
Рали във ферма – Свине 

Група 1 – Конвенционално и екологично отглеждани свине  

1. Информирайте се за законовите предписания за отглеждането на 
свине! 
С помощта на работния материал М1 изработете и формулирайте 

изискванията, които свинете поставят към заобикалящата ги среда. 

Съблюдавайте указанията за работа, посочени в материал М1! 

Имате време за работа 35 мин.!  

2. Проверете условията, които откривате във фермата!  

А) Наблюдавайте група свине за 30 мин.  

Водете си бележки за поведението на животните при хранене, почивка, 

разходка, водопой, игра както и при контакт с други животни.  

Ако е възможно, документирайте наблюденията си със снимки и видеа! 

Имате време за работа 45 мин. ! 

Б) Измерете параметрите на един общ обор с или без външна част и запишете 

измерванията си. Ако измерването не е възможно, попитайте персонала на 

място за параметрите! 

Сравнете параметрите със законовите предписания (виж работен материал 

М1)!  

Предоставя ли пространството, което сте измерили достатъчно свободно място 

за всяко животно? 

Запишете броя на животните в общия обор или на ливадата! 

Ако е възможно, документирайте наблюденията и подхода си със снимки и 

видеа! 

Имате време за работа 30 мин.! 

В) В следващата стъпка обработете Чек-листите 1 – 4  

Чек-листите съдържат конкретно зададени задачи и таблици, на които ще Ви е 

по-лесно да отговорите, следвайки указанията и последователността! 

Имате време за работа 60 мин.!  

 



 

 

Съвет: 

Последващите задачи обобщават и закриват темата. Ако не успеете да 
обработите всичко днес, можете да довършите работата си по тях и по-
късно (например в ден 5 от проекта)! 

1. Защо свинете реагират особено остро на шумово замърсяване и по този 

начин отключват стресови състояния?  

2. Защо според законовите разпоредби свинете трябва да разполагат с 

материали за занимание?  

3. Защо редовното наблюдаване на животните е толкова важно?  

4. Защо е важно всяко животно да може безпроблемно и необезпокоявано 

да ляга и става?  

5. Защо оборите трябва редовно да бъдат почиствани и 
дезинфекцирани?  

6. Защо както за човека, така и за животното е толкова важно подовете да 

са обезопасени против хлъзгане?  

7. Защо свинете се чувстват толкова добре на ливадата и във външните 
части? 

 


