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Inovāciju eksperiments (FIE 20) 
«Gruntsūdeņi un meteo sensori»
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Projekts “Gruntsūdens un meteo sensori”
Lauku saimniecības darbu plānošanai ir izveidota jauna programma internetā, kas
lauksaimniekiem un agronomiem palīdzētu pieņemt lēmumus, kas balstīti uz aktuālo
situāciju. Tehniskais risinājums nodrošina datu, informācijas un analīzes funkcionalitāti.

Pieejams internetā: https://groundwater.smartagro.lv/ 

https://groundwater.smartagro.lv/
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Projektā izmantotie saimniecības «Vilciņi-1» lauki

1) Divi blakus esoši izmēģinājuma lauki: vienā
laukā ir izveidota kontrolēta drenāžas
sistēma (ziemeļu lauks), otrā laukā tiek
uzturēta brīvā drenāžas sistēma, kas aizvāc
lieko augsnes ūdeni līdz noteces dziļumam
(dienvidu lauks).

2) Abi lauki ir aprīkoti ar ūdens līmeņa
kontroles konstrukcijām, kas ļauj kontrolēt
ūdens plūsmu abās sistēmās.

3) Kontrolējamās drenāžas sistēma - izmanto
ūdens līmeņa kontroles konstrukciju ar
noņemamiem vārstiem.

4) Brīvās drenāžas sistēma - izmanto ūdens
līmeņa kontroles struktūru ar plūsmas
mērīšanas cauruli.

Ūdens līmeņa mērījumi ļauj aprēķināt ūdens izplūdi no abiem laukiem.
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Projekts “Gruntsūdens un meteo sensori”

Risinājums sastāv no vairākām komponentēm, kuras apvienotas vienā 
programmatūrā. 

Datu slāņi:
- Augsnes un gruntsūdens sensoru dati, meteoroloģiskās stacijas dati no pilota 

saimniecības «Vilciņi-1»
- Telpiskie dati (topogrāfiskā karte, aizsargājamās teritorijas, meliorācijas kadastrs, 

augsnes klase, ūdens slānis, satelītattēli, NDVI indekss u.c.)
- API, kas nodrošina piekļuvi vektora un rastra datiem to izmantošanai analīzēs

Biznesa loģikas slānis:
- Sensoru datu vadības programma SensLog-FieldClimate Connector
- Integrēta meteoroloģisko datu analīze meteoblue

Prezentācijas slānis – interneta programma ar integrētiem
(1) telpiskajiem datiem 
(2) sensoru datu vizualizāciju uz kartes
(3) meteoroloģisko datu analīze

Programma internetā: https://groundwater.smartagro.lv/ 
Programmas video prezentācija: https://smartagro.lv/?p=884

https://groundwater.smartagro.lv/
https://smartagro.lv/?p=884
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(1) Telpiskie dati
Changes in your fields can be viewed with a satellite image, infrared image, NDVI and MSAVI2 
index time series, as well as browsed together with other spatial, sensor, meteorological 
forecasting and analysis data that provide recommendations for the most suitable field work.
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(1) Telpiskie dati (satelītattēli, indeksi)
Izmaiņas laukā var redzēt satelītattēlu, infrasarkano attēlu, kā arī NDVI un MSAVI2 indeksu laika 
rindās, kuras iespējams skatīt kopā ar citiem telpiskajiem datiem, sensoru datiem, meteoroloģisko 
datu prognozēm un analītikas datiem, kas iesaka piemērotāko laiku lauka darbiem. 
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(1)Telpiskie dati (infrasarkanie satelītattēli)
Izmaiņas laukā var redzēt satelītattēlu, infrasarkano attēlu, kā arī NDVI un MSAVI2 indeksu laika 
rindās, kuras iespējams skatīt kopā ar citiem telpiskajiem datiem, sensoru datiem, meteoroloģisko 
datu prognozēm un analītikas datiem, kas iesaka piemērotāko laiku lauka darbiem. 
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(1) NDVI indeksi, funkcionalitāte

NDVI rastra dati

datums

NDVI vērtība noteiktā punktā

Koordinātes, datums, vērtība

NDVI vērtību izmaiņas 

katram laukam

vidējā, min., maks.

Sākuma – beigu datums
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(2) Sensoru datu vizualizācija
- Augsnes un gruntsūdens sensoru dati
- Meteoroloģiskās stacijas dati
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(3) Meteoroloģisko datu analīze

Analīzes veidi:

• Agro meteogramma 7 un 14 dienām

• Augsnes noturība

• Sēšana

• Smidzināšana

• Salnas risks

• Aizsargājamās teritorijas

• Mēslošanas kartes

Laikapstākļu prognoze 7 un 14 dienām



11

(3) Meteoroloģisko datu analīze
Augsnes noturība

Analīzes veidi:

• Agro meteogramma 7 un 14 dienām

• Augsnes noturība

• Sēšana

• Smidzināšana

• Salnas risks

• Aizsargājamās teritorijas

• Mēslošanas kartes
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(3) Meteoroloģisko datu analīze
Sēšanai piemērotākais laiks

Analīzes veidi:

• Agro meteogramma 7 un 14 dienām

• Augsnes noturība

• Sēšana

• Smidzināšana

• Salnas risks

• Aizsargājamās teritorijas

• Mēslošanas kartes



13

(3) Meteoroloģisko datu analīze
Smidzināšanai piemērotākais laiks

Analīzes veidi:

• Agro meteogramma 7 un 14 dienām

• Augsnes noturība

• Sēšana

• Smidzināšana

• Salnas risks

• Aizsargājamās teritorijas

• Mēslošanas kartes
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(3) Meteoroloģisko datu analīze
Salnas risks

Analīzes veidi:

• Agro meteogramma 7 un 14 dienām

• Augsnes noturība

• Sēšana

• Smidzināšana

• Salnas risks

• Aizsargājamās teritorijas

• Mēslošanas kartes
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(3) Meteoroloģisko datu analīze
Aizsargājamās teritorijas

Analīzes veidi:

• Agro meteogramma 7 un 14 dienām

• Augsnes noturība

• Sēšana

• Smidzināšana

• Salnas risks

• Aizsargājamās teritorijas

• Mēslošanas kartes
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(3) Meteoroloģisko datu analīze
Mēslošanas kartes

Lietotājam jāievada divi parametri:

1) mēslošanas metode

• piedevu metode – papildus tiek mēslotas

vietas ar lielāku ražas/augšanas potenciālu

• kompensējošā metode – papildus tiek

mēslotas vietas ar zemāku ražas/augšanas

potenciālu

2) kopējā mēslojuma deva uz hektāru
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Sagaidāmie rezultāti

Sagaidāmā ietekme Apraksts Sasniedzmā vērtība

1. Ekonomiskā ietekme Mēslošanas līdzekļu izmantošanas 
efektivitāte – samazināts mēslošanas 
līdzekļu daudzums

Mēslošanas līdzekļu izmantošana 
samazināta par aptuveni 5%

Paaugstināta ražošanas efektivitāte –
tiek pirkts mazāk mēslojuma

Garantēts tāds pats ražošanas apjoms, 
samazinot izejvielas par 5% 

Enerģijas patēriņš samazinās –
ietaupījums degvielas patēriņā

Samazināts degvielas patēriņš par 5%

2. Ietekme uz vidi Efektīvāk tiek izmantoti mēslošanas 
līdzekļi – samazināti barības vielu 
zudumi un ieskalošanās notekūdeņu 
sistēmās un virszemes ūdeņos

Sasniedzamā vērtība tiks nodefinēta pēc 
ūdens paraugu analīzes veikšanas

Siltumnīcefekta gāzu samazināšanās –
nepieciešams lietot mazāk mēslojumu

Samazinātas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas no mēslošanas līdzekļiem par 
5-10%

3. Sociālā ietekme Informācijas izplatīšana – Vilciņi-1 -
efektīvākas lauksaimniecības prakses 
piemērs

Informācija tiks izplatīta reģionālā, 
valsts un ES līmenī – ziņas soc.medijos, 
pasākumi, multivide (tiešsaiste, drukātā 
prese, TV)
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Projekta partneri
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Projekta demonstrācija

https://groundwater.smartagro.lv/ 

https://groundwater.smartagro.lv/
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Lūdzu, atbildiet uz 2 jautājumiem www.menti.com.

Liels paldies par Jūsu atbildēm!

http://www.menti.com/
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Flagship Innovation Experiment 20 
«Groundwater and Meteo Sensors»


