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Par uzņēmumu 

Ieskats smaXtec vēsturē 

Iegūti daudzi apbalvojumi 

(piem.Inel D‘Or, AgraME, Eurotier 

Medal, Primus, HofGenie) 

Horizon 2020 
Projekta“ProDairyWelfare” 

popularizēšana 

70+ Valstis 
Ar izpildītām 

juridiskajām 

prasībām 

Vispasaules tirgus līderis 

temperatūras, aktivitātes & 

pH noteikšanā intrarumināli 

2009  

Nodibināts kā 

pētniecības 

projekts 

1.8 mljrd.+  
Aktīvo bolu 

skaits – 

nepārtraukti 

augošs 

2014   

smaXtec Pamata un 

Premium boli ieiet tirgū 

35.000+  
Sensori  pārdoti  

25+ valstīs  1 FDA Tirzniecības 

atļauja 

40+ Darbinieki  
Uzņēmuma galvenajā birojā Austrijā, 

meitas uzņēmums Vācijā 



Svarīgākais piena govju ganāmulkā 
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• Reprodukcija, iespējams, ir svarīgākais faktors ienesīgā 
piena govju ganāmpulkā. 

Reprodukcija 

• Veselas, labi barotas un stresa brīvas govis ražo vairāk 
pienu! 

Veselība 

• Ēdināšanas menedžments ir ļoti svarīga piena ražošanas 
daļa. 

Ēdināšana 



Pētījumi parāda to, ka pie intensīvākas saimniekošanas būtiski palielinās 

govju slimošanas biežums 

SOURCE: Fleischer et al. 2001, J. Dairy Sc. 84:2025-2035 – The relationship between milk yield and the incidence of some diseases  4 

: n=2197 lactations in study, 1074 Holstein-Friesian cows from 10 dairies (25-146 cows per dairy) in Germany 

Paredzamā slimību rašanās % 
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Piena produkcija tūkstošos kg gadā 

x2,9 

Mastīts  

Nagu problēmas 

Olnīcu cistas 

Piena trieka 

x3,5 

x2,5 

x2,1 

Smagu saslimšanu 

biežums var 

palielināties x3,5, ja 

izslaukums ir 

palielinājies x2 
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smaXtec piedāvā unikālu govju 

uzraudzību tiešsaistē no spurekļa, lai 

pastāvīgi kontrolētu piena govju 

meklēšanos, atnešanos, veselību un 

ēdināšanu. 

smaXtec vienā teikumā 



Kāpēc kuņģis ir tik svarīgs? 

Atgremotāji lielāko daļu enerģijas, kas nepieciešana 

ķermeņa darbībai, saņem no augu šūnu gremošanas 

(barības veidā tiek piegādātas gremošanas sistēmai), kas 

sadalās vielās, kuras organismā nonāk ar 

mikroorganismiem, kas kolonizē dzīvnieku gremošanas 

sistēmu. Visvairāk šie procesi notiek lielākajā no govs 

kuņģiem – spureklī. 

 

 

 

SOURCE: Source 6 

Galvenie galaprodukti mikrobioloģiskajiem procesiem ir gaistošās taukskābes – 

g.k. etiķskābe, propionskābe un sviestskābe.  

Atgremotāji agrāk savākto barību sadala sīkākos fragmentos atgremošanas 

procesa laikā. 



CONFIDENTIAL 

Temperatūra kuņģī 

SOURCE: smaXtec Team Analysis 8 

Temperatūras paaugstināšanās kuņģī nelabvēlīgi ietekmē celulozi šķeļošos 

mikroorganismus. Temperatūras paaugstināšanās vien par 0,5˚ C izraisa nelabvēlīgas 

izmaiņas spurekļa mikroflorā. 

Sistēmas 

paziņojums par 

paaugstinātu 

temperatūru 

Paaugstināta 

temperatūra 
Normāla temperatūra 



smaXtec Iekšējais monitorings: 
Aktivitātes, Temperatūras un pH noteikšana spureklī 

SOURCE: smaXtec 9 

smaXtec Bols 1 

Aktivitāte 

Temperatūra 

 

Aktivitāte, 

Temperatūra + pH 

 Vismaz 4 gadu baterijas darbība 

 Nav nepieciešamas apkopes 

 Informācija, uz kuru var paļauties 
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smaXtec Infrastruktūra 2 

Pamata Premium 

smaXtec Messenger 

 Piekļuve datiem visās ierīcēs (PC, iOS, Android) 

 Reālā laika informācija 

 Paziņojumi dod iespēju rīkoties ātrāk 

 Viegli lietojamas nolasīšanas 

ierīces 

 Nav nepieciešamas apkopes 

 Darbojas mobilajā tīklā 

 Papildus informācija par klimatu 

novietnē (temperatūras-mitruma 

indekss, karstuma stress) 



SOURCE: smaXtec 10 

Parametri Apraksts 

Aktivitāte 

 

(Pamata & Premium Bols) 

 

 

 

 Nepārtraukti tiek mērīta ar akselerometru 

 Ik pēc 10 minūtēm tiek apkopoti dati par aktivitāti 

 Meklēšanās un slimību rādītājs 

Temperatūra 

 

(Pamata & Premium Bols) 

 Mērījums ik pēc 10 minūtēm, korelē ar ķermeņa temperatūru 

 Informācija par slimībām, kas norit ar drudzi, vielmaiņas slimībām, 

dzeršanas ieradumiem un atnešanos 

 Mērījumi ik pēc 10 minūtēm ļauj pārskatīt attīstību dienas laikā 

 Spurekļa pH ir zelta standarts acidozes noteikšanai 

 Ēdināšanas menedžments 

Spurekļa pH 

 

(Premium Bols) 
pH 

PAMATA Bols  & PREMIUM Bols 

  



Infrastruktūra: Datu ievākšana un pārsūtīšana 

SOURCE: smaXtec 14 

Vienkārši 

uzstādīt –   

10 min. 

instalācija 

Elastīgs 

“Mākoņa” 

risinājums 

 Funkcija: 

Bezvadu tīkla paplašināšana 

 Nolasīšanas iekārta 

 Sūta datus uz Bāzes staciju, nav 

nepieciešams interneta savienojums 

 Klimata sensors: 

Gaisa temperatūra, 

mitrums 

 Darbojas ar bateriju 

 Interneta pieslēgums: 

Mobilais (GSM) vai 

Ethernet  

 Nolasīšanas iekārtas, 

saņem datus no 

sensoriem 

 Līdz 300 govīm vienā 

bāzes stacijā 



Piekļuve datiem 



SOURCE: smaXtec 16 

smaXtec Messenger funkcijas:  

 Reālā laika piekļuve datiem, ieteicamo darbību saraksts 

 Iespējama datu koplietošana: datus iespējams koplietot ar citiem cilvēkiem 

(veterinārārsts, sēklotājs, citi darbinieki..). Iespējamas dažādas lietotāju lomas. 

 Uz e-pastu un/vai viedtālruņa aplikāciju tiek nosūtīti ziņojumi, ja nepieciešams 

rīkoties 

 Skaidri strukturēta informācija par darbībām ganāmpulkā palīdz veikt ikdienas darbus 

 Tieša piekļuve smaXtec atbalstam 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

smaXtec Messenger 



Darbs ar Messenger (9) 
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Lai sistēma darbotos precīzi, jāievada šāda informācija 

Apsēklošana 

Kad govs ir apsēklota, tā jāapstiprina pie attiecīgās meklēšanās 

Grūsnības apstiprināšana 

Ja govs ir grūsna, grūsnība jāapstiprina pie attiecīgās meklēšanās 

Aborta apstiprināšana 

Ja govs ir abortējusies, tas jāapstiprina pie attiecīgās meklēšanās 

Atnešanās apstiprināšana 

Ja govs ir atnesusies, lietotājam tas jāapstiprina. Kad atnešanās ir apstiprināta, 

atnešanās noteikšanas funkcija tiek deaktivizēta 



Messenger: Ziņu platforma 

SOURCE: smaXtec 19 



Paziņojumu kategorijas 

SOURCE: smaXtec 20 

Kategorija Apraksts 

 Meklēšanās: ievērojami paaugstināta aktivitāte 

 Atnešanās: paziņojums par drīzu atnešanos 

Auglība 

 Pazemināta temperatūra: Agrīna vielmaiņas slimību pazīme 

 Paaugstināta temperatūra: Agrīna drudža noteikšana 

 Samazināta aktivitāte: Veselības stāvokļa pasliktināšanās pazīme 

 Dzeršanas cikli: Ūdenim dzesējot bolu, veidojas dzeršanas cikli 

 Karstuma stress: viiegls, vidējs un smags, noteikts ar klimata sensoru 

Veselība 

Paziņojumi par 

 Samazinātu ēdināšanas efektivitāti 

 Paaugstinātu acidozes risku 

 Pēkšņas izmaiņas/kļūdas barošanā (novirze no vidējā dienas pH) 

Ēdināšana 
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Messenger: Pārskati 
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Messenger: Dzīvnieki 
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Messenger: Govs profils 



 

 

FUNKCIJAS 

 

+ Meklēšanās 

noteikšana 

 

+ Atnešanās noteikšana 

 

+ Veslības monitorings 

 

PRIEKŠROCĪBAS 

 

+ Vienkārši uzstādāma 

sistēma 

+ Nav nepieciešamas 

apkopes 

+ Nav iespējams 

pazaudēt, nerada traumu 

risku 

+ Uzticama informācija 

+ Datu glabāšana 

“Mākonī” 

+ Balstīts uz mobilo tīklu 

Nav būtisku noviržu no vidējās ķermeņa temperatūras un aktivitātes 

līmeņa 

 Nav paziņojumu 

8620 - Zenzi 

Zilā līnija: Ķermeņa temperatūra 

Sarkanā līnija: Aktivitāte Pelēkā līnija: Ø Ķermeņa temperatūra 



pH mērījums ar smaXtec Premium bolu 

• pH vērtības ēdināšanas kontrolei 

• Ievadot bolu 8591-Alma  

 Kalibrācija veiksmīga pH = 7 

8591 - Alma 

Zaļā līnija: pH 

 

 

FUNKCIJAS 

 

+ Meklēšanās 

noteikšana 

 

+ Atnešanās noteikšana 

 

+ Veslības monitorings 

 

PRIEKŠROCĪBAS 

 

+ Vienkārši uzstādāma 

sistēma 

+ Nav nepieciešamas 

apkopes 

+ Nav iespējams 

pazaudēt, nerada traumu 

risku 

+ Uzticama informācija 

+ Datu glabāšana 

“Mākonī” 

+ Balstīts uz mobilo tīklu 



Piemērs: Meklēšanās + apsēklošanas logs 

SOURCE: Source 26 



SOURCE: Source 27 



SOURCE: Source 28 



Lietotāju piekļuves iespējas 
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smaXtec Messenger ir pieejamas sekojošās lietotāju lomas:  

Funkcija Īpašnieks Administrators Reprodukcija Birojs 

Pievienot dzīvnieku ✔ ✔   ✔ 

Atjaunot dzīvnieka informāciju ✔ ✔   ✔ 

Arhivēt dzīvnieku ✔ ✔   ✔ 

Pievienot “tagus” ✔ ✔ ✔ ✔ 

Mainīt grupas ✔ ✔ ✔ ✔ 

Atjaunināt grupas ✔ ✔   ✔ 

Atjaunināt iekārtu informāciju ✔ ✔   ✔ 

Atjaunināt informāciju par atnešanos ✔ ✔ ✔ ✔ 

Atjaunināt informāciju par meklēšanos ✔ ✔ ✔ ✔ 

Atjaunināt organizāciju ✔ ✔     

Dalīties ar organizāciju ✔       

Ir pieejama arī “tikai lasīt” piekļuve, ar kuru ir iespējams redzēt inforaciju, bet nav iespējams to rediģēt. 
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Praktiskā 

pieredze 



Pēc cik ilga laika būs pieejami pirmie dati? (1) 
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Līdz pirmo datu iegūšanai paiet ~30 minūtes 

Ir nepieciešami 

vismaz 3 datu punkti 

(3x10 minūtes) 

10 - 30 m 

10 - 30 m 

līdz 100 m GSM vai 

Ethernet 



Peļņa & zaudējumi 

Jo ātrāk tiek konstatētas veselības problēmas un tiek uzsākta nepieciešamā rīcība, jo: 

 Piena ražošanas zaudējumi laktācijā ir mazāki. 

 Zemākas ārstēšanas izmaksas. 

SOURCE: Source 37 



smaXtec govju monitoringa tehnoloģija 

• Visagrāk nosakāmie faktori, kas tieši saistīti ar govs veselību, ir spurekļa iekšējā 

temperatūra un pH. 

• Ruminācija un barības uzņemšana – sekundāras pazīmes tam, kas notiek spureklī. 

• Šie dati, korelācijā ar govs aktivitāti, dot precīzu informāciju par govs veselības stāvokli un 

nosaka visas izmaiņas reālajā laikā. 
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Spurekļa temperatūra un pH 

 



smaXtec govju monitoringa tehnoloģija  

Temperatūra, pH un aktivitāte ļauj mums, ātrāk kā ar citām tehnoloģijām, noteikt 

veselības, ēdināšanas un reprodukcijas problēmas. 

 

 Samazina piena ražošanas zaudējumus laktācijā, 

 Saīsina ārstēšanas laiku, 

 Kontrolē ārstēšanas efektivitāti, 

 Efektīva slimību profilakse. 

SOURCE: Source 39 
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Jautājumi? 



THANK YOU VERY SMAX…! 

Piotr Koźlicki 
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