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BIOSTRATEG
Ochrona bioróżnorodności, rozwój zrównoważonego rolnictwa
oraz ochrona środowiska i zasobów krajobrazowych należą do największych
wyzwań stojących przed nauką i produkcją rolniczą. Projekt badawczy:
Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju stanowi interdyscyplinarną koncepcję kompleksowych badań związanych z ochroną i wykorzystaniem potencjału rodzimych ras zwierząt w niskonakładowych systemach produkcji ze zwróceniem szczególnej uwagi na dietetyczne i prozdrowotne właściwości produktów oraz zagospodarowanie terenów przyrodniczo cennych. Głównym celem projektu jest zwiększenie oddziaływania
nauk zootechnicznych, biotechnologicznych i ekonomicznych na otoczenie
społeczno-gospodarcze i przyrodnicze poprzez umożliwienie korzystania
z najnowszych technologii i rozwiązań z zakresu ochrony zasobów genetycznych zwierząt w celu optymalnego wykorzystania ich potencjału produkcyjnego. Zagadnienia badawcze są skoncentrowane wokół dwóch osi
projektu. Pierwszą Oś stanowią badania związane z ochroną bioróżnorodności ex situ i obejmują zadania: Zadanie 1: Wykorzystanie innowacyjnych i wysoko wydajnych technik analizy genomu, ochrony bioróżnorodności oraz identyfikacji podłoża genetycznego istotnych cech funkcjonalnych i produkcyjnych ras zachowawczych; Zadanie 2: Wykorzystanie osiągnięć genetyki molekularnej w diagnostyce i eliminacji zwierząt
obarczonych chorobami o podłożu genetycznym; Zadanie 3: Opracowanie
nowych metod konserwacji oraz kryteriów selekcji dawców izolowanego
materiału genetycznego do wykorzystania w programach zachowania
bioróżnorodności zwierząt. Badania w ramach drugiej osi projektu dotyczą
zagadnień związanych z praktycznym wykorzystaniem potencjału produkcyjnego zwierząt ras zachowawczych in situ i obejmują zadania:
Zadanie 4: Charakterystyka potencjału ekonomicznego chowu zwierząt ras
zachowawczych w gospodarstwach rodzinnych i ich interakcje rynkowe
w warunkach zrównoważonego rolnictwa; Zadanie 5: Wykorzystanie rodzimych ras zwierząt użytkowanych w tradycyjnych systemach chowu w gospodarstwach niskonakładowych do pozyskiwania wysokiej jakości
produktów lokalnych; Zadanie 6: Wykorzystanie zwierząt gospodarskich
ras lokalnych w ochronie i właściwym zagospodarowaniu siedlisk cennych
przyrodniczo; Zadanie 7: Implementacja metod rozwoju i ochrony bioróżnorodności.
Realizowany projekt jest spójny z krajowymi i europejskimi
strategiami ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich,
stanowi również istotny wkład w rozwój polskiej nauki w dziedzinach
bioróżnorodności, genetyki molekularnej i biotechnologii rozrodu. Ponadto,
wdrożenie wyników planowanych badań może mieć kluczowy wpływ na
poprawę opłacalności gospodarstw rodzinnych prowadzących hodowlę ras
zachowawczych.
prof. dr hab. Jędrzej Krupiński
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