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Indywidualne pomiary metanu emitowanego przez przeżuwacze
prowadzone na dużą skalę na potrzeby oceny wartości hodowlanej.
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Zadania?
• Zebranie wszystkich czynników powiązanych ze
zmiennością emisji metanu.
-- Czynniki związane ze zwierzęciem
-- Czynniki żywieniowe

Co?

Grupa robocza 1

Czynniki wpływające
na emisję metanu

Grupa robocza 2

Techniki i strategie
pomiarowe

-- Czynniki związane z mikrobiologią żwacza

• Opracowanie protokołów:
-- Kalibracji
-- Porównań
-- Ujednolicania
-- Łączenia

• Opracować definicje pomiarów metanu.

dużej liczby
indywidualnych pomiarów
emisji metanu

• Wykorzystanie różnych technik oraz strategii
pomiarowych.

Cel?
• Optymalizacja układów doświadczalnych

Cel?

• Opracowanie i udoskonalanie protokołów dot.

• Umożliwienie porównania pomiarów dokonanych

prowadzenia pomiarów emisji metanu.

w różnych badaniach.
• Umożliwienie połączenie baz pomiarów
zebranych w różnych badaniach dla zwiększenia
siły analiz.

Co?

Zadania?

• Zestawienie, testowanie oraz opracowanie tanich

• Rekomendacje dot. włączenia emisji metanu w
cel hodowlany.

cech wskaźnikowych (wskaźników) dla emisji

• Wskazania dot. znaczenia socjoekonomicznego

metanu na podstawie.

oceny oraz wartości ekonomicznej dla emisji

-- Mleka

metanu.

 Ilość + Skład
 Profilu uzyskanego w bliskiej podczerwieni
-- Pobrania paszy

Cel?

-- Anatomii zwierzęcia

• Selekcja jest efektywną strategią obniżania emisji
przynoszącą trwałe i kumulujące się skutki.

 Wielkości żwacza
 Wielkości ciała
-- Innych parametrów
Cel?
• Obniżenie kosztów pomiarów.
• Powiększenie zbioru posiadanych obserwacji.

Grupa robocza 3

Cechy wskaźnikowe
dla emisji metanu

Grupa robocza 4

Zyski dla
hodowców

• Emisja metanu jest powiązana ze stratami energii
pobranej z dawki pokarmowej (2-12%).
• Obniżanie emisji metanu przy zachowaniu
parametrów dotyczących produkcji ma
bezpośrednie pozytywne przełożenie na
ekonomikę produkcji.

