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Koncepcja
Projekt HoloRuminant dostarczy nowej wiedzy na temat związku 
przeżuwaczy z jego mikrobiomem. Realizacja projektu przyczyni 
się do poszerzenia wiedzy na temat mikrobiomów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i odporności, przy jednoczesnym 
wspieraniu innowacji. Dzięki holistycznemu podejściu, projekt określi 
powiązania między mikrobiomami pochodzącymi z różnych miejsc 
ciała, ich dziedzicznością i wpływem na emisje, śladem węglowym i 
odpornościa fenotypową na zmieniające się warunki środowiskowe.
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Ocena wpływu 
mikrobiomu 
przeżuwaczy 
na produkcję, 
zdrowie i dobrostan 
zwierząt

Ułatwienie 
przyjęcia 
proponowanych 
innowacji przez 
użytkowników 
końcowych
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Charakterystyka 
mikrobiomu 
związanego z 
przeżuwaczami

Zdefiniowanie 
tworzenia i 
utrzymania 
mikrobiomu



Oczekiwane wyniki i skutki
Projekt wygeneruje nową wiedzę i narzędzia które zostaną udostępnione 
w bazie danych (HoloR) i repozytorium (HoloR-tools).

Sektor pasz, 
żywienia i 

hodowli

Wczesna identyfikacja 
fenotypów związanych ze 

zdrowiem zwierzęcia i emisjom 
gazów cieplarnianych 

Możliwości szkoleniowe oraz 
ogólnodostępne zasoby i 

zestaw narzędzi

Program hodowli oparty na 
mikrobiomie

Innowacyjne zarządzanie 
stadem wspierające długofalowe 

oddziaływanie na mikrobiom

Tworzenie szacunkowych 
wartości hodowlanych dla 

produkcji metanu

Możliwości selekcji pod kątem 
zwiększonej odporności na 

mastitis

Określenie właściwych strategii 
żywienia i skuteczności pre- i 

probiotyków dla zdrowia

Zrozumienie mechanizmów 
związanych z wpływem zwierząt 

gospodarzy na mikrobiom i 
odwrotnie

Kierownicy 
gospodarstw i 

rolnicy

Poprawa zdrowia, dobrostanu i 
osiągniecie zrównoważonej produkcji 

zwierząt przy użyciu “rozwiązań” 
mikrobiomowych

Interwencje żywieniowe w ciągu 
całego życia zwierząt

Opracowanie narzędzi 
diagnostycznych do oceny 

podatności zwierząt na zagrożenia 
dla zdrowia

Ulepszone wytyczne dotyczące 
transportu i zarządzania

Rozwój dodatków paszowych i 
alternatywnych strategii żywienia

Zalecenia dla rolników dotyczące 
postępowania z młodymi 

zwierzętami

Większa odporność systemów 
hodowlanych na niestabilność 
sezonową i zmiany w żywieniu

Krytyczne określenie roli mikrobiomu 
w różnych chorobach, żywieniu 

zwierząt i oraz zmian żywieniowych w 
okresach zasuszenia i przejściowym

Decydenci 
polityczni i 

społeczeństwo
Zmniejszona emisja gazów 

cieplarnianych i śladu węglowego
Zalecenia dotyczące zmniejszenia 

wpływu na środowisko

Zalecenia dotyczące
poprawy zdrowia zwierząt

Kontakt
Śledź wyniki projektu, aktualności i zapisz się 
do naszego biuletynu informacyjnego na: 

http://www.holoruminant.eu 

           @holoruminant

           @holoruminant

           @holoruminant

Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko 
autora, a nie Komisji Europejskiej (KE). KE nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Projekt HoloRuminant otrzymał 
dofinansowanie z programu 
Unii Europejskiej Horyzont 2020 
w zakresie badań i innowacji 

na podstawie umowy o dofinansowanie nr 
101000213.


