Станция 6 – Таблица с резултати към работните текстове за
протеиновите фуражи

Въпрос към текста
Работен текст - Факти за
соята – отглеждане в
Южна Америка
Употреба на пресования
соев екстракт и соевото
олио/масло
Насажденията се
увеличават чрез …
Насаждения в Южна
Америка
Последици за околната
среда

Социални и икономически
последици за работниците
и за региона

Отговор от текста

Пресованият соев
екстракт се използва
като фураж, а соевото
масло като част от
човешкото хранене
.… увеличаване не
населението и
увеличаваща се
консумация на месо
Увеличение на
насажденията в
Бразилия, Парагвай и
Боливия
- унищожава се
разнообразието от
видове при бозайниците,
при влечугите, при
птиците и при растенията
- всяка година се
унищожават 700.000
хектара гори
- 70% от тях поради
насажденията от соя
- раздробяване на
пространствата за живот
- не се взима предвид
дали местността е
защитена
- обезлесяването на
земни площи = опасност
от ерозия; нарушават се
естествените отношения
на влагата в Амазонка
- 59% от горските пожари
в Бразилия сее дължат
на това
- отчуждаване на земя
- безработица при
местните работници и

Положително
влияние

Отрицателно
влияние

X

X

X

X

X

1

напускане на земята
- много ниска нива на
нуждата от работна ръка
- лоши условия на труд
- не се спазва
минималната работна
заплата
- случаи на принудителна
работа
- приходите отиват в
джобовете на
собствениците, на
банкерите, на търговците
и на транспортните
фирми
- за местното население
остава много малко
- здравето на
населението се влошава
заради горските пожари,
замърсяването на
водите, намаляване
нивото на подпочвените
води и поради загубата
на естествени източници
на прехрана
Алтернативи за опазване на - укрепване на земите
околната среда
- по-добри отношение и
менажиране на
съществуващите соеви
насаждение
- интегрирани или
биологични методи за
борба с плевелите и
вредителите
- по-добро използване на
пасищата
- Заменянето на вноса на
соеви фуражи с
отглеждане на местни
протеинови растения
Работен текст на
български

X

X

2

