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Izjemno pogoste in hude poškodbe grodnice (PG) 

predstavljajo enega od največjih problemov 

dobrega počutja živali v prireji jajc. COST akcija teži 

k temi, da združuje ljudi, ki so aktivni na področju 

iskanja vzrokov za nastanek poškodb grodnice in 

pri iskanju rešitev za zmanjšanje resnosti in 

pogostnost i  poškodb.  Naša mreža preko 

koordiniranja in organiziranja različnih dogodkov, 

kot so sestanki, usposabljanja in znanstvene 

izmenjave, združuje in povezuje različne discipline, 

kar omogoča edinstvene interdisciplinarne 

razprave, ki bodo lažje in hitreje vodile do novih 

odkritij in dosežkov. Udeleženci akcije prihajajo iz 

različnih okolij, od akademskih raziskovalcev, 

zakonodajnih organov, nevladnih organizacij in 

industrije. Raznolikost partnerjev bo pripomogla k 

oblikovanju novih in uporabnih rešitev, ki bodo 

izboljšali počutje živali in proizvodne lastnosti.

Cilj COST akcije „Poškodbe grodnice“ je za razvijanje 

inovacij na področju uhlevitve in upravljanja z 

živalmi, genetike ter prehrane, ki bodo prispevale k 

omilitvi/odpravi težav s poškodbami grodnice. S 

tem bo evropskim rejcem nesnic omogočeno, da 

izpolnijo standarde dobrega počutja živali, kar je 

ena od zahtev Evropske skupnosti.

CILJ DELOVNE SKUPINE (DS)OZADJE PROBLEMA

DS1 
Izboljšanje ocenjevanja PG

Ÿ koordiniranje razvoja različnih tehnik, ki bi 

o m o g o č i l e  n a t a n č n o  i n  p o n o v l j i v o 

prepoznavanje PG 

Ÿ sprotno informiranje, izmenjava mnenj in 

izkušenj ter poenotenje metod za ugotavljanje 

PG tako tistih, ki bodo primerne za neposredno 

uporabo na farmi kot tudi tistih, ki bodo 

tehnološko zahtevnejše.

DS2 
Učinki PG na dobro počutje živali in prirejo

Ÿ določiti in ovrednotiti učinke PG na določene 

parametre dobrega počutja živali  (npr. 

občutljivost na bolečino, spremenjeno gibanje) 

in prireje (npr. nesnost in kakovost jajc) od 

začetne faze zloma do končnega procesa 

celjenja kosti

DS3 
Prepoznavanje vzrokov PG in ukrepi

Ÿ določiti vzroke PG v različnih sistemih rej

Ÿ razviti strategijo ukrepanja, ki se lahko uvede in 

izvaja v praksi (nastanitev in upravljanje z 

živalmi, genetika, prehrana)
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