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Hankkeen tausta

Kuva: Lisa Williams van Dijk

• Idea yhteistyöstä Belgian matkalla 11/2018

• Digipaaliin vahvaa kiinnostusta ulkomailla 
isoja paalainvalmistajia myöten

• Älyrehulla toimivaa kv-yhteistyötä ennestään,
samoin sensoriosaamista 

• Älyrehun innovaatioryhmän jäsen ehdotti antimikrobiallisten 
peptidien kokeilua

• Viron meijeriklusterissa vahvaa utaretulehdustutkimuksen osaamista, 
peptidiaiheelle saatavilla erinomaista tukea sitä kautta



Hanke lyhyesti:

• 1.8.2019 – 30.6.2022

• Budjetti 299 000 €

2 eläinlääkäriä

5 maatilaa (Vaala, Sotkamo, 
Suomussalmi, Vihti, Jokioinen)

Paalausurakoitsija

Yhteistyökumppanit

• Viron meijeriklusteri ja        
Viron maatalousyliopisto, Viro

• Wageningenin yliopisto, Hollanti

• Josephinumin maatalouden 
tutkimuslaitos, Itävalta  

• Torinon yliopisto, Italia



Kansainvälinen yhteistyö ja pilotointi

• Pilotointiyhteistyö, teknologian ja 
osaamisen siirtoa maasta toiseen
• Kansainvälinen paalitietokanta

• Vierailut ja tiedonvälitystilaisuudet
• Kv-kumppanien tapaaminen Hannoverissa 

Landtechnika kongressissa ja Agritechnica
maatalousmessuilla 8.-11.11.2019

GPS-laite Kuhnin työkoneissa



Säilörehun laatuseuranta auma- ja 
siilovarastoinnin aikana
• Haaste: Säilörehun pilaantumista ei voida 

varastoinnin aikana havaita

• Tavoitteena kehittää siilo- ja aumarehun 
lämpötilajakauman 3D-malli ja 
sensorisauva lämpötilan seurantaan

• Kohderyhmä: nautakarjatilalliset, 
rehuntuottajat

• Parempi ruokintavarmuus, hävikin vähentäminen, 
säilöntävarmuuden kehittyminen



Säilörehun laatuseuranta auma- ja 
siilovarastoinnin aikana
• Auman tai laakasiilon lämpötilan seuranta 

• Säilörehuerän laadullinen kehittyminen

• Ennakkotietoa rehuerän laadusta ja poikkeamista

• Testataan Quanturin lämpötilasauvaa, joka lähettää 
lämpötilan säännöllisesti palvelimelle

• Usean sauvan ja sensorin avulla tehtävä 3-D mallintaminen 
→ uutta tietoa säilörehuerän laadun kehittymisestä, millä 
tavalla lämpötilaerot eri kohdissa aumaa esiintyvät/etenevät

• Ensimmäiset lämpötilasauvat on asennettu lokakuussa 
Äijälän ja HAMK Mustialan siiloihin



Säilörehun laatuseuranta auma- ja 
siilovarastoinnin aikana

Lämpötilan seuranta 10/2019 – 2/2020



Antimikrobialliset peptidit maataloudessa

• Haasteena antibioottien suuret 
käyttömäärät, riskinä resistenttien 
mikrobikantojen muodostuminen

• Tavoitteena hyödyntää variksenmarjan 
bakteereista löydettyjä peptidejä 
antimikrobiallisina yhdisteinä 
maataloudessa
• Utaretulehduksen ennaltaehkäisy: 

vedinkastoaineen prototuote
• Muut sovelluskohteet

• Kohderyhmä: nautakarjatilalliset, muut 
eläintilat



Antimikrobialliset peptidit maataloudessa

• Kokeillaan Chain Antimicrobials Oy:n 
peptidien tehoa utaretulehdusmikrobeihin
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Peptidien 1-5 vaikutus Streptococcus uberis
kantaan, vertailu gentamysiiniin



Viestintä

Nettisivut: 
https://www.oulu.fi/mittaustekniikka/hyvaakarjalle

https://www.digipaali.fi/hyvaa-karjalle/

Facebook:

Posteriesitys Maataloustieteen 
päivillä 7.-8.1.2020

https://www.oulu.fi/mittaustekniikka/hyvaakarjalle
https://www.digipaali.fi/hyvaa-karjalle/

