmosferos.

Apie 95 % fosforo į Baltijos jūrą atkeliauja tik upėmis.



REGULIUOJAMOJO
DRENAŽO SISTEMOS

DRENAŽO NUOTĖKIO

SULAIKYMAS PER PAVASARIO -

VASAROS SAUSRAS VERTINAMAS

KAIP DIRVOŽEMIO DRĖGMĖS

DEFICITĄ MAŽINANTI, O

NORMALAUS DRĖGNUMO

METAIS - KAIP EKOSISTEMOS

APSAUGOS PRIEMONĖ.



KUR 
GALIMA
TAIKYTI ?

Žemės paviršius reguliuojamo drenažo plote turėtų
būti lygus, be didesnių įdubų, kad pakeltas 
gruntinio vandens lygis nuo žemės paviršiaus būtų
vienodame lygyje ir garantuotų kuo vienodesnes 
augalų augimo sąlygas visame patvenktame plote.

Pageidautina, kad lauko nuolydis nebūtų didesnis 
kaip 1 proc. Esant didesniam nuolydžiui, norimam 
vandens lygiui palaikyti reikia daugiau investicijų, 
nes reikia daugiau drenažo reguliavimo šulinių.

Reguliuojamam drenažui rengti tinkamiausi lengvos 
ir vidutinės granuliometrinės sudėties dirvožemiai, 
kurių laidumas vandeniui aukščiau drenų yra 
didelis, o žemiau drenavimo lygio yra gruntai, 
turintys mažesnį laidumą.



DIRVOŽEMIO DRĖGMĖS
REGULIAVIMO VIETOS
PARINKIMO KRITERIJAI: 

1. LYGUS (IŠLYGINTAS) 
RELJEFAS. LAUKO NUOLYDIS
NETURĖTŲ BŪTI DIDESNIS KAIP
1%. 

2. MAŽAS DRENAŽO NUOLYDIS.

3. TINKAMIAUSI LENGVOS IR
VIDUTINĖS
GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES
DIRVOŽEMIAI.

4. DRENAŽO PATVENKIMAS
NETURĖTŲ NEIGIAMO
POVEIKIO ŠALIA ESANČIOMS
ŽEMĖS VALDOMS. 



PLOTŲ DRENAŽO NUOTĖKIO 
VALDYMO SISTEMOMS RENGTI 

PASISKIRSTYMAS

Potencialių teritorijų, kuriose būtų galima

rengti drenažo nuotėkio valdymo sistemas

nustatymui atlikta daugiakriterinė vandens

telkinių baseinų GIS analizė.
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Ilgis – 200 m

Paviršiaus nuolydis 0,3%

REGULIAVIMO ĮRENGINIO MONTAVIMO VIETA

Minimalus esamų drenažo rinktuvų nuolydis 0,2% (100 m - ∆h 20 cm)

Rekomenduojamas paviršiaus nuolydis iki 1,0%



PATVENKIMO 
PRIKLAUSOMYBĖ 
NUO PAVIRŠIAUS 

NUOLYDŽIO
Rekomenduojamas 
paviršiaus nuolydis iki 1,0%



DEPRESIJOS KREIVĖ





POŽEMINIAI
VANDENS LYGIO
REGULIAVIMO

ĮRENGINIAI



Vienas įrenginys pakelia vandens lygį 30 cmĮprastai ant vieno pagrindinio rinktuvo sumontuojami 4-5 įrenginiai, bet yra atvejis kai 

sumontuoti 25 požeminiai įrenginiai

Agri Drain patentuotas vandens lygio reguliavimo 

įrenginys Water Gate





KONSTRUKCINIAI
SPRENDIMAI





KĄ MATAVOME?

Dirvožemio drėgmės 
charakteristikos

• HTK

• dirvožemio 
drėgmė 
išmaniaisiais 
jutikliais Soil 
Moisture Meter ir 
svoriniu būdu

• gruntinio vandens 
lygis

• drenažo sistemos  
nuotėkis

• vandens lygis

Klimatiniai rodikliai

• kritulių kiekis 
mm ir dažnis

• bendras kritulių 
kiekis

• oro temperatūra
• dienų be kritulių 

skaičius
• vidutinė metinė 

temperatūra, °C

Vandens kokybinės 
charakteristikos 

•bendrojo

•ir nitratinio azoto 
išplovimai 
drenažu
•lyginamos su 
ribinėmis 
normomis:

•Nbendr. – 12 mg/l, 

•NO3-N – 9 mg/l, 

•NH4-N – 2 mg/l, 

•Pbendr. – 1,6 mg/l, 

•PO4-P – nėra.

Augalo reakcijos ir 
dirvožemio rodikliai
NDVI –
normalizuotas 
augmenijos 
skirtumo indeksas

maisto medžiagų 
kiekiai 
dirvožemyje 
pH

humuso kiekis

Ekonominiai rodikliai

•derlingumas

•derliaus 
skirtumas

•savikaina

•statybos darbų 
kaina

•ekonominis
efektas 1 ir 2 ha 
Eur

•paprastas pinigų 
srautų atsipirkimo 
laikas metais
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Labai sausa Sausa Sausringa Nepakankamas drėgnumas Optimalus drėgnumas Perteklinis drėgnumas HTK

Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis

HTK < 0,4 – labai sausa; 0,4-0,5 – sausa; 0,6-0,7 – sausringa; 

0,8-0,9 – nepakankamas drėgnumas; 1,0-1,5 – optimalus drėgnumas; 

>1,6 – perteklinis drėgnumas

Drėgmės sąlygas 

aktyvios augalų
vegetacijos laikotarpiu 

apibūdina 

hidroterminis 

koeficientas - tai 

kritulių kiekio ir oro 

temperatūros sumų
santykis per 30 dienų
laikotarpį, kai vidutinė
paros oro temperatūra 

yra aukštesnė negu 10 

°C.
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MOKOMASIS ŪKIS, KAUNO R. 
RŠ-1 – 0,70 HA, RŠ-2 – 0,61 HA, RŠ-3 – 0,95 HA, 
KŠ – 0,56 HA.

IŠ REGULIUOJAMŲ SISTEMŲ IŠTEKĖJUSIO 
VANDENS KIEKIS KINTA NUO 200 IKI 271 M3, 
O IŠ NEREGULIUOJAMOS – 335 M3, 
VIDUTINIS SKIRTUMAS 99 M3 ARBA APIE 30 
PROC. 

Drenažo debitų kaita 2018 m. pavasarį 
Drenažo sistemų lyginamieji debitai 2018 m. kovo-

balandžio mėn. 



23REGULIUOJAMŲ IR NEREGULIUOJAMŲ SISTEMŲ NUOTĖKIO 
RODIKLIŲ SKIRTUMAI 2019 M. 

ŪKIS NUOTĖKIO TRUKMĖ            SUMINIS NUOTĖKIO AUKŠTIS NUOTĖKIO 
TŪRIS 

PAROMIS PROC. MM PROC. M3 PROC. 

P. PIKŠRIO 58 47,2 22,4 43,5 838,4 33,9 
ŽŪK MŪSŲ ŪKIS      46 27,4 152,9 78,3 10010,1                74,2 
A. BARDAUSKO 62 47,7 200,3 63,0 5993,9 69,8 
E. VARKALIO 153 66,8 1414,8 91,3 11499,7 58,0 
ŽŪA MOKOMASIS* 24 27,9 26,9 44,8 98,7 29,5 

2018 - 2019 m. drenažo veikimo laikotarpiu laikant reguliavimo įrenginius aukščiausioje 0,7 m nuo žemės paviršiaus pozicijoje nuotėkio trukmę pavyko sutrumpinti vidutiniškai 43 proc.

Atskiruose ūkiuose šis rodiklis kito nuo 27 iki 67 proc.

Vidutiniškai nuotėkio tūrį pavyko sumažinti 60 proc. (nuo 30 iki 91 proc.). 

Reguliuojamų ir nereguliuojamų sistemų suminis nuotėkio aukštis skyrėsi vidutiniškai 58 proc. 
(nuo 44 iki 78 proc.). 
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NDVI – normalizuotas augalų skirtumo indeksas 
(angl. Normalized Difference Vegetation Index), 



DIRVOS PAVIRŠIAUS NDVI YRA TARP 0 IR 0,18. 
AUGALŲ, KURIEMS TRŪKSTA AZOTO, NDVI YRA 
NUO 0,18 IKI 0,50. 
JEI NDVI SANTYKIS VIRŠIJA 0,6 – AUGALAI YRA 
PAKANKAMAI APSIRŪPINĘ AZOTU IR JŲ TRĘŠTI 
NĖRA TIKSLO.





AUTOMATINIO REGULIUOJAMOJO DRENAŽO 
SISTEMOS VALDYMO PERSPEKTYVOS



VANDENS LYGIO REGULIAVIMO ĮRANGA 
DRENAŽO REGULIAVIMO ŠULINYJE SU 

SKLENDE



Konstrukciniai sprendimai









• Investicijų lygis 2019 m. kainomis 
vidutiniškai 690 Eur/ha. 

Papildomo pajamos  92,4 Eur/ha.

Investicijų atsipirkimo laikas – 7,5 

m.

Automatizuotos sistemos atsipirkimo 

laikas - 9,5 metų.
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71.892,03 €



REGULIUOJAMO DRENAŽO EFEKTYVUMAS

• Priklausomai nuo klimatinių sąlygų, reguliuojamas drenažas veikia

vidutiniškai 40-62% trumpiau, 

• o nuotėkis vidutiniškai 25% mažesnis lyginant su tradiciniu drenažu. 

• Reguliuojant drenažo nuotėkį į paviršinius vandenis išplaunama

vidutiniškai 22% mažiau nitratinio azoto negu iš įprastai veikiančio 
drenažo sistemos. 

• Nitratų azoto sulaikymo efektyvumas priklauso nuo drenažo nuotėkio 
dydžio ir kritulių kiekio: sausais metais sulaikoma apie 28%,  vidutiniais 

- 20% lyginant su tradiciniu drenažu. 

• Sausu vegetacijos laikotarpiu reguliuojamo drenažo plote javų derlius 
padidėja apie 5,6-10%.



INVESTICIJŲ NPV PAGAL DISKONTO NORMAS IR PINIGŲ 
SRAUTŲ ATSIPIRKIMO LAIKAS 2018-2019 M*

Žemės ūkio kultūrų
pavadinimas

NPV esant skirtingoms diskonto 

normoms EUR

Paprastas pinigų
srautų atsipirkimo 

laikas metais2 proc. 5 proc. 10 proc.

2018 metaiŽieminiai kviečiai 24696 16329 9246 1,5

Miežiai 13468 8622 4520 2,9Žirniai 3172 1555 186 8,6

Pupos 16650 10806 5859 1,6

2019 metaiŽieminiai kviečiai 10111 6318 3107 3,7

Miežiai 3772 1967 439 7,7Žieminiai rapsai 277 -432 -1032 19,6



VANDENS LYGIO VALDYMAS REGULIUOJAMO DRENAŽO SISTEMOSE

A – Vandens lygis pakeliamas į aukščiausią lygį 
B – Vandens lygis pažeminamas pavasario darbams atlikti (drenažas veikia įprastiniu-sausinamuoju režimu).
C – Vandens lygis reguliuojamas pagal augalų poreikius. Jeigu pasitaiko lietingų periodų, vandens lygis pažeminamas, kad 
šaknų zona nebūtų patvenkta.
D - Vandens lygis pažeminamas derliaus nuėmimui ir rudens sėjai. Jei laikotarpis sausas ir drenažas neveikia, lygio reguliavimo 
įrenginys paliekamas C pozicijoje, kol pradės veikti drenažas. Atsiradus nuotėkiui, (jei darbai baigti) įrenginys pakeliamas į A
poziciją.
Bet kuriuo atveju vandens lygio pakėlimas ar nuleidimas sietinas su technikos pravažumu, kuris priklauso nuo oro sąlygų ir 
dirvožemio drėgmės atsargų: 
Jei laikotarpis sausesnis negu įprastai, vandens lygis keliamas 10-15 cm aukščiau;
Jei laikotarpis šlapesnis negu įprastai, vandens lygis nuleidžiamas 10-15 cm žemiau.
Lengvesniuose (priesmėlio) dirvožemiuose vandens lygis gali būti 10-15 cm aukščiau negu sunkesniuose (priemolio) 
dirvožemiuose.



LEKT. GITANA VYČIENĖ



IŠMANIOJI REGULIUOJAMOJO DRENAŽO 
SISTEMA 

• apima programinę – vartotojo aplinkos ir duomenų vizualizavimo 
technologijos dalį (neapima mechaninės vandens lygio reguliavimo 
įrangos ir automatikos), tačiau turi pranašumą prieš konkurentus, 
nes analizuos dirvožemio drėgmės, sistemos nuotėkio, gruntinio 
vandens bei meteorologinius duomenis ir parengs konkrečias 
rekomendacijas vartotojui.



IŠMANIOSIOS REGULIUOJAMOJO DRENAŽO 
SISTEMOS PALYGINIMAS SU KONKURENTAIS:

• Siūlomas sprendimas konceptualiai skiriasi nuo tiek Europos, tiek pasaulio rinkoje egzistuojančių produktų.

Pasaulinėje rinkoje siūlomos sistemos apima kelių lygių sistemas:

• 1) Automatizuotos arba pusiau automatizuotos drenažo valdymo technologijos. Šie sprendimai yra orientuoti

į nuotoliniu būdu valdomų įrenginių ir drenažo valdiklių kūrimą. JAV siūlomi sprendimai apima automatiniu arba

pusiau automatiniu būdu valdomas sklendžių sistemas, kurių pagalba reguliuojamas gruntinio vandens lygis.

Sistemą papildo meteorologinių parametrų duomenys ir gruntinio vandens lygio daviklių parodymai, kurie

atvaizduojami sistemos platformoje. Tokio tipo sistemose vartotojas, sekdamas jutiklių parametrus, savarankiškai
priima sprendimą dėl sistemos reguliavimo veiksmų.

• 2) Atskirų dirvožemio parametrų stebėsenos jutiklių sistemos. Pasaulinėje ir Europos rinkoje siūlomi
sprendimai dažniausiai apima atskirus jutiklius, tokius kaip: dirvožemio drėgmės ir temperatūros jutiklius;

vandens nuotėkio jutiklius ir kt. Tokio tipo jutikliai renka ribotą kiekį duomenų, nenusako pilnos drenažo sistemos

būklės. Be to, gamintojai nesiūlo galimybės pateikti rekomendacijų dėl drenažo sistemos valdymo priemonių ir

veiksmų.



• Projekto metu vystomos sistemos privalumas – automatizuotų
rekomendacijų dėl drenažo reguliavimo generavimas, paremtas mašininio
mokymo algoritmais.

• Toks požiūris įgalina efektyvų ir savalaikį drenažo reguliavimo priemonių
taikymą (reguliavimą).

• Be to, projekto metu vystomoje sistemoje integruojami visapusiški drenažo ir

gruntinio vandens bei dirvožemio drėgmės parametrų duomenys, kurie

gaunami iš platesnio spektro jutiklių duomenų (sistemos nuotėkio,
dirvožemio drėgmės, klimatinių duomenų, gruntinio vandens lygio

duomenys).

• Projekto metu diegiama išmanioji reguliuojamo drenažo sistema taip pat

apima erdvinę augalų fiziologinių parametrų informaciją, pateikiamą
pasėlių/laukų skaitmeninių augalijos indeksų žemėlapių pavidalu, kas padeda

įvertinti taikomų priemonių efektyvumą.



IŠMANIOSIOS REGULIUOJAMOJO DRENAŽO SISTEMOS 
NAUDA VARTOTOJAMS:

KOMPLEKSIŠKUMAS –

• sistema vertins ir analizuos įvairius duomenis (drenažo ir gruntinio

vandens bei dirvožemio drėgmės parametrus), klimatinius tikslinės
teritorijos duomenis, juos apjungs su erdvine augalų fiziologinių
parametrų informacija ir sugeneruos vartotojui rekomendacijas kaip

valdyti drenažo sistemą, kad būtų išlaikytas optimalus drėgmės lygis.



EKONOMIŠKUMAS –

• sistemą sudaro tik trys jutikliai, įrengiami egzistuojančioje drenažo 
sistemoje, o kiti duomenys gaunami iš atvirų duomenų bazių ir 
apdorojami informacinės sistemos (algoritmų) pagalba, dėl to sistema 
yra nebrangi, nesudėtingai įdiegiama, patogi naudoti. Sistemos kainą 
atperka padidėjęs žemės ūkio veiklos efektyvumas ir padidėjęs 
derlingumas;



INTEGRALUMAS –

• sistema gali būti pritaikoma ir naujai statomoms, ir 
rekonstruojamoms, ir jau atnaujintoms reguliuojamoms drenažo 
sistemoms (įdiegiant sistemos jutiklių, drenažo reguliavimo 
komponentus, jutiklius integruojant į sistemos tinklą).



APLINKOSAUGA –

• sistema mažins neigiamą žemės ūkio poveikį aplinkai, nes tikslingai 
reguliuojamas drenažas sudaro sąlygas prisitaikyti prie klimato kaitos 
ar ją sušvelninti, nes dirvožemyje paspartėja denitrifikacijos procesas 

ir sumažėja azoto oksido (šiltnamio dujų) išsiskyrimas į atmosferą. 



VANDENS LYGIO REGULIAVIMO AUKŠTIS

Žemės ūkio augalai
Sausinimo norma, 

cmŽolės, linai, mišiniai 50-60

Ganyklinės žolės, javai 70-80

Daržovės, šakniavaisiai 80-90

Vaismedžiai, vaiskrūmiai 100-125

Įrengtas sausinamasis drenažas buvo projektuojamas pagal vegetacijos

laikotarpio sausinimo normas įvairiems žemės ūkio augalams pagal (MTR

2.02.01:2006). Atstumas tarp drenažo sausintuvų apskaičiuotas toks, kad

gruntinio vandens lygis nebūtų aukštesnis, kaip nurodyta lentelėje: Projektinės
vegetacijos laikotarpio sausinimo normos žemės ūkio augalams

Pastaba: Šios sausinimo normos netaikomos sunkiuose, vandeniui nelaidžiuose
dirvožemiuose



OPTIMALUS GRUNTINIO VANDENS LYGIS: 

 smėlio - priesmėlio dirvožemiuose - >45 cm,

 molio – priemolio - >60 cm.

• Toks gruntinio vandens lygis nustatytas remiantis skirtingų
dirvožemių kapiliarinio pakilimo aukščiu, kai vanduo nuo

esamo gruntinio vandens lygio savaime kapiliarais pakyla

aukštyn.



Kapiliarinio vandens pakilimo aukštis priklausomai nuo laiko ir grunto granuliometrinės sudėties



VANDENS LYGIO REGULIAVIMO ĮRENGINIO VIETA

• Reguliuojamojo drenažo įrenginių tikslas yra suteikti galimybę reguliuoti

drenažo veikimą taip, kad jis galėtų būti patvenkiamas arba veiktų įprastu,
nepatvenktu režimu. Vandens lygio reguliavimo įrenginiai (RĮ) išdėstomi ant

rinktuvo.

• Pagrindinis įrenginys yra galinis (GRĮ) reguliavimo šulinys (įrenginys).

• Jeigu jo neužtenka patvenkti visą drenažo sistemą, įrengiami tarpiniai (TRĮ)
reguliavimo šuliniai (įrenginiai).

• Vandens lygio RĮ gali būti įvairių konstrukcijų, todėl jiems sumontuoti

nebūtinai reikalingas šulinys.



Vandens lygio RĮ ant rinktuvo.
GRĮ-1 – galinis reguliavimo šulinys (įrenginys)

TRĮ-2 – tarpinis reguliavimo šulinys (arba požeminis įrenginys)



VANDENS LYGIO REGULIAVIMO ĮRENGINIŲ 
KONSTRUKCIJOS

• Vandens lygio RĮ gali būti montuojami antžeminiuose arba požeminiuose šuliniuose, taip

pat po žeme, ant rinktuvo vamzdžio.

• Aukščiau reguliavimo įrenginio (šulinyje ar požeminio) turi būti užtikrintas drenažo
tranšėjos nepralaidumas, kad būtų galima patvenkti rinktuvą.

• Tam tikslui 2-2,5 m atstume nuo šulinio esamas rinktuvas perklojamas neperforuotais

vamzdžiais, jų pagrindui ir tranšėjos užpylimui nenaudojant smėlio ar žvyro.

• Gali būti naudojamos įvairiausios vandens lygio reguliavimo konstrukcijos: nuo

paprasčiausių uždorių su lentelėmis iki automatizuotų sistemų.

• Atitinkamas šulinio (įrenginio) tipas ir parametrai yra parenkami pagal objektą ir

reikiamą reguliavimo paskirtį, įrengimo vietą, prijungtų rinktuvų skaičių, jų gylį ir

skersmenį.



Požeminius vandens RĮ pradėjo gaminti UAB „Ekodrena“.

Vietinio gamintojo atsiradimas žymiai palengvina 
reguliuojamojo drenažo sistemų diegimą ir sudaro galimybes 
šiuolaikinių automatizuoto valdymo sistemų projektavimui. 

• Pakėlus vandens lygį galiniame RĮ, požeminis RĮ 
sumontavimo vietoje pakelia vandens lygį drenažo rinktuve 30 

cm, tačiau esant didesniam aukščių skirtumui jis automatiškai 
praleidžia perteklinį vandenį. Nuleidus vandens lygį galiniame 
RĮ, požeminis RĮ automatiškai praleidžia visą drenažo nuotėkį. 



VANDENS LYGIO REGULIAVIMO DRENAŽO 
SISTEMOSE AUTOMATIZAVIMAS

• Vandens lygio reguliuojamojo drenažo sistemose valdymas gali būti atliekamas rankiniu, pusiau automatiniu ir

automatiniu būdais. Automatinio valdymo sistemose visada turi būti numatyta rankinio valdymo galimybė. Visose

valdymo sistemose galiniuose RĮ turi būti galimybė valdyti 3 vandens lygius: 0,5-0,6 m nuo žemės paviršiaus; 0,8-

0,9 m nuo žemės paviršiaus ir pilnai atidarytas rinktuvas, kai drenažas veikia sausinamuoju režimu.

• Atliekant valdymą rankiniu būdu, vandens lygio aukštis užduodamas kiekviename galiniame RĮ rankiniu būdu
uždarant ar atidarant sklendes, keičiant uždorių aukštį, pakeliant ar nuleidžiant lanksčius vamzdžius ir pan.,

priklausomai nuo RĮ konstrukcijos. Jeigu sumontuoti tarpiniai požeminiai RĮ, tai toliau, visoje drenažo sistemoje jie

vandens lygio aukštį sureguliuoja automatiškai.

• Galimas pusiau automatinis vandens lygio reguliavimas, kai apžiūrėjus plotus nustatoma, kad yra per daug

drėgna arba jau pakankamas drėgnumas, nuotoliniu būdu duodama komanda visuose, arba pasirinktinai, galiniuose

RĮ atidaryti arba uždaryti elektrifikuotas sklendes ar kitos konstrukcijos uždorius, o tarpiniuose RĮ visoje drenažo
sistemoje vandens lygio aukštį automatiškai sureguliuoja požeminiai RĮ pagal vandens lygį galiniuose RĮ.



IŠMANUSIS REGULIUOJAMOJO DRENAŽO 
VALDYMAS PAGAL DIRVOŽEMIO DRĖGMĘ 
RODIKLIAI, PAGAL KURIUOS ATLIEKAMAS 
IŠMANUSIS REGULIUOJAMOJO DRENAŽO 

VALDYMAS
• Siekiant automatizuoti dirvožemio drėgmės režimo valdymą svarbu parinkti svarbiausius faktorius, pagal kuriuos turi būti atliekamas valdymas.

Galimas reguliuojamojo drenažo veikimo valdymas pagal gruntinio vandens lygio (VL) kitimą sausintuvų tarpdrenyje. Šiuo atveju keliose lauko vietose

įrengiami gruntinio VL stebėjimo pjezometrai su VL matavimo davikliais, kurie nuotoliniu būdu siunčia matavimo duomenis į kompiuterį, kuris pagal

suprogramuotą algoritmą siunčia signalus į sklendžių valdymo blokus.

• Atlikti tyrimai [Dvigubo reguliavimo drenažo technologinės plėtros inovacijų partnerių ūkiuose įrengimas. Projektas Nr. 35BV-KK-15-1-07890-

PR001] parodė, kad dirvožemio drėgmės režimo valdymas pagal gruntinį VL gali būti netikslus. Buvo atliekami gruntinio VL matavimai reguliuojamo

ir nereguliuojamo (kontrolinio) drenažo sistemose įrengtuose pjezometruose. Šalia buvo matuota dirvožemio drėgmė imant dirvožemio mėginius ir

nustatant drėgmę svoriniu būdu laboratorijoje. Gruntinio VL matavimų rezultatai neparodė aiškių skirtumų. Tuo tarpu dirvožemio drėgmės matavimai

rodo aiškius skirtumus. Todėl daug tikslesnis reguliuojamojo drenažo valdymas yra pagal dirvožemio drėgmę.

• Augalų vegetacijos metu turi būti užtikrinta, kad dirvožemio drėgmė neviršytų reikšmių, kurios pradeda kenkti augalų augimui. Maksimali

optimalios dirvožemio drėgmės riba yra lauko drėgmės imlumas. Jis daugiausiai priklauso nuo dirvožemio granuliometrinės sudėties. Priklausomai nuo

dirvožemio granuliometrinės sudėties, orientacines jo reikšmes galima nustatyti pagal 8.5 pav. pateiktą grafiką.



DIRVOŽEMIO 
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DIRVOŽEMIO DRĖGMĖS DAVIKLIŲ (DM) ĮRENGIMO 
VIETA

• Išmaniojo reguliuojamojo drenažo valdymo pagal dirvožemio drėgmę pagrindinis informaciją teikiantis

komponentas yra dirvožemio drėgmės davikliai (DM). Kad valdymo sistema priimtų teisingą sprendimą, iš
lauko daviklių turi būti gauta patikima informacija. Jos patikimumas priklauso nuo to, ar teisingai įrengti
dirvožemio drėgmės davikliai.

• Labai svarbi DM pastatymo vieta. Jeigu jis bus pastatytas ant rinktuvo drenos arba netoli jos, tai gruntinio

vandens lygis ir tuo pačiu dirvožemio drėgmė ten daug sparčiau kinta, nei tarpdrenyje tarp sausintuvų.

Drenuotuose plotuose sausinimo norma nustatoma pagal gruntinio VL atstumą nuo žemės paviršiaus viduryje,

tarp dviejų sausintuvų, kur depresijos kreivė aukščiausia. Ten ir turėtų būti sumontuojami DM.

• Jeigu drenažo sistemoje yra paviršinio vandens nuvedimo filtrų, tai palijus, rinktuve greitai pakils vandens

lygis ir bus per anksti sugeneruojama komanda nužeminti drenažo sistemoje vandens lygį.



DIRVOŽEMIO 
DRĖGMĖS 
MATAVIMO 
DAVIKLIŲ 
ĮRENGIMO 

VIETA 
TARPDRENYJ

E.



PRINCIPINĖ DIRVOŽEMIO DRĖGMĖS DAVIKLIŲ ĮRENGIMO SCHEMA
DS1 ... DS4 – DRENAŽO SISTEMA (VIDUTINIŠKAI YRA NUO 4 IKI 10 HA)

RŠ-1 ... RŠ-4 – DRENAŽO REGULIAVIMO ŠULINIAI
L – DRENAVIMO ATSTUMAS (ATSTUMAS TARP DRENAŽO SAUSINTUVŲ, YRA NUO 8 IKI

18 M)
DM – DIRVOŽEMIO DRĖGMĖS DAVIKLIS, ATSTUMAI: A >L, B = 0,5 L; C > 30 M



DIRVOŽEMIO DRĖGMĖS DAVIKLIŲ (DM) 
KALIBRAVIMAS

Šiuo metu yra įvairios įrangos, todėl gali būti naudojami įvairių konstrukcijų DM.
Aktualiausia dirvožemio drėgmės informacija apie 60 cm ir gilesniuose sluoksniuose, kadangi

reguliuojamojo drenažo sistemose VL reguliavimas atliekamas 50-80 cm nuo žemės paviršiaus.
Sekliau įrengti daviklius netikslinga, kadangi viršutiniuose dirvožemio sluoksniuose dirvožemio
drėgmės svyravimai daugiau priklausomi nuo kritulių, oro temperatūros todėl į valdymo sistemą gali
būti pateikta netinkama informacija.

Didžioji dauguma DM matuoja dirvožemio tūrinę drėgmę. Kaip parodė atlikti tyrimai, gamykliniai
kalibravimai dažnai neatitinka realios situacijos.



ONSET COMPUTER CORPORATION FIRMOS DIRVOŽEMIO DRĖGMĖS 
MATUOKLIAI 

HTTPS://WWW.ONSETCOMP.COM/CORPORATE

https://www.onsetcomp.com/corporate


VANDENS LYGIO REGULIAVIMO 
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MATAVIMŲ 
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