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Turinys

Apie projektą.

Reguliuojamasis drenažas – kas tai? Aktualumas.

Reguliuojamojo drenažo nauda faktais.

Potencialas ir galimybės: investiciniai technologiniai sprendimai.

Išmanumo problema.

Automatinio reguliuojamojo drenažo sistemų valdymo perspektyvos.



Reguliuojamo drenažo moksliniam pagrindimui ir pritaikymui įvertinti Lietuvoje vykdytas 
projektas ,,Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas“ 

Projekto partneriai – ūkininkai, konsultantai ir žemdirbius vienijančios organizacijos.

Projektas vykdytas pagal Lietuvos KPP 2014–2020 m. programą. Europos inovacijų partnerystės 
(EIP) veiklos grupių kūrimo idėja paremta bendradarbiavimu tarp mokslo, verslo ir konsultavimo 
veiklas vykdančių institucijų. 

Projekto veikla nukreipta į žemės ūkio verslo problemos sprendimą, grindžiama turima praktine-
moksline patirtimi, užsienio šalyse taikomomis inovacijomis. 

Projekto esmė yra 

▪ pasirengti inovacijų įgyvendinimo procesams, įtraukiant į aktualių žemdirbiams problemų 
sprendimą EIP veiklos grupės narius, 

▪ suteikti žemdirbiams specialių žinių ir skatinant diegti savo ūkiuose dirvožemio drėgmės 
reguliavimo (reguliuojamo drenažo) sistemas, 

▪ optimizuoti maisto medžiagų naudojimą, mažinant jų patekimą į paviršinius vandens telkinius 

▪ ir taip užtikrinti ūkio konkurencingumą ir tausų gamtos išteklių valdymą.



Projekto tikslas ‒ 

❑įvertinti dirvožemio drėgmės režimo reguliavimo priemones

❑ir jų taikymo efektyvumą Lietuvos teritorijoje 

❑bei jų teikiamą ekonominę bei ekologinę naudą, 

❑siekiant didinti žemės ūkio konkurencingumą ir skatinti ūkininkus 
diegti moksliniais tyrimais grįstas inovatyvias technologijas, 

❑užtikrinančias darnų gamtinių vandens išteklių naudojimą ir aplinkos 
puoselėjimą. 



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 sklaidą žemdirbių 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.



Žiniasklaida 

Pirmą kartą bus 
remiama 
išmanioji 
melioracijos 
sistema  
2020 10 08

Reguliuojamajam drenažui (melioracijos infrastruktūros 

rekonstravimui ir išmaniosios melioracijos pritaikymui 

sausringiems periodams) skirta 10 mln. Eur.

???

KUO JIS TOKS GERAS?

Prognozuojama, kad šalyje pritaikius reguliuojamąjį drenažą: 

sumažėtų dėl žemės ūkio veiklos Nemunu į Kuršių marias patenkančių 

biogeninių medžiagų kiekis, dabar siekiantis apie 5,3 mln. tonų, iš jų 25 

tūkst. t azoto ir 2,2 tūkst. t fosforo, tai yra 20 ir 35 proc. viso į upes 

patenkančio šių medžiagų kiekio.

Šiuo metu melioruotoje žemėje užauginama apie 90 procentų žemės 

ūkio produkcijos. Valstybės žemės ūkio sektorius sukuria apie 3,6 

procentus BVP. Standartinė žemės ūkio produkcijos vertė - 2,2 mlrd. eurų 

– jos sukūrimą lemia melioruotos žemės būklė.



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 cm

Įprastai 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

• debitas

• gruntinio 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. 
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Reguliuojamų 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 metai
Žieminiai kviečiai 24696 16329 9246 1,5
Miežiai 13468 8622 4520 2,9
Žirniai 3172 1555 186 8,6
Pupos 16650 10806 5859 1,6

2019 metai
Žieminiai kviečiai 10111 6318 3107 3,7
Miežiai 3772 1967 439 7,7
Žieminiai 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.



I n g a  A d a m o n y t ė  V D U  Ž Ū A  V Ū Ž F  V I I I
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Ačiū

Rekomendacijos išleistos atskiru leidiniu ir patalpintos VDU Žemės ūkio akademijos tinklalapyje:

Projektai | VDU Žemės ūkio akademija

https://zua.vdu.lt/fakultetai/vandens-ukio-ir-zemetvarkos-fakultetas/mokslas/projektai/ 

https://zua.vdu.lt/fakultetai/vandens-ukio-ir-zemetvarkos-fakultetas/mokslas/projektai/

