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ÄLYREHU (SMARTFEED) – Targad lahendused 
veise söötmisel ja tervise hindamisel

ÄLYREHU
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KOOSTÖÖ

• Digipaali Finnish EIP-group

• MAVAS Estonian EIP-group

• Automatic body

conditioning scoring and 

biosensors in dairy herd

management Estonian EIP-

group

• EuroDairy Thematic

Network
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ÄLYREHU 

innovatsiooni rühm

‒ Partnerind: Mõõtetehnoloogia 

Ülikool, Oulu Ülikool ProAgria

Eastern Finland

‒ Esmatootmise ettevõtted

‒ Eksperdid

Loomaarst

7 piimaveisefarmi

1 lihaveisefarm
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Kuivaine kiire 

määramise kasutamine

täisratsioonilise

söödasegu üldkoguse

ettevalmistamisel

Silo proovi lihtne võtmine

Kuivaine kiire

määramine

Mobiilirakendus 

TRSS-i tarvis

TRSS-i 

ettevalmistamine
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Söödaproovi võtmine

• Siiani katsetatud 4 farmis, kes on 

innovatsiooni rühmas
• Valdavalt positiivne tagasiside
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Kuivaine kiire määramine 

farmi tasandil

Kuivaine määramine 10-20 minuti jooksul

• Müügil olev seade

• Otsisime silo jaoks sobivat kuivatamisprogrammi

• Proov ühtlustatakse ja kuivatatakse halogeenlambi abil, 

mis on kinnitatud proovikambri kaane põhja alla
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Kuivaine kiire määramine 

farmi tasandil

Võrdlus tavalise ahjus kuivatamisega

• Analüüsisisesed variatsioonid väga sarnased (ahi 2%, 

kuivem 2,1%)

• Reprodutseeritavus hea

• Erinevus ahjus kuivatamisest:

• Niiskustasakaal (halogeenkuivati) annab tavaliselt

~ 6% väiksemad kuivaine väärtused → vajalik

paranduskoefitsient ja selle saab määrata

• 2020. aasta jooksul määratakse täpsem

korrelatsioonikoefitsient
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Kogemused kuivaine määramisel

Piloteerimine innovatsioonirühma farmides

‒ Kasutajakogemused peamiselt positiivsed, oleme saanud 
järelepärimisi, kas meil on TRSS-i sööda ja täisteratoodete 
mõõtmiseks sobivat meetodit (ja paranduskoefitsiente)

Mitmetes aruteludes on rõhutatud kuivainesisalduse määramise
olulisust, mida saaks taludes teha.

- Seade on äriline, kasutamist farmides võiks alustada kohe
pärast projekti

- Küsisime pakkumist isegi ühiseks seadmete tellimiseks
innovatsioonigruppide farmidesse

- Vajadus täpse paranduskoefitsiendi järele

- Selle talve eesmärk on koguda 120 proovi

- 35 rohusilo, 35 ristikusilo, 35 TRSS, 15 tervikkoristatud silo
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FeedApp

söödaratsiooni 

muutmiseks

‒ Taust: 

- Kuivaine võib silopartiis varieeruda. Iga päev
mõõdetuna saab TRSS-i ratsioonis arvesse võtta
KA muutusi. Õige ratsioon tagab kogu lüpsiperioodi
jooksul ühtlase söötmise (ei söödeta lisasööta, 
lahjendatud TRSS-i ei tehta, piimatoodangu
minimeeritud variatsioonid) 

‒ Eesmärk:

- Mobiilirakenduse arendamiseks TRSS-i ratsiooni
kohandamise lihtsustamiseks võib algne
söödaratsioon pärineda andmebaasist

‒ Omadused:

- Mobiilirakendus - seda saab hõlpsasti kasutada
veebilehel, kus valmistatakse TRSS-i

- Kuivainesisalduse kohese kasutamise mõõtmise
tulemused → arvutatud ajakohastatud ratsioon

- Söötmisplaanid on alati saadaval
(mobiilirakenduses või andmebaasis)

- Ratsiooni kiire arvutamine ka siis, kui TRSS-i partii
suurust muudetakse

- Söödarulli kalkulaator, mis hõlbustab erinevate
pallide kasutamist ühes TRSS-i söödasegus
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‒ Veel lisasid (Android)

- Android-põhine
- Kasutaja sisselogimine (iga talu individuaalsed

retseptid)
- Ratsioonide lisamine ja eemaldamine
- Võib anda mõõdetud KA% ja ratsioon arvutatakse

ümber (arvutus KA suhete järgi)
- Võimalik arvutada TRSS-i komponentide muutusi

(arvutatakse vastavalt suhtarvudele)
- Arvutab kumulatiivse tekke

‒ Testimine

- Põhitoiminguid on laboris hoolikalt katsetatud
- Pilootprojektid farmides, saadud tagasiside: 

mõned peenhäälestused ja edasiarendamine
tehtud -> piloot uuesti.

‒ Mis on eeldatav tulemus

- Suurem piloteerimine algas innovatsioonigrupi
farmidest

- Sobivatele teenusepakkujatele esitatud rakendus, 
näiteks konts. söödaettevõtted võiksid koos oma
söötmise plaanimisega pakkuda mobiilirakendusi

FeedApp
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11 Niiskuse tasakaal

Stack 1, A1 250 kg

Dry-matter ___ %

Stack 2, A2 350 kg

Dry-matter ___ %

Stack 3, A3 100 kg

Dry-matter ___ %

Grain 20 kg

Protein 10 kg

Minerals 5 kg

Totals 735 kg

Recioe selection

Recipe 1

Kasutajaliides

- tulemuste kuvamine

Kasutaja sisendid

mõõtsid KA%

rakendusse

Server

Calculate

Stack 1, A1  270 kg  270 kg

Stack 2, A2  350 kg  620 kg

Stack 3, A3  100 kg  720 kg

Grain 20 kg  740 kg

Protein 10 kg  750 kg

Minerals 5 kg  755 kg

Total             755 kg  755 kg

What is calculated

Silage 1

Kasutajaliides

- tulemuste kuvamine

Calculate

Kasutajal on võimalik

valida, millist

komponenti vanast

ratsioonist muudetakse. 

Vajutades nuppu

Arvuta, arvutab

rakendus ratsiooni 

jaoks uuesti uued

naturaalkaalud 

(arvutamine

vastavalt ratsiooni 

suhetele)

Silage 1 Harvesting 1 35%

Silage 2 Harvesting 2 32%

Silage 3 Stack 3 35%

Conc fodder 1 Minerals 95%

Conc fodder 2 Protein 98%

Söödapartiid serveris

Kasutaja valib

ratsiooni, ratsioon

kantakse

kasutajaliidesele

Kui kasutaja vajutab

nuppu Arvuta, edastatakse

andmed serverisse, kus

arvutatakse ratsiooni jaoks

uued värsked massid uue

DM-ga%

Ratsioone hoitakse serveris

Kasutajaliides - söödapartiide / 

söödaratsioonide loomine

Kasutaja / 

nõustaja / muu 

isik sisestab 

söödaalast

teavet ja loob

originaalseid

ratsioone.

Ratsioon 

serverist

Määratud KA 

söötade 

andmebaasi

35

37

32

FeedApp ning andme edastus

Silage 1 Stack 1 250 kg 35%

Silage 2 Stack 2 150 kg 35%

Silage 3 Stack 3 200 kg 35%

Conc fodder 1 Minerals 50 kg 95%

Conc fodder 2 Protein 10 kg 98%
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Meie EIP-AGRI rühmad Smartfeed ja Good for cattle 

teevad koostööd Eesti EIP-AGRI projektidega

• MAVAS veab Eesti Piimaklaster

• Biosensori arendamine, sh. piloteerimine

• Rahvusvahelised rahastamisettepanekud

• Külastused, hea nähtavus ka Euroopa tasandil

• Automaatne toitumushinde määramine ja 

biosensorid piimaveisekasvatuses, juhib Prof.

Meelis Ots

• Silo koostis, KA määramine

• Ekspertiis loomade ainevahetuses

• Koostöö on meie jaoks olnud äärmiselt väärtuslik

• Tänan teid!

Soome – Eesti koostöö


