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Tematika projekta: Povečanje produktivnosti
in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje.

Praktični problem: Zelo razširjene alergije na
mleko lahko povzroča mlečni protein beta
kazein, ki genetsko obstaja v dveh oblikah,
A1 in A2. Oblika A2 naj bi bila nizko alergena,
saj pri prebavi ne nastaja bioaktivni betakazomorfin-7. Potrebna je ločitev mleka krav,
ki imajo genotip beta kazeina A2A2.

- Namen in cilji projekta
Razvoj genetskega testa za cenovno ugodno določanje živali z genotipom beta kazeina
A2, testiranje govedi na prisotnost beta kazeina A2, ločeno zbiranje mleka teh živali in
uspešna predelava in trženje funkcionalnih živilskih proizvodov višje kakovosti
- Pričakovani rezultati
Tržna ponudba izdelkov iz mleka z beta kazeinom A2 za potrošnike
- Dosedanji rezultati projekta
Uspešno razvit genetski test za določanje genotipa beta kazeina A2, uspešno izvedene
praktične delavnice tehnologije ločenega odvzema in predelave mleka
- Zaključek: Projekt je namenjen širjenju možnosti dodatnega zaslužka kmetijam, ki
svoje mleko in mlečne izdelke prodajajo predvsem lokalno in za osveščene
potrošnike
Pogled kmeta:
Preko ponudbe dodatne zvrsti mleka
na trgu ponuditi novost za potrošnike
in dodaten zaslužek.

Pogled svetovalca:
Nadaljnja selekcija goveda s pravilno
odbiro in osemenjevanjem,
organizacija in načrtovanje hleva in
ločenega odvzema mleka.

Pogled raziskovalca:
Poznavanje genetike živali kot načina
za pripravo funkcionalnih živil, s
katerimi pomagamo ljudem z
alergijami na mlečne proteine in s tem
vplivamo na javno zdravje
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