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SoLiv 2.0

Sygestier til søer
Søer, der er syge, tilskadekomne eller ikke trives i drægtighedsstierne, skal flyttes i sygesti. For at sikre, at søerne i sygestierne
kommer sig hurtigt, kan nedenstående vejledning benyttes:
Fokuspunkt

Uddybning og anbefalinger

Antal sygestipladser

Lovkrav:
Der skal være et tilstrækkeligt antal sygestier, og der skal altid være mindst én sygesti-plads
klar til brug til grise, der er syge eller skadede.
Når en sygesti er fyldt op, skal producenten straks gøre mindst én yderligere sygesti-plads klar
til brug.
Der skal som minimum være 2,5 pct. sygesti-pladser i forhold til antallet af løsgående
drægtige søer.
Anbefaling til antal sygesti-pladser:
• 3-5 pct. sygesti-pladser hvis drægtighedsstierne er indrettet med æde- / hvilebokse eller
elektronisk sofodring.
• 10 pct. sygesti-pladser hvis drægtighedsstalden er indrettet med gulvfodring eller vådfodring, hvor der er konkurrence om fodret.

Placering af sygestier

De fleste søer i sygestierne kommer fra drægtighedsstalden og har typisk klov- og/eller benproblemer. Derfor skal det være nemt for personalet at flytte søer i sygesti.
Anbefalet placering af sygestier:
Sygestier bør placeres inde i drægtighedsstierne eller midt i drægtighedsstalden.

Række af sygestier midt i drægtighedsstalden (elektronisk sofodring)
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Sygesti inde i drægtighedsstien
(gulvfodring)

Fokuspunkt

Uddybning og anbefalinger

Højest tre søer pr. sygesti

Lovkrav:
I sygestier til søer og gylte må der højest anbringes tre dyr, og der skal mindst være 2,8 m2 frit
tilgængeligt areal pr. dyr.
En sygesti til én enkelt so eller gylt skal have et frit tilgængeligt areal på mindst 3,5 m2.

Blødt leje

Lovkrav:
Stierne skal have blødt leje i 2/3 af minimumsarealet.
Blødt leje kan etableres med halm eller en blød gummimåtte, så dyret ikke er i direkte kontakt med det underliggende gulv.

Halm som blødt underlag

Anbefaling til underlag i sygesti:
Drænet, strøet halmmåtte sikre at underlaget i sygestien forbliver blød, tør og ikke behøver
løbende fjernelse/udmugning.

Soens vandoptagelse

Gummimåtte som blødt underlag

Dybstrøelse anbefales ikke, da en tyk måtte udvikler varme, og det kan være en ulempe om
sommeren. Desuden vil højdeforskellen mellem kummebund (20-40 cm) og fx inspektionsgang være for stor for et tilskadekommet dyr.

Etablering af drænet, strøet halmmåtte. Hele stien indrettes med
spaltegulv. I lejet (bagerst) etableres
et drænende gulv (miljøspaltegulv /
spaltelukkere).

I lejet oven på det drænede gulv
tildeles halm efter behov. Der bør
etableres linespil under sygestierne.

Der opsættes eventuelt et halmbræt
for at holde halmen i lejet.

Halm, der falder i gødeområdet
(forrest), bør fjernes løbende.

Gummimåtter anbefales som udgangspunkt ikke, da de sjældent er lige så bløde som en
halmmåtte.
Hvis der etableres gummimåtte i lejet, skal den være eftergivende over for tryk med enten
hånd eller støvle.
For at undgå der samler sig væske på gummimåtten, skal der være cirka 3 pct. fald mod gødeområdet (spaltegulv). Enten støbes betongulvet med fald, eller der ilægges en kile af skum/
halm.
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Fokuspunkt

Køling og varme

Uddybning og anbefalinger

Test af gummimåtte for at sikre den
er blød.

Kile af skum for at sikre fald på gummimåtten.

Gummimåtte udlægges ovenpå kilen.

Gummimåtten fastgøres med ”anker”
i spalteåbningerne. En skinne vil ofte
bevirke, at væske ikke løber frit ned
på spaltegulvet.

Sygestierne skal være indrettet, så træk undgås. Derfor bør der være lukket inventar i fuld
højde omkring lejet.
Der skal være afkølingsfacilitet og varmekilde i alle sygestier, så dyrenes kropstemperatur kan
reguleres.
Forslag til varmekilde:
• Overdækning
• Halm.
Forslag til køling:
• Adgang til beton- eller spaltegulv
• Overbrusning eller højtrykskøling.

Foder og vand

Søer i sygesti skal have nem adgang til frisk vand og foder. Krybbe, drikkekop mv. skal rengøres dagligt.
Det skal være nemt for personalet at holde opsyn med søernes foderoptagelse, derfor
anbefales:
• Tørfoder i krybbe
• Ad libitum i automat er en mulighed.
Søerne skal have adgang til frisk vand, derfor anbefales:
• Drikkekop eller trug med vandspejl.
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Fokuspunkt

Uddybning og anbefalinger

Journal ved hver sygesti

Ved hver sygesti / for hver so i sygesti anbefales en journal hvor der anføres:
• Dato for indsættelse
• Dato for alle behandlinger
• Årsag for indsættelse
• Medikament
• Strategi for antal behandlinger, og hvilke kriterier der er for:
• Fortsættelse af behandling
• Aflivning
• Slagtning.

Journal ved hver sygesti.
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Eksempel på journal.

