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Идентификација
на причините
и решенија за
оштетувањата
на градната
коска кај
несилките

ВОВЕД

ЦЕЛ

РАБОТНИ ГРУПИ

Многу високата појава како и сериозноста на
о ш т е т у в а њ е т о н а г р а д н а т а к о с к а (О Г К ) ,
преставува еден од најголемите проблеми во
благосостојбата со кој се среќава индустријата за
производство на јајца. Проектот има за цел да
обезбеди платформа за соработка каде ќе се
разгледуваат причините за оштетувањата на
градната коска, и ќе се бараат решенија за
намалување на појавата и сериозноста на
оштетувањата. Преку кординација на различни
активности вклучувајќи, средби, тренинг школи и
размена на научни резултати, нашата група е
составена од различни научни дисциплини, со цел
да се овозможи интердисциплинарни дискусии
што ќе доведат до успешни решенија. Учесниците
доаѓаат од различни групи, вклучуваќи
претставници на академијата, научната
заедница,владини институции, не владини
организации и индустријата. Разновидноста на
партнерите гарантира дека истрачувањата се
насочени кон практични резултати кои ќе ја
подобрат благосостојбата на несилките и
производството на јајца.

Целта на KeelBoneDamage COST акцијата е да
обезбеди во Европската индустријата на несилка,
иновации во сместувањето и ракувањето, добра
генетика и исхрана кои се потребни за решавање
на проблемот со оштетувањата на градната коска
со цел да се задоволат стандардите за
благосостојбата и продуктивноста од страна на
Европската заедница.

РГ 1
Подобрување на проценката на ОГК
Кординирани активности за развој на
техниките за идентификување на ОГК со висока
точност и прецизност.
Ÿ Споделувања на методи применливи на фарма
со употреба на нови технологии како и нивно
усогласување при проценка на ОГК.
Ÿ

РГ 2
Влијанието врз благосостојбата
и продуктивноста
Ÿ

Одредување и квантифицирање на ОГК на
посебни параметри на благосостојбата (на
пример: проценка на болка, влијание на
подвижноста) и продуктивноста (на пример:
број на јајца и квалитет) од времето на појавата
на фрактурата се до нејзино зараснување.

РГ 3
Идентификување на причините
на ОГК и интервенции
Ÿ Одреди ги причините за појава на ОГК во
различни системи
Ÿ Развивање на стратегии за интервенции кои
можат да бидат усвоени од индустријата
(сместување/менаџмент, генетика, исхрана).

