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Extrémne vysoká frekvencia a závažnosť 
poškodení (zlomenín) hrebeňa hrudnej kosti (KBD) 
predstavuje jeden z najzávažnejších problémov 
týkajúcich sa dobrých životných podmienok 
(welfaru) nosníc ktorým čelí priemysel produkcie 
vajec. Cieľom akcie je poskytnúť  platformu pre 
spoluprácu v oblasti štúdia príčin poškodení 
hrebeňa hrudnej kosti a hľadania riešení ako znížiť 
ich závažnosť a frekvenciu. Prostredníctvom 
koordinácie rôznych prostriedkov ako sú mítingy, 
tréningové školy a vedecké výmeny naša sieť spojí 
zmes disciplín na podporu nových trans-
disciplinárnych diskusií pre urýchlenie nových 
poznatkov a výsledkov. Jej účastníci prichádzajú z 
rôznych záujmových skupín ako sú vedci, politici, 
mimovládne organizácie a priemysel. Diverzita 
týchto partnerov zabezpečí, že vývoj bude 
nasmerovaný na reálne riešenia ktoré zlepšia 
welfare zvierat a produktívnosť.

Cieľom akcie COST KeelBoneDamage je poskytnúť 
európskemu priemyslu výroby vajec inovácie v 
oblasti ustajnenia a manažmentu, genetiky a 
výživy, potrebné pre riešenie problému poškodení 
(zlomenín) hrebeňa hrudnej kosti nosníc tak, aby 
boli dodržané vysoké štandardy welfaru a 
produkt ívnost i   požadované Európskym 
spoločenstvom.

CIELE PRACOVNÉ SKUPINYPOZADIE

WG1 
Zlepšenie hodnotenia KBD

ź koordinovať úsilie pri vývoji techník schopných 
identifikovať KBD s presnosťou a citlivosťou

ź zdieľať informácie o vývoji metód použiteľných 
na farme ako aj o technologicky pokročilejších 
metódach a zosúladiť rozl ičné metódy 
hodnotenia

WG2 
Vplyv KBD na velfare a produktívnosť

ź stanoviť a kvantifikovať dopad KBD na dielčie 
ukazovatele welfaru (napr. pociťovanie bolesti, 
zmenená pohyblivosť) a produktívnosť (napr. 
produkcia vajec a ich kvalita) v čase vzniku 
fraktúry až do ukončenia procesu hojenia   

WG3 
Identifikácia zdrojov KBD a riešení

ź určiť  pr íč iny KBD v rôznych chovných 
systémoch

ź vyvinúť stratégie riešení, ktoré môžu byť prijaté 
priemyslom (ustajnenie/manžment, genetika, 
výživa)


