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Οι κακώσεις της τρόπιδας του στέρνου των

αυγοπαραγωγών ορνίθων αποτελεί ένα εύρημα

υψηλής συχνότητας σε βιομηχανικού τύπου

πτηνοτροφικές μονάδες και ένα από τα πιο

σημαντικά αίτια για την υποβάθμιση της ευζωίας

των πτηνών που εκτρέφονται σε αυτές.

Η Δ ρ ά σ η σ τ οχ ε ύ ε ι σ τ ηK e e l B o n e D a m a g e

δημιουργία μιας πλατφόρμας συνεργασίας που

ερευνά το θέμα, τα αίτια που το προκαλούν και τους

τρόπους αντιμετώπισής του, προκειμένου να

μειωθεί ως προς το βαθμό σοβαρότητας και τη

συχνότητά του.

Με συντονισμό ποικίλλων επιμέρους δράσεων και

μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων

εργασίας, σεμιναρίων κατάρτισης, επιστημονικών

ανταλλαγών κ.ά., η πλατφόρμα προσεγγίζει το

πρόβλημα με διεπιστημονικό τρόπο και προωθεί

την καινοτόμο έρευνα και την επικοινωνία της νέας

γνώσης και των επιτευγμάτων της.

Κύριος στόχος της Δράσης είναιKeelBoneDamage

να προσφέρει καινοτομίες στην ευρωπαϊκή

βιομηχανία της αυγοπαραγωγού πτηνοτροφίας σε

ό,τι αφορά στο σταβλισμό και στη διαχείριση, στη

γενετική και στη διατροφή των πτηνών, που είναι

αναγκαίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος

των κακώσεων της τρόπιδας του στέρνου. Οι

καινοτομίες αυτές, απευθύνονται στα υψηλά

στάνταρντς της ευζωίας και της παραγωγικότητας

των πτηνών, όπως αυτά απαιτούνται από την

ευρωπαϊκή κοινότητα.

ΣΤΟΧΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

Ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης των κακώσεων
της τρόπιδας του στέρνου

Στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας 1 επιχειρούνται τα εξής:
� συντονισμός ερευνητικών προσπαθειών προς την

κατεύθυνση εκπόνησης τεχνικών προσδιορισμού των
κακώσεων της τρόπιδας με υψηλό βαθμό ευαισθησίας
και εγκυρότητας;

� ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων με στόχο την
εκπόνηση και τον εναρμονισμό προηγμένων τεχνικών
αξιολόγησης των κακώσεων της τρόπιδας του
στέρνου.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

Επιδράσεις στην Ευζωία και στην
Παραγωγικότητα των αυγοπαραγωγών ορνίθων

Στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας 2 επιχειρούνται τα εξής:
� προσδιορισμός και εκτίμηση της βαρύτητας που έχει η

επίδραση των κακώσεων της τρόπιδας του στέρνου σε
συγκεκριμένους δείκτες ευζωίας των πτηνών (π.χ.
αίσθηση πόνου, μειωμένη κινητικότητα) και σε δείκτες
παραγωγικότητας (π.χ. αυγοπαραγωγή, ποιότητα
αυγών) κατά το αρχικό στάδιο των κακώσεων έως και
τη διεργασία της φλεγμονής και το τελικό στάδιο.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

Προσδιορισμός αιτίων και μέτρων αντιμετώπισης
των κακώσεων της τρόπιδας του στέρνου

� διερεύνηση και προσδιορισμός των αιτίων του
προβλήματος;

� εκπόνηση σχεδίου με πρακτικές και παρεμβάσεις, οι
οποίες είναι δυνατό να εφαρμοσθούν από τη
βιομηχανία (σταβλισμός, διαχείριση, γενετική,
διατροφή).


