IRIS
Inovatīvu risinājumu izpēte un
jaunu metožu izstrāde efektivitātes
un kvalitātes veicināšanai Latvijas
siltumnīcu sektorā
Projekta tiešā mērķa grupa
ir Segto platību siltumnīcas
- Lielām saimniecībām

- Mazām saimniecībām

- Nozares līderi / tirgus niša
- Augsts tehnoloģiskais
līmenis
- Efektivitāte
- Ražo visu gadu

- Konkurence / sezonalitāte
- Kas audzē tomātus, gurķus,
salātus, ogas.
- Projekta pieeja der arī puķu
u.c. augu audzētājiem.

Risināmās problēmas

36%

Nozarē:
- Nav datu par esošo stāvokli
- Nav laika / resursu tos iegūt
- Maz info par reālajām nozares problēmām
- Atšķirīgas problēmas lielajām un mazajām
saimniecībām
- Nav spēcīgu kooperatīvu kvalitātes analīžu
veikšanai
- Nepietiekama informācijas un kompetences
apmaiņa
- Nav datu = Nav analīzes = Nav risinājuma!!!

Siltumnīcās:
1. Saražotās produkcijas kvalitātes,
efektivitātes un cenas balanss
2. Mainīgi laika apstākļi dažādos gadalaikos
3. Konstrukcijas īpatnības ietekmē iekšējo
klimatu siltumnīcā.
4. Lieka vēdināšana rada papildus riskus
potenciāli kaitīgo kukaiņu, sēņu un vīrusu
slimību izplatībai.
5. Siltumnīca ir sarežģīta sistēma ar
daudzkritēriju ietekmes faktoriem

10%

Vidējās siltumnīcu temperatūras

23%

Risinājums

Temperatūra un saules radiācija

«IRIS IoT sensoru sistēma» - visiem
Modulārajai IRIS IoT sistēmai projekta ietvaros tiks izveidoti jauni gaismas un svara pieauguma sensori,
lietotāja WEB saskarne (pilnai informācijai) un mobilā telefona aplikācija (ērtai operatīvās informācijas
iegūšanai), atkarībā no siltumnīcas tipa un tehnoloģijas. IRIS sistēmu plānots uzstādīt un pārbaudīt
projekta partneru siltumnīcās (LDL, BULD, Eži, Utāni, Aberry) un arī 10 (max 30) mazajās siltumnīcās.

IRIS metodoloģija – kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai
metodiski pētījumi un to rezultāti (dārzeņu ontoģenēzes īpatnības, produkcijas bioķīmiskā sastāva
izmaiņas atkarībā no apgaismojuma, sēņu slimību attīstību atkarība no tehnoloģijām, dažāda spektra
gaismas ietekme saimnieciski postīgo un noderīgo kukaiņu populāciju attīstībai tomātu siltumnīcā –
ražošanas apstākļos).
Testi projekta partneru siltumnīcās (LDL, BULD, Eži, Utāni, Aberry), kā arī 10 (max 30) mazo siltumnīcu
regulāras produkcijas bioķīmisko parametru bezmaksas analīzes.

IRIS - nozares Barometrs
Dažādu LV reģionu problēmu identifikators, veiktspējas indikatori – nozares politikas veidošanai, jaunu
tehnoloģiju efektivitātes ieviešanai un atbalsta instrumentu izveidei.
Zemniekiem, u.c. dalībniekiem savas veiktspējas, metožu, tehnoloģiju, u.c. novērtēšanai pret nozares
MIN/AVG/MAX rezultātiem, kā arī pret sev līdzīgajiem. Sava veida ražošanas procesa audita rīks.

LLU veikto testu/analīžu rezultāti

WiFi / GSM

Mazo saimniecību
siltumnīca n

WEB / GSM

Serveris

Datu mākoņa IP Adrese
WiFi / GSM

Mobilā aplikācija:
- On-line dati
- Trauksmes
paziņojumi

Microsoft Azure Cloud API

Mazo saimniecību
siltumnīca 3

Lietotāja
saskarne

WEB
DataBāzes
Sub-Data 1

Sub-Data 2

WiFi / GSM

WEB saskarne:
- kvalitātes
parametru dati
- Formas dati
- veiktspējas
indikatoru dati

Sub-Data n

Mazo saimniecību
siltumnīca 2

Sub-Data n+1

Mazo saimniecību siltumnīca 1
Augšējais (aizkaru) līmenis
T, oC / RH

Sensor A

Electric
IMP

WiFi / GSM

Stāda galotnes līmenis
T, oC / RH

Sensor B

Ķekaru augšanas līmenis
T, oC / RH

Sensor C

WiFi / GSM
Electric IMP

Stāda sakņu/laistīšanas līmenis
Zemes līmenis

Barošanas avots
5VDC/230VAC

22%

Eelektriskie patērētāji
(gaisma, laistīšana,
u.c.)

Sensors P1 (3f, 230VAC)

Lielo saimniecību
siltumnīcas
(nozares līderi /
projekta partneri)

