Celem projektu Feed-a-Gene jest lepsze dostosowanie poszczególnych elementów
systemów produkcji zwierząt monogastrycznych (trzody, drobiu czy królików), w tym
zwiększenie ogólnej wydajności tych systemów, zmniejszenie ich wpływu na środowisko
naturalne, a także w poprawa bezpieczeństwa żywności przy zachowaniu jakości
produktów pochodzenia zwierzęcego. Oczekiwane rezultaty obejmują:

 Alternatywne kanały i technologie produkcji pasz w celu lepszego wykorzystania
lokalnych zasobów, w tym zielonej biomasy oraz produktów ubocznych z produkcji
żywności i biopaliw
 Metody oceny wartości odżywczej pasz w czasie rzeczywistym
 Nowe cechy wydajności zużycia paszy i odporności pozwalające na selekcję zwierząt
lepiej przystosowanych danych warunków
 Modele funkcjonowania żywego inwentarza pozwalające na lepsze przewidywanie
wykorzystania składników odżywczych oraz energii
 Nowe systemy zarządzania dla precyzyjnego żywienia oraz rolnictwa precyzyjnego
 Ocenę trwałości tych systemów
Technologie te zostaną następnie przedstawione i rozpowszechniane we współpracy z
partnerami przemysłowymi i organizacjami rolników.
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