М1: Изисквания за хуманно отношение към животните
Указания за работа:
В текста има 30 дупки. Термините, които трябва да попълните в тях, ще
намирате винаги в края на параграфа!
•

Те НЕ са в правилната последователност!

•

Можете да работите сами или по двойки!

•

Разбира се, обучителят е на разположение да Ви помогне!

Общи принципи:
Предписанията се базират на Закона за защита на животните и на препоръки от
Европейския парламент
Отглеждането, храненето, обслужването и обгрижването трябва да са
напаснати към нуждите на животното, неговите възможности за движение не
трябва да бъдат ограничавани и болки и наранявания трябва да се избягват. За
да се постигне това, са нужни определени специализирани знания, които се
постигат чрез завършването на професионално обучение . Всички нужни
процедури трябва да се извършват ежедневно. Освен благоденствието на
животното, трябва да бъдат взети под внимание и определени изисквания към
работната среда.
Болки и наранявания - Професионално обучение - Възможности за
движение – Нуждите –Процедури - Работната среда
Основни принципи при отглеждането:
Отглеждането трябва да се съобрази с вида, възрастта и расата на животното.
При този процес трябва да се вземат предвид резултатите от поведенчески
изследвания. При оглеждане в обор условията в постройките трябва да са
съобразени, както с животното, така и с изискванията за отглеждате.
Трябва да се избягват вредни природни влияния. При свободно отглеждане
трябва освен това да са съобразени и растителността, почвите, климата и
взаимовръзките между тях. Трябва да бъде подсигурено достатъчно
пространство за движение и социални контакти.

Отглеждане в обор – Вида – Социални контакти – Свободно
отглеждане – Вредни природни влияния
Изисквания на прасетата към тяхната околна среда и обор
Прасетата са много чисти животни. Както в тяхната естествена среда, местата
за хранене, почивка и изхождане трябва да са ясно разграничени.
Следователно оборът трябва винаги да бъде чист и сух, както и да има
възможност за пространствено разграничение на функционалните сектори.
Всяко животно трябва да има място за хранене, поене и лягане. Тези условия
отговарят на благосъстоянието на животното и са предпоставки за неговото
благоденствие и здраве. Основно е възможно използването на студени или
топли оболи. Ако свинете се държат в студен обор съответно с изход, те трябва
да имат възможност бавно да свикват с ниските температури. Те са особено
подходящи за по-силни породи. Задължително, обаче, трябва да имат на
разположение суха, чиста и предпазваща повърхности за лягане.
Въздухът трябва да съдържа ниски нива на амоняк и въглероден диоксид.
Влажността на въздуха трябва да е между 60 и 80%. Въздушните течения
трябва да бъдат избягвани, особено в топлите обори.
Топлият обор трябва да разполага със съответната климатична система.
Температурата трябва да е между 18 и 24 градуса по целзий и промените
трябва да бъдат плавни. Повърхностите за лягане трябва от една страна да
извличат прекалената топлина, но от друга страна да изолират от студ.
Повърхностите за седене, лягане и разходка трябва да бъдат нехлъзгащи се и
не трябва да представляват опасност от наранявания. Това естествено важи за
всички устройства и инсталации в обора и по пасищата.
Свинете имат комплексно социално поведение и затова трябва винаги да се
отглеждат в стада. Ако се ограничава естественото им поведение, може да се
стигне до неестествени прояви като задържане на изпражнения, запек, хапане,
напразно дъвчене и т.н. Прасетата имат нужда от различни материали за
занимание за да извършват своите естествени дейности. Дивите свине изравят,
опипват и достигат храната си в почвата. На това може да се намери
алтернатива чрез използването на обикновени играчки или постелки (например
от слама).

Социално поведение – 18 и 24 – Занимание – Хранене, поене и лягане –
Нехлъзгащи се – Стада –Много чисти – Повърхност за лягане – Здраве
– Естествена среда – Топли обори – 60 и 80 % – Играчки
Извод
Независимо дали производството е конвенционално, или екологично,
благоденствието на животните трябва да е приоритет за всички работници,
които имат досег с тях.
Животните не трябва да се разглеждат само като продуктивен фактор, а като
живи същества. Все пак потребителят, а и законовите разпоредби ни
задължават да разглеждаме закрилата на животните като основна и водеща
линия за развитие.
Подобряването на благосъстоянието на животните изисква внимателното
претегляне на аспекти, свързани със защитата на животните и на икономически
такива. Освен това, отглеждането на животните е важен стълб за много
предприятия и семейства
Последователните стъпки и мерки за благоденствието на животните повишават
общественото приемане на селскостопанското производство и гарантират
дългосрочна конкурентоспособност. Държавните предписания дават законовите
рамки, но само доброволното им прилагане би довело до нужните промени в
предприятията.
По този начин производителите на техническа апаратура за отглеждане на
животни ще трябва повече да зачитат тази гледна точка. Важният опит от
практиката може да послужи за развитието на нови стандарти при работата с
животно. Също така се увеличават и изискванията към работниците, които
ежедневно се занимават с животните. Професионалното обучение става все
по-важно.
Селскостопанското производство – Семейства – Благоденствието –
Закрилата на животните – Обучение

