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Frekuenca dhe ashpërsia jashtëzakonisht e lartë e 

dëmtimit të kockës së gjoksit përfaqëson një nga 

problemet më të mëdha të mirëqenies që përballet 

industria e pulave për vezë. 

Projekti synon të sigurojë një platformë për 

bashkëpunim mbi shkaqet e dëmtimit të kockës së 

gjoksit dhënia e rekomandimeve për të reduktuar 

ashpërsinë dhe frekuencën e tyre. Përmes 

koordinimit të një sërë mediumesh, duke përfshirë 

tak ime,  shkolla tra jn imi  dhe shkëmbime 

shkencore, rrjeti ynë sjell një kombinim të të 

larmishëm të tö gjitha disiplinave për të lehtësuar 

diskutimet novatore dhe ndërdisiplinore që do të 

çojnë në një shkallë të përshpejtuar të zbulimit dhe 

arritjeve.

Pjesëmarrësit vijnë nga një sërë grupesh të 

interesit, duke përfshirë shkencëtarë, akademikë, 

politikëbërës, organizata joqeveritare dhe 

industria. Shumëllojshmëria e këtyre partnerëve 

do të sigurojë që zhvillimet të drejtohen në 

rezultate të  prekshme,  që përmirësojnë 

mirëqenien e kafshëve dhe produktivitetin e 

fermave.

Qëllimi i Projektit COST Action (Dëmtimi i kockës së 

gjoksit) (DKGJ), është që ti ofrojë industrisë 

europiane të pulave për vezë inovacionet në 

strehim dhe menaxhim, gjenetikë dhe ushqim, të 

nevojshme për të zgjidhur problemin e dëmtimit të 

kockës së gjoksit në mënyrë që të arrijë nivelin e 

l a r t ë  n ë  s t a n d a r d e t  e  m i r ë q e n i e s  d h e 

produktivitetit të kërkuara nga Komuniteti 

Evropian.

QËLLIMI GRUPET E PUNËSHYRJE

Grup punës 1 
Përmirësimi i Vlerësimit të Dëmtimit 

të kockës së gjoksit (DKGJ)

Ÿ Të koordinojnë përpjekjet në zhvillimin e 

teknikave të afta për të identifikuar (DKGJ) me 

saktësi dhe ndjeshmëri

Ÿ Të shpërndajnë arritjet e vazhdueshme në 

zhvillimet nö fermë që vijnë nga metoda më të 

avancuara teknologjikisht dhe harmonizimin e 

metodave të ndryshme të vlerësimit

Grup punës 2
Efektet e (DKGJ) për Mirëqënien 

dhe Produktivitetin

Ÿ Përcaktojnë dhe gjejnë efektet e DKGJ -së mbi 

masat e veçanta të mirëqenies (p.sh., ndjesia e 

dh imbjes,  lëv iz jes  së  ndryshuar)  dhe 

produktivitetit (p.sh. prodhimi dhe cilësia e 

vezëve) në kohën fillestare të frakturës deri në 

përfundimin e procesit të shërimit

Grup punës 3 
Identifikimi i burimeve të DKGJ dhe ndërhyrjeve

Ÿ Përcaktimi i shkaqeve të DKGJ në sisteme të 

ndryshme

Ÿ Të zhvillojnë strategjitë e ndërhyrjes që mund të 

miratohen nga industria (strehimi / menaxhimi, 

gjenetika, ushqimi)
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