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Hankeidea
HoloRuminant -hanke tuottaa uutta tietoa märehtijöiden mikrobiomista. 
Mikrobiomit ovat mikrobiyhteisöjä (bakteereja, sieniä, viruksia), jotka elävät 
märehtijöiden iholla ja limakalvoissa. Yhdessä märehtijöiden kanssa mikrobiomit 
muodostavat holobiontin. Mikrobiomeja tutkimalla voidaan tuottaa uusia 
ratkaisuja eläintuotannon kestävyyden edistämiseksi. 
Hankkeessa tutkitaan yhteyksiä elimistön eri osien mikrobiomien, niiden 
periytyvyyden ja vaikutusten välillä. Näitä vaikutuksia ovat esimerkiksi 
ympäristöpäästöt, hiilijalanjälki ja eläimen havaittu sopeutumis- ja palautumiskyky 
ympäristöolosuhteiden muuttuessa. Tämä tehdään tutkien eläinten geneettisesti 
määräytyviä muuttujia kokonaisvaltaisesti (multi-omics approach).
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Odotetut tulokset ja vaikutukset
Hanke tuottaa uutta tietoa ja työkaluja, jotka ovat saatavilla 
avoimesta tietokannasta (HoloR) ja säilytyspaikasta (HoloR-tools).

Rehu-, 
eläinravitsemus- 

ja jalostusala

Märehtijöiden terveydentilan 
muutosten varhainen 

tunnistaminen ja vaikutukset 
kasvihuonekaasupäästöihin (GHG)

Koulutus, muu vapaasti saatavilla 
oleva materiaali, menetelmätyökalut

Mikrobiomiin perustuva 
eläinjalostusohjelma

Uusia ideoita mikrobiomiin 
liittyvien pitkäaikaisvaikutusten 

hyödyntämiseksi

Metaanintuotantoa
koskevien jalostusarvojen 

kehittäminen

Utaretulehduskestävyyden 
lisäämiseen tähtäävä 

jalostusvalinta

Sopivien ruokintaratkaisujen 
tunnistaminen sekä pre- ja 

probioottien teho eläinterveyden 
edistäjänä

Ymmärrys isäntäeläimen ja 
mikrobiomin vaikutuksista

toisiinsa

Maatilat

Eläinten terveyden, hyvinvoinnin 
ja tuotannon kestävyyden 

parantaminen mikrobiomiin 
perustuvien  ratkaisujen avulla

Ruokinnan muutokset märehtijän 
elämän eri vaiheissa

Diagnoosimenetelmien 
kehittäminen eläinten 

terveysuhkien arvioimiseksi

Eläinten kuljetus- ja hoito-
ohjeiden parantaminen

Rehun lisäaineiden 
ja vaihtoehtoisten 

ruokintaratkaisujen kehittäminen

Suositukset nuorten eläinten 
käsittelyyn

Karjatalouden parempi kyky 
sopeutua kausivaihteluiden ja 

ruokinnan muutoksiin

Mikrobiomin roolin määrittäminen 
erilaisissa sairauksissa, eläinten 
ravitsemuksessa ja ruokinnan 

muutoksessa poikimisen aikoihin

Ota yhteyttä
Seuraa hankkeen tuloksia, uutisia ja tilaa 
uutiskirjeemme osoitteessa: 

http://www.holoruminant.eu 

           @holoruminant

           @holoruminant

           @holoruminant

Tämä julkaisu kuvastaa ainoastaan kirjoittajien 
näkemyksiä, eikä Euroopan komission näkemyksiä. 
Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä esitetyistä 
tiedoista.

HoloRuminant-hanke on saanut 
rahoitusta Euroopan unionin 
Horisontti 2020 -tutkimus- ja 
innovaatio-ohjelmasta (sopimus 

nro 101000213).

Poliittiset 
päättäjät ja 
kansalaiset

Kasvihuonekaasupäästöjen ja 
hiilijalanjäljen pienentäminen

Suositukset ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi

Suositukset
eläinterveyden parantamiseksi 


