H2 - Dagligt tilsyn af slagtesvin

+

Tilsyn
1. Før tilsyn mindst 1 gang hver dag - også i
weekenden.
2. Vær opmærksom på klimaet i stalden.
3. Tjek krybber / automater.
4. Se til grisene, når de er aktive.
5. Alle grise skal op at stå. Giv lidt halm eller
brug en rasler / drivstav.
6. Se efter, om der er grise, der viser tegn på
sygdom eller ikke opfører sig normalt.
7. Opmærk afvigende grise med spray.
8. Tag stilling til, om grisen skal behandles, og
om den skal flyttes til sygesti.
9. Kontroller rode- beskæftigelsesmaterialer.



Vær opmærksom på


Grise, der ikke rejser sig hurtigt.



Grise, der halter.



Grise, der puster - se på flanken.



Grise, der har halebid eller bider haler.



Utrivelige grise.



Grise, der ikke æder.



Rastløse grise, der går, når andre grise hviler.



Grise med rifter - start på halebid.
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Pkt.

Supplerende kommentarer - Dagligt tilsyn af slagtesvin

1.

Før tilsyn minimum en gang dagligt - også i weekenden.
Der skal bruges tid på at foretage de nødvendige observationer, for at kunne vurdere adfærd og sundhedstilstand.
I stalde med vådfodring skal der være et tilsyn i forbindelse med en fodring.
Foder og vandforsyning tjekkes og rengøres efter behov.

2.

Kig ind i sektionen gennem vindue, hvis det er muligt, for at se, hvordan grisene fordeler sig
i stien, når der er ro. Gå stille ind og se, hvordan grisene ligger i stierne.
Se håndbogsblade om adfærd og staldklima, bl.a. H3, H24, H27, H28 og H29

4.

Tilsyn sker optimalt når grisene er naturligt aktive mellem kl. 8 og 10 eller kl. 15 og 17.
Ved restriktiv fodring er det let at tilse grisene ved en fodring.
Når der fodres efter ædelyst, skal alle grise jages op, så man kan finde grise, der ikke trives.

5.

En gang dagligt skal alle grise skal op at stå og tilses.
Tørfoder: Tildel en håndfuld halm eller lign. Det fanger grisenes interesse. En drivstav (en
rasler) er også et godt redskab til at få alle dyr på benene.
Vådfoder (restriktiv fodring): Tilse grisene cirka 30 minutter efter udfodring, når de er ved
at være færdige med at æde. Grise med benlidelser og lungelidelser vil ofte lægge sig igen,
inden der er ædt op.

6.

Se på gruppen af grise - er der nogen, der opfører sig anderledes? Er der tegn på sygdom?

8.

Udtagning af grise til sygesti/aflastningssti: Syge grise udtages straks fra stien og sættes i sygesti. Behandling skal ske, som det er aftalt med besætningsdyrlægen.
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