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Lühikokkuvõte emakeeles vastavalt ülaltoodud juhisele, sh eesmärk, peamised tegevused
Projekti eesmärk on täppispidamise võtete edendamise (toitumuse automaatse hindamise süsteemi
rakendamine, Soome EIP ÄLYREHU rohusöötade kuivainesisalduse määramise kiirmeetodi ja piima
biosensorite väljatöötamisele kaasa aitamine) abil suurendada Kehtna Mõisa OÜ ja teiste kõrge
aretusväärtusega piimakarjade majanduslikku ja ressursi efektiivsust vähendades ühtlasi piimatootmise
kahjulikku mõju keskkonnale ning suurendades karja produktiivset iga ja jätkusuutlikkust. Eesmärgist
tulenevalt on projekti lähteülesanded: 1. Kehtna Mõisa OÜ baasil välja töötada eesti holsteini tõugu
lüpsilehmadele sobivad toitumuse automaatse hindamise süsteemil põhinevad piimakarja halduse
suunised, mille kasutamise tulemusel paraneb piimalehmade söödakasutuse efektiivsus tervis, sigivus,
karjas püsimine, heaolu ja produktiivsus. 2. Soome EIP ÄLYREHU uudsete tehnoloogiate (rohusööda
kuivainesisalduse määramise kiirmeetod, piima karbamiidi ja ketokehade biosensorid) väljatöötamisele
kaasa aitamine.
Projekti eesmärkide täitmiseks loodi EIP töörühm „Piimakarja täppispidamise EIP“
Projekti tegevused koonduvad kolme tööpaketti (TP). TP1 jooksul installeeritakse ja rakendatakse
DeLaval’i toitumuse automaatse hindamise süsteem, tehakse farmi olukorra seire ja Soome EIP
töörühma (ÄLYREHU) rohusöötade kuivainesisalduse määramise kiirmeetodi valideerimise
laborkatseid. TP2 eesmärgid ja ülesanded tulenevad monitooringu ja järgnevate katsete või vaatluste
tulemustest, mis baseeruvad tegevuse käigus loodud andmebaaside analüüsil ja interpretatsioonil.
Ühtlasi hinnatakse ÄLYREHU töörühma biosensorite prototüüpide prognoosi täpsust. TP3 jooksul
koondatakse välja töötatud soovitused toitumuse automaatse hindamise süsteemil põhinevateks
piimakarja halduse suunisteks. Tulemused publitseeritakse ja neid tutvustatakse jooksvalt seminaridel
ja konverentsidel.
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