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PRIEKŠVĀRDSPRIEKŠVĀRDS
Šis ceļvedis ir izstrādāts DISARM projekta ‘Inovatīvu 
risinājumu izplatīšana antibiotiku rezistences 
mazināšanai’ ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības 
pētniecības un inovācijas programma „Apvārsnis 2020” 
saskaņā ar granta līgumu Nr. 817591.

Projekta DISARM mērķis ir samazināt baktēriju 
rezistenci pret antibiotikām lopkopības nozarē, uzsvaru 
liekot uz slimību profilaksi un dzīvnieku veselību, 
tādējādi samazinot nepieciešamību pēc antibiotiku 
lietošanas. DISARM projektam ir plašs izmantojamo 
materiālu klāsts, kas pieejami tā mājaslapā un 
YouTube kanālā. Facebook DISARM projektam ir arī 
dinamiska un zinoša diskusiju grupa (jūs tiekat aicināti 
pievienoties, vienkārši noklikšķinot uz šīs saites un 
atbildot uz dažiem īsiem jautājumiem, lai tai piekļūtu), 
kā arī plašāki sociālo mediju kanāli: Twitter, Facebook 
un LinkedIn. DISARM projekts pielieto arī vairāku 
iesaistīto pušu pieeju – saimnieki, veterinārārsti, barības 
un citi konsultanti strādā kopā, lai uzlabotu dzīvnieku 
veselību un saimniecību darbību. Ja vēlaties uzzināt 
vairāk par to, sekojiet šai saitei!! 

Šis ceļvedis ietver informāciju, kas tika apkopota 
projekta DISARM laikā; to nevajadzētu uzskatīt par 
pilnīgu rokasgrāmatu. Tajā ir saites uz praktiski 
noderīgiem videoklipiem, kopsavilkumiem, rakstiem 
utt., lai tādejādi veicinātu labās prakses ieviešanu 
saimniecībās. Ne visi ieteikumi būs noderīgi vai 
piemēroti jūsu saimniecībai, un visi pasākumi ir vispirms 
jāapspriež ar jūsu saimniecības (-u) veterinārārstu un 
konsultantu (-iem).

Lai arī autors ir darījis visu iespējamo, lai šis labās prakses ceļvedis būtu noderīgs, DISARM projekta komanda un finansēšanas aģentūra neuzņemas atbildību par 
zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, paļaujoties uz šo dokumentu. Dokumentam ir rekomendējošs raksturs. Izmantojiet šo dokumentu jūs uzņemieties visu atbi-
ldību un riskus. Lūdzu, konsultējieties ar savu veterinārārstu un/vai konsultantu (-iem), lai pārliecinātos, ka darbības, kuras vēlaties veikt, ir piemērotas jūsu saimniecībai.

ATRUNA

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 
2020” saskaņā ar granta līgumu Nr. 817591.

Šis ceļvedis ir viens no 10 labās prakses ceļvežiem, 
kas izstrādāts projekta DISARM laikā. Visu 10 
ceļvežu mērķis ir informēt par konkrētu tēmu, 
lai samazinātu antimikrobiālo zāļu lietošanu 
lopkopības nozarē.

Pārējie DISARM projekta labās prakses ceļveži ir 
atrodami šeit.

Apskati mūsu MājaslapuMājaslapu

Atrodi mūs FacebookFacebook

Seko mums TwitterTwitter

Skaties YouTubeYouTube

Seko mums LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Projekta koordinatorsProjekta koordinators PartneriPartneri
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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PIENA LIELLOPIPIENA LIELLOPI

Kas ir precīzā lopkopība?

Kā PLF tiek pielietota dažādās nozarēs?

Kāpēc PLF attiecas uz dzīvnieku veselību 
un samazina antibiotiku lietošanu?

PLF tehnoloģiju rīku izvēle

Datu sistēmu izmantošana dzīvnieku 
veselības un ražīguma optimizēšanai

Precīzajā lopkopībā (precision livestock farming, PLF) 
izmanto tehnoloģijas dzīvnieku un/vai to mikrovides 
uzraudzībai. Tehnoloģijas var arī atvieglot ražošanu, 
piem., ir ieviesti  automatizēti barības padevēji un ir arī 
citi piemēri, kā tas ir parādīts šajā video. Visbeidzot, PLF 
ir pieejami noderīgi vadības atbalsta rīki, kas nosaka 
ražošanas, reprodukcijas un veselības parametrus. 
Lielākās daļas tehnoloģiju, ko izmanto PLF, mērķis ir 
ievākt un analizēt datus nepārtraukti visu diennakti, un 
ar šo tehnoloģiju palīdzību var brīdināt lauksaimniekus, 
ja rodas kāda problēma un ir nepieciešams savlaicīgi 
rīkoties.

Ar tehnoloģijām, kas izmanto sensorus, parasti 
var izmērīt kaut ko dzīvniekos vai mikrovidē, kurā tie 
atrodas. Šī informācija tiek ievadīta sistēmā, kurā analizē 
datus, lai automātiski veiktu koriģējošas darbības un/vai 
sniegtu informāciju lauksaimniekam. Tirgū ir pieejamas 
dažādas tehnoloģijas, ar kuru palīdzību var, piemēram:

Izmērīt temperatūru, relatīvo mitrumu, oglekļa 
dioksīda, amonjaka un citu gāzu koncentrāciju 
dzīvnieku novietnēs
Automātiski nosvērt dzīvnieku un reģistrēt dzīvsvara 
pieaugumu
Izmērīt dzīvnieka ķermeņa temperatūru, 
sirdsdarbību, spurekļa pH līmeni, aktivitāti un noteikt 
tā atrašanās vietu

No sensoriem savāktā informācija tiek analizēta, 
un tādejādi lauksaimniekam ir pieejama 
palīdzības sistēma lēmumu pieņemšanai. 
Šīs sistēmas var nosūtīt brīdinājumus 
lauksaimniekam, parasti izmantojot viedtālruņa 
lietotni, lai tas varētu veikt atbilstošas darbības.
Sensorus var izmantot individuālu dzīvnieku 
līmenī, piem., tie ir akselerometri, kas tiek 
nēsāti ausī, ap kāju vai kaklu vai arī iekļaut visas 
saimniecības infrastruktūrā, piem., tie ir klimata 
sensori vai kameras dzīvnieku novietnēs.

Arvien biežāk tiek dzirdēts termins “lietu 
internets” (Internet of Things, IoT). Tas nozīmē to, ka 
lietojumprogramma izmanto fizisku objektu jeb “lietu” 
tīklu, kas ir aprīkots ar sensoriem, programmatūru un 
citām tehnoloģijām, kas ļauj savienoties un apmainīties 
ar datiem ar citām ierīcēm un sistēmām. Tas nozīmē, 
ka var izanalizēt vairākas datu kopas, lai tādejādi gūtu 
vajadzīgo priekšstatu par saimniecību un tur turētajiem 
dzīvniekiem.

Tīkla izveide var būt visai sarežģīta, atkarībā 
no saimniecības infrastruktūras un izmantotās 
lauksaimniecības sistēmas, kā arī ganību un dzīvnieku 
novietnes sistēmām, skat. šo rakstu. 

Visbeidzot, ar PLF palīdzību var ievākt un analizēt 
datus par dzīvnieku veselību un ražīgumu un attiecīgi 
rīkoties, veicot minimālu darba ieguldījumu. Šādā veidā, 
izmantojot PLF tehnoloģijas, var pieņemt lēmumus 
par saimniecības produktivitātes un ekonomikas 
rādītājiem.

Nodrošinot saimniecības un tās dzīvnieku uzraudzību 
visu diennakti un mērot vajadzīgos parametrus, kurus 
nevar noteikt vizuāli, ar PLF tehnoloģiju palīdzību 
lauksaimnieks var pieņemt vajadzīgos lēmumus. Ar 
PLF palīdzību var nodrošināt saimniecības ar agrīnās 
brīdināšanas sistēmām, kas brīdinātu lopkopjus 
par problēmām, pirms dzīvniekos parādās jebkādas 
slimības klīniskās pazīmes. Tas palīdz lauksaimniekiem 
ātrāk un vieglāk noteikt individuālu dzīvnieku slimības 
(un risināt citus jautājumus, piem., nosmakšanu 
mājputnu ganāmpulkā). Ar PLF tehnoloģiju palīdzību 
lauksaimnieks var noteikt dzīvnieka ražīgumu un 
attiecīgi rīkoties agrāk un veiksmīgāk, ārstējot 
dzīvnieku bez antibiotikām, tādējādi samazinot 
nepieciešamību pēc antibiotikām. 

PLF tehnoloģiju rīku izmantošana būs izdevīga 
lauksaimniekiem un veterinārārstiem, kuri vēlas 
samazināt slimošanu savos mājlopu un putnu 
ganāmpulkos. 

PLF tiek pielietota attiecībā uz vairākām mājlopu sugām 
visā pasaulē. Šajā ceļvedī ir apkopoti labākās prakses 
piemēri liellopu (piena un gaļas) nozarē, aitkopībā un 
kazkopībā, kā arī cūkkopībā un putnkopībā, izmantojot 
materiālus no DISARM projekta jaunākās datubāzes, 
kā arī no labās prakses kopsavilkumiem, hipersaitēm 
un rakstiem, kas pieejami tiešsaistes praktiķu kopienas 
(Community of Practice, CoP) ietvaros un DISARM 
projekta vietnē.

Piena lopkopībā PLF tehnoloģijas var pielietot daudzos 
un dažādos veidos (dažus piemērus skat. šeit un šeit). 
Katra saimniecība ir atšķirīga, tāpēc ir vērts apsvērt, 
kuras tehnoloģijas un sistēmas nodrošinās vislabāko 
rezultātus gan ganāmpulkā, gan saimniecībā kopumā. 
Izmantojot neatkarīgos konsultāciju pakalpojumus, 
var maksimāli lietderīgi izmantot no sensoriem 
iegūtos datus stratēģiskos nolūkos, piem., konsultāciju 
uzņēmuma Cow Coach mērķis ir risināt noteiktas 
problēmas, kas saistītas ar slaukšanas robotu sistēmu 
un citu sensoru tehnoloģiju izmantošanu. 

Ir pieejami daudzi rīki, ar ko var izvērtēt savas veiktās 
ikdienas darbības saimniecībā un kas sniedz noderīgu 
ieskatu saimniecības un ganāmpulka jautājumos. 
Piemēram, rīks ZLTO’s OPTIcow, ko izmanto Nīderlandē.

Izmantojot daudzus sensorus dzīvnieku pārraudzības 
nolūkā savā saimniecībā, var iegūt attiecīgo izpratni par 
notiekošo, pamatojoties uz dažādiem saimniecības/
ganāmpulka aspektiem. Pirms tehnoloģiju iegādes, 
ir svarīgi pārbaudīt, vai tehnoloģijas ir saderīgas, jo ne 
visas attiecīgās ierīces būs savietojamas. Ja ir iespējams 

IEVADSIEVADS

https://disarmproject.eu/resources/sieplos-feedr/
https://www.youtube.com/watch?v=13d5wNVljgs&ab_channel=DISARMProject
https://academic.oup.com/jas/article/99/2/skab038/6129918
https://disarmproject.eu/resources/sensor-technology-and-data-monitoring-in-dairy-cows/
https://4d4f.eu/content/technology-warehouse
https://cowcoach.be/en/
https://disarmproject.eu/search-resources/precision-livestock-farming/data-monitoring/
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Automātiskā dzīvnieku barošana nodrošina sekojošo:
Ērtība, ko dod automatizācija un zemākas darbaspēka 
izmaksas
Mazāks stress un slimību izplatība ganāmpulkā, kā 
rezultātā uzlabojas dzīvnieku labturība un samazinās 
vajadzība pēc antibiotikām
Dzīvnieki labāk uzņem un sagremo barību
Atbilstoša ķermeņa kondīcija un auglība
Izsekojams un regulējams pH spureklī, kas samazina 
vielmaiņas slimību iespējamību
Uzlabojas izslaukums un piena sastāvs, tādējādi 
palielinot ienākumus no piena ražošanas
Palielinās peļņa un ilgtspēja, samazinot barības 
atlikumu daudzumu

izmantot vairākus sensorus, tad tas var būt ļoti 
lietderīgi, jo varēs iegūt plašāku izpratni par notiekošo 
saimniecībā. 

Tehnoloģijas izmantošana agrīnu 
darbību veikšanai
Paaugstināta temperatūra un mitrums negatīvi 
ietekmē barības uzņemšanu, kā rezultātā pasliktinās 
atgremošana, izslaukums un auglība. Izmantojot 
sensoru sistēmas, ir iespējams novērtēt mikrovidi 
govju novietnē, lai izprastu esošo stāvokli attiecībā uz 
dzīvnieku veselību un ražīgumu. Piem., SMART Zoo 
Tech sistēma visu diennakti uzrauga govju novietnes 
mikroklimata parametrus: temperatūru, mitrumu, 
rasas punktu, oglekļa dioksīda, amonjaka un putekļu 
daļiņu koncentrāciju. Informācija tiek glabāta datubāzē, 
un, ja parametri pārsniedz pieļaujamo līmeni, uz mobilo 
tālruni tiek nosūtīts brīdinājums, lai varētu nekavējoties 
rīkoties. 

Ir pieejami arī rīki, kas var atvieglot lēmumu 
pieņemšanu attiecībā uz dzīvnieku reprodukciju 
un veselību. Piemēram, ar tāda rīka kā uzņēmuma 
Connecterra intelligent dairy farm assistant (IDA) 
palīdzību var iegūt izpratni par esošo stāvokli un 
attiecīgi rīkoties, pamatojoties uz datiem, kas iegūti 
no uz kakla apkaklēm uzstādītajiem sensoriem. Šis rīks 
mēra govju aktivitātes, tostarp ēšanu, atgremošanu, 
staigāšanu, stāvēšanu, gulēšanu un mutes darbību. 
Izmantojot šo sistēmu, var ātrāk rīkoties, kā rezultātā 
palielinās dzīvnieku ražīgums un auglība un 
samazinās nepieciešamība lietot antibiotikas.

Projekts Happy Cow pierādīja, ka, izmantojot 
govju aktivitātes noteikšanas un mašīnmācīšanās 
tehnoloģijas, var:

Uzlabot darba ražīgumu saimniecībā un labāk 
izprast savu ganāmpulku
Noteikt veselības problēmas agrīnā stadijā, 
piem., piena trieku, spurekļa acidozi, klibumu
Rast iespējamos risinājumus, piem., barības 
uzņemšanas optimizācijai

Automātiskā dzīvnieku barošana
Automātiskās barošanas sistēmas, piem., GEA MullerUp 
sistēma, regulāri nodrošina govis ar svaigu un sajauktu 
barību, kas dod labumu gan govju veselībai, gan atvieglo 
barošanas procesu. Lielbritānijas Dienvidrietumu piena 
attīstības centra (South West Dairy Development Centre) 
vadītāji un darbinieki uzskata automātisko dzīvnieku 
barošanu par tehnoloģiju, ko var vērtēt visaugstāk (skat. 
šeit). Biežāka barošana uzlabo sausnas uzņemšanu, 
un paaugstināts spurekļa pH līmenis un konsekventa 

Vielmaiņas traucējumi
Šajā pētījumā tika pierādīts, ka divas nedēļās pirms 
atnešanās govis, kurām vēlāk tika diagnosticēts metrīts, 
mazāk un retāk gulēja, salīdzinot ar veselām govīm. Trīs 
dienas pirms klīniskās diagnosticēšanas govis, kurām 
attīstījās metrīts, ēda mazāk un retāk, barošanas laikā 
biežāk pārvietojās, un tās mazāk un retāk gulēja, salīdzinot 
ar veselām govīm. Izmantojot sensorus, var novērtēt 
govju, kas ir cietstāvošas, uzvedību un saņemt agrīnus 
brīdinājums par metrīta un  vielmaiņas slimību attīstību.

PLF tehnoloģijas, ar kuru palīdzību var noskaidrot 
izmaiņas govju, kas ir cietstāvē, uzvedībā 
attiecībā uz ēšanu, socializēšanos un gulēšanu, 
un tehnoloģijas, ar kuru palīdzību var uzraudzīt 
atgremošanu, var sniegt agrīnus brīdinājumus par 
veselību govīm, kurām ir vielmaiņas slimību risks.

Šāda agrīnā diagnosticēšana rada iespēju 
izmantot plašāku iespējamo ārstēšanas metožu, 
kuras turklāt ir efektīvākas, klāstu, tādējādi 
samazinot nepieciešamību lietot antibiotikas. 
Govīm ir vieglāka slimības norise, un to 
atveseļošanās notiek daudz ātrāk.

Galu galā ar šo sistēmu palīdzību var ietaupīt 
laiku, samazināt stresu lauksaimniekam un 
dzīvniekiem, palielināt ražošanas apjomu un 
uzlabot dzīvnieku veselību un ārstēšanas iznākumu.

Šobrīd ir izplatīta prakse izmantot kakla apkakles 
un krotālijas un automātiskās siltuma noteikšanas 
sistēmas, lai noteiktu govs atgremošanas aktivitāti, 
kā arī citus procesus. Vairākas tehnoloģijas, piem., 
uzņēmuma Cow Manager krotālijas un spurekļa 
bolusi no uzņēmumiem SmaXtec un Moonsyst mēra 
arī temperatūru un ietver to algoritmā, kas izdod 
brīdinājumu par govs veselību. Govis tiek uzraudzītas 
visu diennakti, un kad rodas problēma, tiek nosūtīti 
paziņojumi lopkopim, tādejādi dodot iespēju savlaicīgi 
pievērst uzmanību noteiktiem dzīvniekiem. Novērojot 
atgremošanas norisi, var noteikt agrīnas ketozes, 
spurekļa acidozes, mastīta stadijas un pat atnešanās 
laiku atsevišķiem dzīvniekiem, un ganāmpulka/grupas 
līmenī tādejādi var diagnosticēt subakūtu spurekļa 
acidozi un noteikt ēdināšanu govīm cietstāves laikā.

Izmantojot integrēto tehnoloģiju sistēmas datu 
ievākšanai un analīzei, var pieņemt atbilstošus 
lēmumus par ganāmpulku. Ar šo sistēmu 
palīdzību var viegli pārraudzīt:

Dzīvnieku veselību
Mikrovidi dzīvnieku novietnē
Dzīvnieku auglību un reprodukciju
Piena iegūšanu
Dzīvnieku pavairošanu un ģenētiku

diēta optimizē mikrofloru spureklī. Barošanas reizes 
un daudzumu var ieprogrammēt, tāpēc šāda sistēma 
uzlabo barības garšu un samazina barības atlikumus.

https://disarmproject.eu/resources/monitoring-microclimate-parameters-in-dairy-farms/
https://disarmproject.eu/resources/monitoring-microclimate-parameters-in-dairy-farms/
https://www.ida.io/en/
https://www.iof2020.eu/use-case-catalogue/dairy/happy-cow
https://www.gea.com/united-kingdom/auto-feeding.jsp
https://www.gea.com/united-kingdom/auto-feeding.jsp
https://disarmproject.eu/resources/automatic-feeding-in-dairy-cows/
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(18)30142-5/fulltext
https://www.cowmanager.com/en-us/
https://smaxtec.com/en/
https://moonsyst.com/bolus
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Mastīts ir viens no galvenajiem iemesliem antibiotiku 
lietošanai piena lopkopībā. PLF ir vairāki rīki un datu 
pārvaldības sistēmas, ar kuru palīdzību var noteikt 
tesmeņa veselību. Tipiskas mastīta diagnosticēšanas 
metodes balstās uz somatisko šūnu skaita noteikšanu 
un baktēriju kultūras audzēšanas metodēm.

Baltēriju kultūru audzēšanas saimniecības 
apstākļos sistēmas tika ieteiktas lauksaimniekiem kā 
noderīgs instruments, lai pārbaudītu piena paraugus 
uz mastītu izraisošu patogēnu klātbūtni un tādejādi 
paātrinātu pamatotu lēmumu par mastīta ārstēšanu 
pieņemšanu. Dažas baktēriju audzēšanas plates ir 
paredzētas gramnegatīvu vai grampozitīvu baktēriju 
noteikšanai, lai izvēlētos attiecīgās antibiotikas. Citas 
plates, tādas kā Jaunzēlandes Mastatest® system un 
Accumast® plates ir paredzētas, lai iegūtu precīzākas 
pazīmes par patogēnu klātbūtni 24 stundu laikā. Šādi 
var noskaidrot, ka mastīta cēlonis nav baktērijas, un 
tāpēc ārstēšana ar antibiotikām nav nepieciešama. Šie 
testi var nodrošināt to, ka piena ražotāji var ātri, vienkārši 
un lēti noteikt klīniskā mastīta iespējamo cēloni. Tomēr 
jābūt piesardzīgiem – šūnu kultivēšana nozīmē to, ka 
tiek izaudzēts miljardiem baktēriju! Audzējot šūnu 
kultūras saimniecības apstākļos, ir jāievēro stingras 
biodrošības prasības, lai izvairītos no kultivētu patogēnu 
atgriešanās ganāmpulkā, piem., tas ir jāveic noteiktā, 
atsevišķā vietā, jālieto cimdi un tie kopā ar plātēm 
jāizmet īpašā atkritumu maisā iznīcināšanai.

Sensoru sistēmas var izmantot, lai uzraudzītu 
tesmeņa veselību un nodrošinātu klīniska un 
subklīniska mastīta ārstēšanu. Izmantojot šo 
tehnoloģiju, var agrāk uzstādīt mastīta diagnozi, 
un ir iespējams:

Uzsākt agrīnu ārstēšanu bez antibiotikām, 
piem., ar zālēm UDDERMINT®, un palielināt 
slaukšanas biežuma, tādejādi veicinot govs 
pašatveseļošanos.  
Panākt augstākus atveseļošanās rādītājus 
gadījumos, kad tiek nolemts, ka vislabāk ir lietot 
intramammārās antibiotikas, kas nodrošina 
lielākus ārstēšanas panākumus.
Vairāk realizēts piens, rēķinot uz vienu govi 
(mazāk piena “ar antibiotikām” un mazāks 
piena ieguves samazinājums slimo govju dēļ), 
tādejādi nodrošinot finansiālu ieguvumu.

Mobilitātes sensorus var uzstādīt uz govs kakla vai 
kājas, bet pēdas sensori ir jutīgāki. Ar mobilitātes 
sensoru sistēmas palīdzību var saņemt vienkāršus 
brīdinājumus savā tālrunī vai datorā. Šie 
brīdinājumi nodrošina to, ka:

Klibas govis tiek noteiktas ātrāk
Var veikt agrīnu ārstēšanu bez antibiotikām, 
piem., veikt nagu apgriešanu
Agrīna rīcība nodrošina atveseļošanos
Samazinās nepieciešamība pēc ārstēšanas ar 
antibiotikām
Tiek uzlabota dzīvnieku labturība un samazinās 
piena zudumi, nodrošinot finansiālu ieguvumu

Tomēr šīs šūnu kultūru audzēšanas sistēmas nesniedz 
izpratni par esošo stāvokli reāllaikā, kas ir nepieciešams, 
lai paātrinātu ārstēšanas veida izvēli un tādejādi 
iegūtu labākus ārstēšanas rezultātus. Biosensori ir 
automatizētas un pārnēsājamas diagnosticēšanas 

Tiek uzskatīts, ka klibums rada vislielākos zaudējumus 
piena saimniecībās, un pēc mastīta tas ir otrais 
nozīmīgākais cēlonis antibiotiku lietošanai. Plaši tiek ziņots 
arī par to, ka klibums tiek nepietiekami diagnosticēts - 
daudzos pētījumos tiek identificēti tikai 25% klibo govju. 
Klibuma noteikšana, veicot novērošanu, ir subjektīva, 
tas prasa noteiktas prasmes un ir laikietilpīga, tāpēc 
zemie govju klibuma atklāšanas rādītāji ir pašsaprotami. 
Tehnoloģija var uzraudzīt govis 24 stundas diennaktī, 
veicot automātisku, objektīvu klibuma novērtēšanu, kā 
rezultātā klibuma atklāšanas līmenis ir daudz augstāks.

Piemēri no Dienvidrietumu piena attīstības centra 
Lielbritānijā parādīja, ka ar uzņēmuma Smartbow 
krotālijas palīdzību 3 dienas pēc atnešanās varēja 
konstatēt samazinātu atgremošanas aktivitāti, liekot 
veterinārārstam diagnosticēt palielinātu glumenieku 
- pirmo glumenieka izspiešanas stadiju (displaced 
abomasum, DA). Atbilstoša ārstēšana novērsa 
nepieciešamību veikt operāciju un atbilstošu antibiotiku 
lietošanu, kā rezultātā govs ātri atveseļojās. Ar attālinātas 
atgremošanas aktivitātes novērošanas palīdzību varēja 
arī novērtēt, vai ārstēšana ir bijusi veiksmīga.

Mastīts

ierīces, kas var noteikt bioloģisko daļiņu klātbūtni. Šajā 
rakstā ir izklāstītas (nākotnes) pieejas mastītu izraisošo 
patogēnu diagnosticēšanai saimniecībā, lai ātri un viegli 
varētu pieņemt lēmumus par nepieciešamo ārstēšanu.

Ar robotizētas slaukšanas sistēmas palīdzību var 
agrīnā stadijā atklāt mastītu un samazināt antibiotiku 
lietošanu – gan samazinās govju skaits, kurām 
nepieciešamas antibiotikas, gan labāk padodas to 
govju atveseļošanās, kurām tās ir nepieciešams –īss 
kopsavilkums par to ir pieejams šeit. Roboti-slaucēji, 
piem., GEA monobox, ko izmanto Dienvidrietumu piena 
attīstības centrā Lielbritānijā, mēra piena elektrisko 
vadītspēju, temperatūru un krāsu katru stundas 
ceturksni, un tagad ir arī iespēja iestatīt somatisko 
šūnu skaita noteikšanu katrā stundas ceturksnī. Dati 
tiek vākti katrā slaukšanas reizē un analizēti, salīdzinot 
iepriekšējos šīs govs datus (nevis visa ganāmpulka 
vidējos rādītājus), tādejādi nodrošinot daudz augstāku 
precizitāti. Ja noteiktā stundas ceturksnī ir notikušas 
būtiskas izmaiņas, sistēma izdod brīdinājumu, ļaujot 
daudz agrāk diagnosticēt mastītu.

Dzīvnieku klibums

Projekta Īrijā ietvaros tika radīta lietojumprogramma 
liellopu uzraudzībai reālā laikā, izmantojot virkni 
sensoru, lai agrīnā stadijā identificētu to klibumu un 
nosūtītu brīdinājumus lopkopim. Saimniecībā veiktais 
izmēģinājums ar 150 govju ganāmpulku parādīja, ka 
klibumu var noteikt 3 dienas pirms lopkopis to var ar 
acīm novērot ar precizitāti 87%. 

Termiskās attēlveidošanas izmantošana ļauj 
apstiprināt novērošanas sistēmu brīdinājumus par 
klibumu (piem., Cow Alert), un tādejādi var arī pēc 
iespējas ātrāk uzsākt atbilstošu ārstēšanu. Reaģējot uz 
brīdinājumiem, var izmantot termiskās attēlveidošanas 
kameras, lai izpētītu govju klibuma cēloni. Ar termiskā 
attēlveidošanas palīdzību var atšķirt saslimšanu ar 
infekcijas slimībām, kur ir nepieciešama ārstēšana 
ar antibiotikām, no vairuma citiem cēloņiem, kur tā 

https://www.dairyherd.com/news-news/dhm-how-culture-achieve-bacteriological-cure
https://www.dairyherd.com/news-news/dhm-how-culture-achieve-bacteriological-cure
https://vdl.umn.edu/laboratories/laboratory-udder-health-luh/minnesota-easyr-culture
https://www.mastaplex.com/
https://www.calibrecontrol.com/main-product-list/accumast-mastitis-detection-plates
https://disarmproject.eu/resources/udder-health-when-drying-off-and-at-herd-level-supported-by-sensor-systems/
https://disarmproject.eu/resources/udder-health-when-drying-off-and-at-herd-level-supported-by-sensor-systems/
https://disarmproject.eu/resources/how-can-the-management-of-clinical-and-subclinical-mastitis-be-supported-by-sensor-systems/
https://disarmproject.eu/resources/how-can-the-management-of-clinical-and-subclinical-mastitis-be-supported-by-sensor-systems/
http://uddermint.com/
https://disarmproject.eu/resources/research-paper-biosensors-for-on-farm-diagnosis-of-mastitis/
https://disarmproject.eu/resources/health-benefits-of-monitoring-rumination/
https://disarmproject.eu/resources/health-benefits-of-monitoring-rumination/
https://www.smartbow.com/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2019.00186/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2019.00186/full
https://disarmproject.eu/resources/early-mastitis-detection-in-robotic-milkers-reduces-antibiotic-use/
https://www.gea.com/en/customer-cases/monobox-in-action.jsp?gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFM708OhP3nWIC_-SwTRRVbYss6jmJIHuoOy2vaOjCoUvIDEtcluOJAaAqnlEALw_wcB
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016816991931840X
https://disarmproject.eu/resources/use-of-thermal-imaging-to-diagnose-lameness/
https://www.icerobotics.com/cowalert/#cowalert
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Agrīna un automatizēta teļu slimības 
diagnosticēšana:

Samazina ekonomiskās izmaksas 
lauksaimniekiem
Samazina antibiotiku daudzumu, ko lieto teļu 
slimību ārstēšanai
Uzlabo teļu un pieaugušo liellopu labturību
Uzlabo ilgtspējību, jo veseli teļi dzīvo ilgāk un 
dod vairāk piena, kad ir pieauguši

PLF izmantošanai gaļas lopkopībā ir daudz priekšrocību, 
jo tā:

Sniedz agrīnus brīdinājumus, lai rīkotos attiecībā uz 
dzīvnieku reprodukciju, veselību un barošanos
Nodrošina ērtu zāļu lietošanas, augšanas tempu un 
ganību uzraudzību, sniedzot priekšstatu par liellopu 
veselību, ražīgumu un nepieciešamo ārstēšanu
Uzlabo ganību apsaimniekošanu, nodrošinot 
liellopiem pilnvērtīgu barību, lai tie būtu veseli
Nodrošina to, ka informācija, kas iegūta, izmantojot 
viegli lietojamas tehnoloģijas, ļauj ietaupīt laiku, 
tāpēc uzmanību var veltīt tur, kur tā ir visvairāk 
nepieciešama
Nodrošina to, ka plašāka informācija ļauj 
lauksaimniekiem turēt efektīvākus, ražīgākus 
liellopus, kā rezultātā tiek nodrošināti finansiāli 
ieguvumi

GAĻAS LIELLOPIGAĻAS LIELLOPI

AITASAITAS

nav nepieciešama. Turklāt termiskās attēlveidošanas 
izmantošana var dot iespēju precīzāk veikt naga 
apgriešanu, novirzot naga nazi pareizajā vietā, lai 
piekļūtu čūlām vai atklātu baltās līnijas slimību, 
kuru citādi nevarētu atklāt. Izmantojot termisko 
attēlveidošanu, var agrīnā stadijā noskaidrot klibo 
pēdu vai noskaidrot, ka klibuma cēlonis nav pēdā. Tas 
uzlabo dzīvnieku labturību, samazina piena zudumu 
un samazina izmantoto antibiotiku daudzumu.

Teļu veselības pārvaldība
Teļi ir īpaši neaizsargāti pret slimībām to nenobriedušās 
imūnsistēmas dēļ. Teļu slimības, īpaši liellopu elpceļu 
slimība (bovine respiratory disease, BRD) un caureja, 
var radīt sekas uz visu mūžu - teļi, kuriem bija plaušu 
karsonis vai enterīts, nākotnē ražos mazāk piena un 
nodzīvos īsāku mūžu nekā to veselie vienaudži. Agrīna 
slimības diagnosticēšana un attiecīga rīcība ir būtiska, 
lai nodrošinātu sekmīgu ārstēšanu un pasargātu 
dzīvnieku turpmāko veselību. 

Viena no pirmajām darbībām, ko jāveic, lai nodrošinātu 
teļu veselību, ir nodrošināt tos ar pietiekamu jaunpiena 
daudzumu. Izmantojot Briksa refraktometru, lai 
izmērītu jaunpienā esošo imūnglobulīnu, var iegūt 
priekšstatu par tā kvalitāti. Briksa refraktometru var arī 
izmantot, lai izmērītu imūnglobulīnu asins paraugos 
un tādejādi noskaidrotu tā pasīvās uzsūkšanās ātrumu 
(t.i., vai pietiekami daudz antivielu no jaunpiena nonāk 
teļa asinīs, lai pasargātu to no patogēniem) – kā tas ir 
parādīts šajā video Facebook. Tas ļauj novērtēt, vai 
īstenotā prakse attiecībā uz barošanu ar jaunpienu 
darbojas vai ir nepieciešams to uzlabot.

Datorizētas teļu barotavas var brīdināt par teļiem, kuri 
lēnāk dzer pienu vai patērē barību mazāk nekā parasti. 
Tā var būt agrīna slimības pazīme un lopkopim vajag 
apskatīt šo teļu. 

Uzņēmuma Fevertags TempVerified krotālija ir 
termometrs, kas atrodas auss kanālā, lai nepārtraukti 
uzraudzītu teļa ķermeņa temperatūru. TempVerified 
programmatūra reģistrē datus ik pēc 15 minūtēm. 
Ja teļa ķermeņa temperatūra ir augstāka par 39,7 ° C 
6 stundas vai ilgāk, sarkana mirgojoša LED gaisma 
brīdinās lopkopi, lai tas rīkojas: pārbauda temperatūru 
ar taisnās zarnas termometru un uzsāk attiecīgo 
ārstēšanu. 

Nesen tirgū ir pieejama modernāka teļu ausu krotāliju 
sistēma Smartbell. Šim sensoram ir bezmaksas lietotne, 
kas var ne tikai brīdināt lauksaimniekus par slimiem 
teļiem, bet arī izsekot teļu veselības vēsturei.

Citā projektā tika izmantota termiskā attēlveidošana, 
lai atklātu dažādas BRD stadijas. Lai gan pastāv 
manuālas vērtēšanas sistēmas, lai agrīni diagnosticētu 
slimību, to izmantošana ir laikietilpīga un tās reti tiek 
izmantotas praksē. 

Dzīvnieku aktivitātes uzraudzības sistēmas ir pieejamas 
arī gaļas lopkopībā. Piemēram, Allflex SenseHub Beef 
sistēma uzrauga dzīvnieku uzvedību un atgremošanas 
norisi, tādejādi sniedzot priekšstatu par to vairošanos, 
veselību un barošanos.

Termiskās attēlveidošanas kamera var būt arī 
noderīgs diagnostikas līdzeklis, lai ātri, bezkontakta 
veidā bez jebkādas iejaukšanās atklātu veselības 
problēmas, kas nav redzamas ar neapbruņotu aci. Tas 
var būt īpaši noderīgi, lai noskaidrotu klibuma cēloni, 
pieņemtu pamatotus lēmumus par ārstēšanu, tostarp 
par to, vai ir nepieciešamas antibiotikas.     

Uzmanība ir jāpievērš arī dzīvsvara pieaugumam un 
tirgus prasībām gaļas liellopiem. Kā piemērs, Breedr 
ir mākoņa lietojumprogramma mājlopu svēršanai, 
piekļūšanai tirgus datiem un ražošanas un zāļu 
lietošanas datu apkopošanai. 

Izmantojot ekstensīvo ganīšanas sistēmu, ganību 
zāle ir būtiska uztura sastāvdaļa liellopiem. Tehnoloģijas 
var palīdzēt maksimāli izmantot lauksaimnieka rīcībā 
esošo zemi. Piemēram, ar lietojumprogrammas 
AgriWebb Grazing Management palīdzību var analizēt 
savāktos datus, lai radītu noderīgus pārskatus lēmumu 
pieņemšanas nolūkā. Iepazīstieties ar šo vienkāršo 
kopsavilkumu par dažādām ganību mērīšanas 
iespējām, t.sk. drona un satelīta attēliem. 

Vērojams, ka pieaug interese par PLF tehnoloģijas 
pielietošanu mazo atgremotāju audzēšanā. Šajā rakstā 
ir aplūkotas dažādas tehnoloģiskas iespējas attiecībā 
uz piena aitām Vidusjūras reģiona ES valstīs, tostarp 
elektroniskās identifikācijas sistēmas, piem., ausu 
krotālijas, spurekļa bolusi un zemādas radiofrekvenču 
identifikācija; pie dzīvniekiem piesaistītie sensori, 
piem., akselerometri, globālās pozicionēšanas sistēmas 

https://www.facebook.com/100011705498851/videos/1007421166324724/
https://fevertags.com/tempverified-%7C-calf-tag
http://www.smartbell.io/
http://www.bristol.ac.uk/vet-school/research/projects/automatic-disease-detection-and-monitoring-in-calves/?fbclid=IwAR0yg2gv0e9Wa-Pk2SjC58KvMSycaVYxBRF8D_wQhfIIvX5YkxN9KjMg2zU
https://www.allflex.global/na/product_cat/beef-monitoring/
https://www.allflex.global/na/product_cat/beef-monitoring/
https://www.miracletech.co.uk/agriculture/thermal-imaging-products/
https://www.breedr.co/
https://www.agriwebb.com/uk/features/grazing-management-software/
https://pasture.io/grass-measuring
https://pasture.io/grass-measuring
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731120301452
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PLF rīki var nodrošināt lielas priekšrocības cūku 
audzētājiem, jo var:

Uzraudzīt dzīvnieku veselību un labturību, 
piem., elpceļu slimības vai sivēnmātes/atšķirto 
sivēnu agresijas izpausmes
Atklāt tehniskas problēmas, piemēram, bloķētu 
barošanas līniju vai nepareizus mikroklimata 
parametrus
Saņemt brīdinājumus, kas ļauj nekavējoties 
rīkoties, pirms tas nelabvēlīgi ietekmē dzīvnieku 
veselību un ražīgumu
Veikt profilaktiskas darbības, lai novērstu 
slimību izplatīšanos, tādejādi samazinot 
nepieciešamību pēc ārstēšanas ar antibiotikām

un sociālo aktivitāšu reģistrētāji; un stacionāras vadības 
sistēmas, piem., svari, kuri nosaka svaru, kad dzīvnieks 
tiem pāriet pāri, automātiskā zīmēšana, virtuāli 
nožogojumi un slaukšanas telpas. Aitu automātiskā 
svēršana ļaut mērķtiecīgāk izmantot antihelmintiskus 
līdzekļus un antibiotikas atkarībā no dzīvnieka lieluma.

TechCare (inovatīvu tehnoloģiju integrēšana vērtību 
ķēdē, lai uzlabotu mazo atgremotāju labturību) 
ir ES finansēts projekts, kas tiek īstenots no 2020. 
gada septembra līdz 2024. gada augustam. Projekts 
koncentrēsies uz jaunu, piemērotu tehnoloģiju 
izstrādi, kas var uzlabot ražīgumu un samazināt 
izmaksas, uzlabojot dzīvnieku labturību individuālā 
vai ganāmpulka līmenī. Projekta mērķis ir radīt 
un apstiprināt lietošanai pieprasītus un inovatīvus 
labturības risinājumus visos mazo atgremotāju 
audzēšanas posmos. Plašāka informācija ir pieejama 
no šī paziņojuma presei.

Lielbritānijas uzņēmums Black Sheep Technology 
piedāvā ar lopkopību saistītus risinājumus, kas atvieglo 
dzīvnieku izsekošanu, reģistrēšanu un pārdošanu 
lauksaimniekiem. Ar uzņēmuma rīka Flock Finder 
palīdzību var racionalizēt lopu pārvietošanos, apkopot 
zāļu lietošanas datus un veikt dzīvnieku izsekošanu, 
un to var izmantot ar vai bez elektroniskās dzīvnieka 
identifikācijas noteicēja. Ar rīka FlockMarket palīdzību 
var veikt mājlopu attālinātu pārdošanu, parādīt 
pircējiem pārdodamos mājlopus, veidojot virtuālu 
tirgu, kas pieejams cauru diennakti.

CŪKASCŪKAS
Agrīna slimības diagnosticēšana

Elpošanas ceļu slimības

PLF tehnoloģijas var nodrošināt cūku veselības 
uzraudzību reālā laikā. Piemēram, ar lietotnes 
degree2act app palīdzību var veikt ikdienas 
novērojumus, uzraugot cūku ķermeņa temperatūru, 
pašas cūkas neierobežojot. Šajā uzskatāmajā piemērā 
ar spāņu lauksaimnieku ir parādītas šīs tehnoloģijas 
izmantošanas iespējas. 

Vēl viens tehnoloģijas piemērs, kas ļauj sekot cūku 
veselībai, ir FITPIG ausu krotālijas, ar ko uzrauga cūku 
aktivitāti un sirdsdarbības ātrumu. Tās ir daļa no 
lietu interneta sistēmas, kas ietver rīkus, kas mēra arī 
tādus mikrovides apstākļus kā putekļu un amonjaka 
koncentrācija novietnē. Plašāka informācija ir šajā 
rakstā vai šajā vebinārā.

Vairāku PLF tehnoloģiju mērķis ir cūku elpceļu slimību 
diagnosticēšana, izmantojot skaņu, piem., šajā video 
ir parādīta monitora Fancom® Cough Monitor agrīnā 
versija. Līdzīga tehnoloģija ir SoundTalks®, kur izmanto 
skaņas analīzi un mākslīgo intelektu, lai atklātu elpceļu 
slimības, pirms parādās redzamas slimības klīniskās 
vai uzvedības pazīmes. Sistēmas izmantošana ļauj 
ārstēšanu veikt agrākajā infekcijas slimības stadijā, 
kā rezultātā sekmīgāk norit cūku atveseļošanās un 
samazinās izmantoto antibiotiku daudzums. Plašāka 
informācija ir šajā rakstā.

PLF metodēm, kas balstītās uz skaņas izmantošanu, 
ir ievērojamas priekšrocības salīdzinājumā ar citām 

tehnoloģijām, piem., kamerām. Papildus tam, ka 
mikrofoni ir bezkontakta ierīces un salīdzinoši lēti, nav 
nepieciešama tieša dzīvnieku redzamība, un lielas 
dzīvnieku grupas var uzraudzīt ar vienu sensoru telpā/
novietnē. 

Dzīvnieku veselības pārvaldība 
saimniecības līmenī 

Šajā rakstā ir ieteikti daži veidi, kā biodrošību cūku 
novietnēs varētu vēl uzlabot, izmantojot objektīvus 
datus, ko nodrošina PLF tehnoloģijas. Piemēram, 
veicot novietnes strādnieku caurstaigājamo zonu 
uzraudzību varētu atklāt neatbilstības  biodrošības 
prasību ievērošanā, vai ir atšķirības starp teoriju un 
to, kas notiek praksē? Visas problēmas var atrisināt, 
ja tās ir noskaidrotas. Attiecībā uz ārējo biodrošību, 
ir labāk izmantot elektroniskas nekā papīra formāta 
apmeklētāju reģistrēšanas grāmatas, jo tādās ir vieglāk 
pārskatīt datus.

Tiek izmēģināta lietu interneta lietotne, lai 
samazinātu vepru saslimstību visā Eiropas cūkkopības 
nozarē. Projekta mērķis ir apgādāt saimniecības 
vadību ar informāciju, kas ļauj veikt nepārtrauktus 
uzlabojumus saimniecībā un nodrošina ilgtspējīgu 
ražošanu. Projekta ietvaros ir izveidoti ieraksti par vairāk 
nekā 2000 cūkām no 5 saimniecībām un apkopoti dati 
par to ģenētiku un informācija, sākot ar lauksaimnieku, 
kautuvi, pārstrādātāju un mazumtirgotāju un 
beidzot ar galapatērētāju. To mērķis ir izstrādāt 
agrīnās brīdināšanas sistēmas vairākām dzīvnieku 
grupas līmeņa ikdienas datu plūsmām un informēt 
lauksaimniekus par vepru saslimstību un to sasaistīt ar 
veicamajiem profilaktiskiem pasākumiem. Pastāv arī 
cerība, ka ar šīs IoT PLF lietotnes palīdzību varēs uzlabot 
barības efektivitāti, dzīvnieku labturību un samazināt 
ražoto produktu “oglekļa dioksīda pēdu”.

Francijā ir pieejami trīs savstarpēji saistīti rīki, kas ļauj 
risināt veselības aizsardzību jautājumus cūkkopībā: 
PorcProtect, Bâtisanté un Porcisanté. Ar PorcProtect 
rīku var nodrošināt biodrošību. Ar Bâtisanté rīka 
palīdzību var pārvaldīt ēkas un lopkopības aprīkojumu, 
tostarp tādas jomas kā mikroklimats, ventilācija, 
piekļuve pārtikai un ūdenim, grīdas kvalitāte un veids, 
kā arī prasības novietnes tīrīšanai. Ar Porcisanté rīka 
palīdzību var uzraudzīt ar dzīvniekiem veiktās darbības, 
tai skaitā jaunpiena uzņemšanu, sivēnu aprūpi, 
sivēnmātes barošanu un cūku vairošanos utt. Plašāka 
informācija ir pieejama šeit. 

GVET ir vēl viens rīks no Francijas, kas nodrošina 
elektronisku uzskaites sistēmu cūku veterinārajai 
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ārstēšanai, kurā ir viegli ievadīt datus. Plašāka 
informācija ir pieejama šeit.

MĀJPUTNIMĀJPUTNI
Vēl viena nozare, kur izmanto PLF, ir putnkopība, 
jo īpaši broileru audzēšana. Mājputnu audzēšana, 
transportēšana un pārstrāde ir optimizēta, izmantojot 
automatizētu apkārtējās vides temperatūras 
uzraudzību, kontroli un datu analīzi. Bieži reāllaikā 
iegūtie dati par putnu veselību un agrīnajām slimības 
pazīmēm, kā arī mikrovides parametriem tiek piegādāti 
lauksaimniekiem. 

Šajā video lauksaimnieks sniedz savus galvenos 
padomus par antibiotiku izmantošanas samazināšanu 
broileru audzēšanā, trešais padoms attiecas uz 
veselības, labturības un tehnisko rezultātu uzraudzību, 
izmantojot digitālo sistēmu: “Samazinot antibiotiku 
izmantošanu, svarīgi ir neatstāt novārtā dzīvnieku 
labturību un tehniskos rezultātus. Mums ir digitāla 
sistēma, ar ko var uzraudzīt un grafiski parādīt dažādus 
parametrus (piem., temperatūru, ūdens un barības 
daudzumu, dzīvnieku svaru). Mēs varam apvienot šos 
datus ar, piem., vakcinācijas grafiku, ārstēšanu vai 
informāciju no kautuvēm. Pēc tam mēs to apspriežam 
kopā ar barības konsultantu un veterinārārstu”.

Šajā video ir izskaidrota lielo datu nozīme ražošanas 
un agrīnās brīdināšanas sistēmu optimizēšanā 
putnkopībā. Piemēram, šis uzņēmuma Porphyrio 
viedais saimniecības palīgs piedāvā izvēlēties 
saimniecībai visvairāk piemēroto(-os) risinājumu(-us) ar 
dažādām iespējām, tostarp ganāmpulku pārvaldību un 
agrīnās brīdināšanas sistēmas, ražošanas plānošanu un 
katrai saimniecībai pielāgotu pārskatu sagatavošanu. 

Broileru audzēšanā viens no tehnoloģiju piemēriem, 
kas nodrošina nozarei labāku atpazīstamību un 

darbību, ir FLOX sistēma. FLOX izmanto virkni kameru, 
lai nodrošinātu nepārtrauktu attālinātu ganāmpulka 
uzraudzību dienā vai naktī. Iegūtie vizuālie dati tiek 
izmantoti, lai praktiski konstatētu putnu aktivitātes, 
ražīgumu un dzīvsvaru, kas savukārt var brīdināt 
par to iespējamo nosmakšanu, to kājas locītavas 
apdegumiem un pododermītu. Roboti Spoutnic 
NAV un Octopus XO stimulē broileru pārvietošanos, 
vienlaikus vēdinot pakaišus. Šādā veidā var novērst 
aspergilozi, pododermatītu, kājas locītavas un krūšu 
traumas, un var pat samazināt amonjaka izdalīšanos, 
pārtraucot fermentācijas procesu. Vēl viens broileru 
audzēšanas tehnoloģiju piemērs ir Chickenboy -  robots 
pie griestiem, kas autonomi uzrauga siltuma komfortu, 
gaisa kvalitāti, pareizu novietnes iekārtu darbību un 
putnu veselību un labturību ganāmpulka līmenī.

KĀ PLF IR SAMAZINĀJUSI KĀ PLF IR SAMAZINĀJUSI 
NEPIECIEŠAMĪBU PĒC NEPIECIEŠAMĪBU PĒC 

ANTIBIOTIKĀM?ANTIBIOTIKĀM?

PLF ļauj lauksaimniekiem un konsultantiem izmantot 
visaptverošus datus, lai pieņemtu vadības līmeņa 
lēmumus. Tādejādi agrāk atklāt slimības, kā arī 
slimos dzīvniekus un vajadzības gadījumā ārstēt tos 
sekmīgāk. Savlaicīga slimību diagnosticēšana ļauj arī 
ārstēt dzīvniekus bez antibiotikām, tādējādi samazinot 
antibiotiku lietošanu.  PLF, mašīnmācīšanās un mākslīgā 
intelekta iespējas ir ļāvušas sarežģītas datu kopas 
novest līdz praktiskiem un vienkāršiem pasākumiem, 
kas jāveic lauksaimniekiem un konsultantiem, neveicot 
darbietilpīgu un sarežģītu analīzi. Dažādi pieejamie 
veidi, kā iegūt datus par saimniecībā notiekošajiem 
procesiem, izmantojot sensorus, nozīmē to, ka ir arī 
daudz lietojumprogrammu, kas ir paredzētas dažādām 
lauksaimniecības sistēmām.

www.disarmproject.eu88Precīzā lopkopība agrīnai slimību diagnosticēšanai
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