Работна група: конвенционално и екологично отглеждане на
говеда
Условие на задачите:
Прочетете внимателно условията към отделните задачи и въведете кратки
отговори в съответната табела! Ако не можете да отговорите на някоя задача,
оставете съответното място в табелата празно! Използвайте резултатите от
материал М1.
Задача 1:
1. Проверете всички обори:
А) за чистота
Б) дали отделните помещения в обора могат лесно и добре да се
почистват
В) за потенциални опасности за нараняване на хората или животните
Г) достатъчно ли е отделеното място за всяко едно животно
Д) достатъчно ли е отделеното място за всяко от стадата
Е) дали животните спокойно и сигурно могат да си легнат и съответно да
станат
2. Използват ли животните всички обособени сектори в бокса?
3. Имат ли животните оградено пространство на открито или има ливада?
4. Имат ли животните възможност за укритие / заслон?
5. Използват ли животните ограденото пространство на открито?
6. Сух ли е секторът за лежане?

Задача 1
1а

Оборите са чисти.

1б

Оборите могат добре да се
почистват

1в

Няма потенциални
опасности за хората или за
животните.

1г

Предоставеното
пространство за едно
отделно животно е
достатъчно.

1д

Отделеното място за едно
стадо е достатъчно.

1е

Животните могат спокойно
да си лягат и да стават.

2а

Секторът за хранене се
използва по предназначение.

2б

Секторът за лежане се
използва по предназначение.

2в

Секторът за разходка се
използва по предназначение.

3

За животните има отделено
пространство на открито
и/или ливада.

4

Отвън животните имат
възможност за укритие /
заслон.

5

Животните използват
отделеното им пространство
на открито.

6

Животните имат винаги
достъп до сух сектор за
лежане.

Свине

Забележка

Чек-лист 2
1. Проверете дали всички подове в помещенията за животните
(обор/външни оградени пространства/ливада) са обезопасени против
хлъзгане!
2. Проверете помещенията за животните за технически липси (например
остри ръбове, прекалено неравни подове, счупени подови части,
прекалено големи неравности)!
3. Проверете дали подовете са достатъчно добре застлани и/или
термоизолирани!
4. Преценете дали подовете са сухи и как изглеждат животните!
5. Проверете и преценете чистотата на подовете!
6. Преценете до колко добре се оттичат отпадните продукти
(изпражнения/урина) от животните!
7. Как се съхраняват отпадните продукти?
8. Как се почистват отпадните продукти от оборите?

Чек-лист 2

1

Състояние на
подовете/почвите
Подовете са обезопасени
против хлъзгане.

2

Подовете нямат остри
ръбове, прекалено
големи неравности или
счупени части.

3

Подовете са добре
застлани със слама и
термоизолирани.

4

Животните изглеждат
чисти, а не зацапани.

5

Ливадите са добре
затревени.

6

Подовете в участъците на
ливадата за хранене и
лежане са сухи.

7a Отпадните продукти
могат добре да се
оттичат.

7b Отпадните продукти се
почистват чрез…
7c Отпадните продукти се
почиства по … пъти на
ден.

Свине

Забележка

Чек-лист 3
1. Проверете дали всички свине се отглеждат в стада!
2. Имат ли свинете на разположение достатъчно материал за занимания?
3. Проверете:
А) дали в обора за всяко животно има отделен бокс за лягане!
Б) дали животните могат безпроблемно да достигнат до местата за лягане!
В) дали разделенията могат да представляват потенциална опасност за
животните (например поради остри ръбове)!
Г) дали движението на някои животни пречи на движението на други
(например защото коридорите са прекалено малки)!
Д) дали отделни животни не се движат или се движат рядко!
4. Спокойни ли са стадата или животните изглеждат стресирани?
5. Какви опасности за човека могат да представляват стресираните
животни?

Чек-лист 3

1

2

Възможност за движение/
социални контакти
Свинете се отглеждат на
стада (мин. 2 животни).

Животните имат на
разположение достатъчно
материали за занимание.

3a За всяко животно има
отделна възможност за
връзване.

3б Достъпът до участъците за
лягане е свободен.

3в Разделенията са
безопасни.

3г Животните не си пречат
едно на друго.

3д Поведението на животните
при тяхното движение е
нормално.
4 Стадата са спокойни .

5

Възможни опасности за
човека заради стресирани
животни:

Свине

Забележка

