RODE- & BESKÆFTIGELSE (R&B)
Er der forhold omkring tildeling af R&B, der giver
udfordringer i besætningen?
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Der skal være permanent adgang til R&B i alle stier.
Hvis der er begyndende halebid i en sti, kan der med fordel suppleres med materialer, som ikke anvendes
rutinemæssigt – herunder også materialer, som ikke opfylder kravene til R&B, men som bruges til at få grisene til
at ophøre med at bide haler. Skift hyppigt, f.eks. dagligt eller hver 2. dag mellem flere forskellige materialer, da
materialet kan blive ”kedeligt” for grisene.

Tjek, om grisene bruger materialet
Noget materiale forbruges hurtigt og bør suppleres dagligt eller flere gange ugentligt. Andre materialer holder længere (f.eks. træ i holder) – måske hele opholdstiden for et hold grise. Hvis ikke
materialet gradvist opbruges, eller hvis det er tilsvinet og ligger i gødearealet, er det tegn på, at
grisene ikke bruger materialet.



Hvis der slet ikke bruges af f.eks. halmen i en automat/dispenser, bør du overveje, om grisene
reelt kan få fat i materialet, eller om der er brug for at ændre noget omkring tildelingen. En
velfungerende automat skal typisk fyldes op et par gange om ugen – afhængigt af kapaciteten.

Tjek, om der er nok materiale
Hvis grisene ”slås” om adgang til materialet, bør der tildeles mere eller være flere tildelingssteder.

Andet – til inspiration:
Forslag til supplerende materialer
Nedenstående er en inspirationsoversigt over materialer, der kan tildeles som ekstra eller alternativt materiale, hvis der er problemer med halebid.
OVERSIGTEN ER TIL INSPIRATION TIL FOREBYGGELSE OG STOP AF HALEBID.
IKKE ALLE MATERIALER OPFYLDER LOVKRAV TIL R&B.
Forslag til materiale
Ensilage/wrap/planter (f.eks. majs)
Halm på gulv
Juletræer
Dagligt skift mellem ’Bite-Rite’ og kæder med træklodser

 ette er anbefalinger/vejledende – så vurdér ud fra grisenes adfærd, sundhed og
D
produktionsresultater, hvad der er det mest rigtige i netop jeres stald og stier.

Naturreb med daglig fornyelse
Sliksten i kombination med et foranderligt materiale f.eks. reb eller halm
Spagnum, varmebehandlet
”Spanske ryttere” i træ
Spåner/savsmuld
Sække af papir
Materialer, du ikke bør bruge:
Dæk
Avispapir



Hav materialerne i forrummet/udenfor sektionen eller klar over stien ved indsættelse af grise. Så er det hurtigt at tildele og skifte. Køb, eller lav selv et simpelt system, der gør det muligt
at hænge materialet udenfor grisenes rækkevidde, så det bliver i stien. På denne måde bliver
udskiftning af materialet nemmere og mere overskueligt.

Flere grise kan få adgang,
hvis materialet hænger midt i
stien (f.eks. reb og Bite-Rite).

Færre grise kan få adgang,
hvis materialet hænger op ad
stivæggen.

Hvis der ER opstået halebid, er det ekstra vigtigt, at et supplerende materiale kan bruges af mange grise
samtidigt, så det ikke bliver et konkurrenceelement.

Eksempler, hvor der i bedste mening er tildelt R&B, men hvor der er nogle uforudsete ulemper, som gør
materialet mindre interessant, svært at få fat i eller på anden vis bør gentænkes:

Tønden hænger så langt nede,
at den optager en ædeplads.

Grisene kan ikke bide over
kævlen, som hurtigt tilsvines.

 ette er anbefalinger/vejledende – så vurdér ud fra grisenes adfærd, sundhed og
D
produktionsresultater, hvad der er det mest rigtige i netop jeres stald og stier.

Grisene kan ikke nå materialet.

