A Feed-a-Gene program célja az állattenyésztési rendszerek (sertés, baromfi és nyúl)
különböző elemeinek minél pontosabb adaptációja annak érdekében, hogy javítsuk az
élelmiszer előállítás hatékonyságát, csökkentsük annak környezeti lábnyomát és növeljük
az élelmiszerbiztonságot változatlan élelmiszer minőség mellett. Várható eredmények:

 Alternatív takarmányok és takarmánygyártás technológiák a helyi erőforrások, a
zöldbiomassza, valamint az élelmiszer és bioüzemanyag gyártás során képződött
melléktermékek jobb kihasználása érdekében.
 Real-time módszerek kidolgozása a takarmányok táplálóértékének meghatározására.
 A takarmány hasznosulását és az állomány szervezeti szilárdságát jelző új jellemzők
meghatározása a környezeti viszonyokhoz jobban adaptálódó állatok szelekciójához.
 A termelés biológiai folyamatainak modellezése a táplálóanyagok és az energia
értékesülésének pontosabb becslésére.
 Új management rendszerek a precíziós állattenyésztéshez és a precíziós
takarmányozáshoz.
 A kialakított termelési rendszerek fenntarthatóságának vizsgálata.
A kialakított technológiák gyakorlati kipróbálása és terjesztése ipari partnerek és
gazdaszervezetek együttműködésével valósul meg.
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A takarmányok, a
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a takarmányozási technikák
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rendszerek hatékonyságának és
fenntarthatóságának növelése
érdekében
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takarmányok real-time értékelése

 Gazdák és szövetkezetek
 Genetikai és tenyésztő
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tenyésztési stratégiákhoz

vállalatok
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és takarmányadalék gyártók

MCs4 Management rendszerek a precíziós
takarmányozáshoz

