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Miks peaksime loomade 
heaolu parandama?

• Tootmise efektiivsuse 
parandamiseks

• Toidu kvaliteedi parandamiseks 

• Ühiskonna ootustele 
vastamiseks 

• Kaubanduse ja rahvusvaheliste 
suhete hõlbustamiseks

• Loomade vajaduste 
mõistmiseks



Loomade heaolu tuvastamine

nt infrapuna termograafia kuumastressi tuvastamiseks veistel



Kuidas me heaolu hindame?
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▪ Kuumastressi suur risk loomade 
transpordil

▪ Loomuliku ventilatsiooniga sõidukitel 
puudub ühtne soojuskeskkond

Täielikult koormatud veoautos toodavad 6000 lindu 60 kW soojust.

25o C27.5o C

15 - 17o C



Infrapuna termograafia (IRT)

Ärevuse taset on seostatud
temperatuuri muutumisega peamistes
kehaosades

Väikesed muutused nahatemperatuuris
viitavad soojuse kiirgamisele.



Lehma pea ja eesjäsemete termogrammid
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Heaolu parandamiseks:
• Soojusandurid veokis



Kuumastress Austraalia
lammaste ekspordil

• 2018. a aprillis näidati Austraalia televisioonis

• Valitsuse reageering:

• Vähendada loomkoormust

• Valitsuse kuumastressi riskihindamise 
komitee

• täiskasvanud lammaste puhul soovitab 
maksimaalseks temperatuuriks 28oC



Kuumastress



Kuumastressi riskijuhtimise mudel

Kasutatav teave:
• Ilmaolud sihtkohas ja marsruudil

• Aklimatiseerumine

• Karvkate ja seisund

• Laevade ventilatsiooniomadused
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Droonide
kasutamine 
loomakasvatuses

Jootmiskohtade kontrollimine

Loomade asukoha kontrollimine

Loomade loendamine

Loomade ajamine

Farmi turvalisuse jälgimine



Piirdeaedade asendamiseks mõeldud
E-kaelarihmad?



Kaasaegsete veiste e-kaelarihmade omadused

• Päikeseenergial töötav
• Loomade asukoha edastamine GPS-iga umbes 30-minutiliste intervallidega
• Mõnel pool/riigis on elektrišoki kasutamine lubatud ainult koerte puhul
• Elektrišokile eelneb tavaliselt mingi hoiatus 

• nt 58 dB helisignaal 3-5 sekundi jooksul

• Šokk ca 3 kV 250 ms jooksul, st < elektritara
• Põhjustab südame löögisageduse tõusu, mis on sarnane peafiksaatori kasutamisega 

Vähendab lamamise aega, mis viitab looma ärevusele

• Pärast piiri ületamist ja karja juurde tagasipöördumisel šokki ei rakendata
• Veiste õpetamine/treenimine on oluline
• Virtuaalaia tõhusus – loomade veedetud aja osakaal määratud piirkonnas 

(peaks olema üle 95%)



Eelised

• Võimaldab suunata loomi karjamaadel lihtsamalt kui tavalise tara 
kasutamisel - parem kontroll karjatamise üle

• Välditakse okastraataedade poolt tekitatud vigastusi metsloomadel ja 
koertel

• Kasutatakse mõnede loomade/gruppide valikuliseks piiramiseks 
ühistel karjamaadel

• Võimalus välistada keskkonna- ja kultuuriväärtuslikke alasid

• Välja võib koolitada ka ainult juhtloomi

• Looma asukoha mitteteatamine on kontrollitav

• Loomakasvatajat saab teatada loomade põgenemise puhul



Puudused

• Kasutatakse negatiivset stiimulit (elektrišokki), vähemalt treenimise algul
• 80% veistest õpib 2-3 šokiga, 100% pärast 6 šokki

• Vajalik on vähemalt osa karja põhjalik treenimine
• Mõnele loomale piisab ainult helisignaali kasutamisest

• Mõned loomad ei allu treeningule/ei õpi kasutama
• Loomad reageerivad elektrišokile erinevalt
• Kaelarihmad tuleb hoolikalt paigaldada ja regulaarselt kontrollida
• Kaelarihmad võivad takerduda puudesse, põõsastesse jne (purunemise 

koormus 200 kg)
• Veised võivad kahjustada seadet, kui nad hõõruvad end puude/aedade vastu

• Norra Nofence'i seade on ette nähtud kasutamiseks metsas



Kokkuvõte

• Loomakasvatus vajab loomade heaolu tagamiseks 
nutikat tehnoloogiat

•Nutikat tehnoloogiat kasutatakse loomade heaolu 
üksikasjalikuks jälgimiseks

•Kas sellega muutub meie suhe loomadesse?
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