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Toitumushinde määramiseks
DeLaval Kehakonditsioonikaamera (BCS)
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Aga mis ulatuses ? 
Keharasva mobiliseerimine laktatsiooni alguses on normaalne

2. Kriitiline faas: 

rasvumine

1. Kriitiline faas: 

Negatiivne 

energiabilanss

(NEB)



Varajane laktatsioon
1. Kriitiline faas laktatsioonil

Üleliigne keharasvade mobilisatsioon:

 Subkliiniline/kliiniline ketoos

 Suurenenud vastuvõtlikkus muudele haigustele (nt mastiit)

 Vähenenud sigimisjõudlus 

 Oluline kriteerium pikaajalises karjaaretusplaanis

Tegevus: Söötmine vastavalt lehma vajadustele ja söötmise 

jälgimine jooksvalt



Laktatsiooni lõpp - kinnisperiood
2. Kriitiline faas laktatsioonil

Paksud lehmad laktatsiooni lõpus

 Paksudel lehmadel esineb sagedamini probleeme 

poegimisjärgselt

 Samuti on enam probleeme poegimisega

Tegevus: söötmine vastavalt lehma vajadustele, söötmise 

jälgimine, kinnijätmise ajastamine.

Kinnijätmine:

I. Üldine suund- oodatava poegimise kuupäev

II. Kasuta BCSi andmeid selektiivseks kinnijätmiseks



Miks? Metabolism

Söötmisprobleemid

Lüpsijõudlus

Looma tervis

Farmi väljakutsed

Individuaalne loom

Paksu lehmad

Negatiive Energia Balanss
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Kinnijätmine

Keharasvade mobiliseerimine

Kari



Kuidas?

Tööpõhimõte

http://www.intechopen.com/source/html/39465/media/image2.png


Hindamise subjektiivsus

Mitu korda laktatsiooni jooksul hindame ?

Tööjõukulud

Objektiivsus vs subjektiivsus Andmetöötlus

Aeganõudev tegevus

Visuaalse kehakonditsiooni määramise kitsaskohad



Mis? 

3D kaamera, mis võimaldab lüpsilehmade

pidevat, automaatset ja objektiivset 

kehakonditsiooni hindamist.



3D kujutis, mis 
vaatleb kindlaid 
punkte lehma 
seljal

Kehakonditsiooni 
väärtuseks 
konverteeritakse 
see algoritmi abil

3D pilt muudetakse kehakonditsioonihindeks
Kuidas töötab Delaval BCS kaamera?
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Tõud ja BCS tõumudelid

Holstein Rootsi punane Norra punane

Simmental/Fleckvieh Uus-Meremaa ristand



Andmed Dynamik der Daten

B
C

S
-

W
e

rt
e

BCS- Diagramm
Milchleistung

Rassemodelle 1-4

Einzeltier

2 Wo- Trend

BCS- Werte kurz nach der Kalbung

4
 W

o
-

T
re

n
d

BCS- Score

S
O

P
s

Grafiken

Tägl. Futteraufnahme

Herdengrafik

Gruppendaten

Seostamine muude andmetega



Äsjapoeginud 

lehmade jälgimine 

1. seemendus

Kinnijätmine

Söödaratsioonide 

kohasus

Karjatervis
Grupeerimise alused

Aretusinfo

Karja lüspijõudlus

Karja sigimisjõudlus

Individuaalne 

söötmine -

söödaautomaadid

Sigimisproblee

mide ennetus

Ühe lehma BCs väärtus
... Ja kõikide teiste oma ka! 



7 päeva keskmine väärtus 

 Minimeerida tehnilist varieeruvust

 Jooksev BCS kõver laktatsiooni vältel

 Väärtus jääb alles ka siis kui loom mõned päevad lüpsil ei käi (haigus)

 Kinnislehmad – juhul kui käivad kaamera alt läbi

 Jooksev BCS andmete koguhulga uuendamine



Individuaalse looma BCS hinde väärtus



Loomakaardil Delpros
BCS andmed looma individuaaltasandil

 Eraldi aken Delpro FarmManageri loomakaardil – 3 ala-akent:

 BCS andmed: kõigi looma BCS andmete kogu – ajaloolised ja jooksvad – päevased 

väärtused ja trendid. 

 BCS graafik: BCS väärtuste graafik 7 päeva toodangu võrdluses vastavalt valitud 

tõumudelile. (Robotlüpsi/söödaautomaatide puhul ka sööda tarbimine)

 BCS graadik valitud kuupäeval: loend BCS väärtusest, toodangust ning tarbitud 

jõusöödast kindlal ajaperioodil.

 NB! Oluline on õige tõug loomakaardil!



BCS loomakaardil/ Kaamera BCS - BCS andmed
Jälgi BCSi trendi üle aja

0 = (+/- <0.24 BCS)

+/- 0.25 = 0,25 – 0,49 BCS

+/- 0.50 BCS = (+/- > 0,50 BCS)

3 kategooriat

 Lineaarne kõver eilse BCSi ja päevased BCSi andmed 

2 ja 4 nädalat tagasi.

 75 % päevastest BCSi andmetest on piisav



2/4 ndl trend: 3 kategooriat (0; +/- 0.25; +/- 0.5)

Ujuv 2/4 ndl trend: „päris” trend; absoluutne väärtus, nt. +0.43 BCS
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BCS 2 nädala / 4 nädala trend

Jälgi BCS trendi üle aja

… 2 nädala trend

… 4 nädala trend

viimane

BCS kp / 

väärtus

eile

Täna
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BCS Graafik (DSLC – päevi poegimisest)
BCS loomakaardil / Kaamera BCS

Individuaalne ülevaade soovituslikust
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BCS graafik valitud ajavahemikul
BCS Loomakaardil / Kaamera BCS



BCS andmete väärtus karja tasandil 
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BCS karja jaotus 
BCS andmed karja tasandil

• Kõik loomad

• Spetsiifiline valik

• Laktatsioon

• Grupid

• Valikud
Karja tasandil ülevaade ülemise ja alumise läviväärtuste 

vahemikus.
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Aruandeüksused laktatsiooni vältel 
(loomakaardile automaatne sissekanne)

*VOP – vabatahtlik ooteperiood

Viimane BCS

poegimisel

Viimane

BCS

VOP*

BCS 

1.Seemendus 

jooksev lakt

Viimane BCS

kinnijätmisel

Viimane BCS

Eelmine lakt

Viimane BCS

Kinnijätmisel

Eelmine lakt

BCS

LP

7

BCS

LP

30

BCS

LP

300

BCS

LP

90

BCS

LP

50

BCS

LP

200

Varieerub – sõltub sigimissündmustest 

eelmääratletud
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BCS standardaruanded



©, DeLaval endorsement and year. A 
unique presentation name/job number 26

Aruandeüksused– „DSLC“ (päevi poegimisest), „Viimane“ & „Nädalane“

BCS aruandeüksused – kohandatud aruannete jaoks 



 Trendi tõsiduse indikaator

 Märguanne kui trend juba -0,25

 Lihtne kriteerium mida kasutada tähelepanu vajavate loomade leidmiseks.

27

Viimase 2 nädala BCS ujuvtrend
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Saksa farmi näide – fookus on varajase ketoosi avastamisel.

BCS SOP (standard tegevuskord) näide - KETOOS



SOP Ketoos ja lonkamine
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LP 0-30

LP 30-50

Kriitiliseim aeg 

ketoosi 

kujunemisel

LP 50+

NB! Tegemist on näitega ühe karja põhiselt – kindlasti tuleks oma karja puhul teha kohandusi. 
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BCS_SOP_kinnijätmine: leia mõlemad: nii paksud kui kõhnad lehmad



Kombineeri andmeid muu olemasoleva infoga –

DelPros on seda üksjagu – nt aktiivsus, SRA, diagnoosid/ravid 
jpm. 

Kuidas maksimeerida BCSist saadava info 
kasutegurit?
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Kõik mõõdetav ühes aruandes koos! 
Koosta üks suur lehmade jälgimise aruanne



• BCS ja sigimine 

‒ Vähenda suuri BCS kadusid varajasel laktatsioonil 

‒ Esimese seemenduse õige ajastus - kas BCS on stabiilne ? 

‒ Karja taastootmine kasumlikumaks

• Kehakonditsioon ja loomatervis

‒ Väldi olukorda et lehmad on liiga paksud kinnijätmisel. Aitab valida õiget 
kinnijätmise aega. 

‒ Vähenda potensiaalseid poegimisaegseid probleeme nii vasikale kui lehmale

‒ Enneta maksa lipidoosi, ketoosi ja teiste ainevahetushaiguste esinemist üleminekuperioodil.

‒ Ühtlasem piimatoodang laktatsiooni vältel.
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Võimalused ja kasutegur
DeLaval kehakonditsioonikaamera BCS 



• Kehakonditsioon ja söötmine

‒ Väldi lehmade ala- ja ülesöötmist: 

‒ Kohanda individuaalset ratsiooni (robot või söödaautmaat)

‒ kohanda jõusöödakoguseid 

‒ Grupeeri vastavalt söötmisvajadustele

‒ Erinevad grupid, erinevad ratsioonid

‒ Prakeerimiseks täiendav informatsioon

Täppissöötmine ja võimalik kokkuhoid ülesöötmise piiramise arvelt!
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Võimalused ja kasutegur
DeLaval kehakonditsioonikaamera BCS 



We make
sustainable
food production
possible


