H1 - Dagligt tilsyn af smågrise
Tilsyn

+

1. Før tilsyn mindst to gange 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.

Vær opmærksom på
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Grise, der ikke rejser sig hurtigt.



Grise, der halter.



Grise, der puster - se på flanken.



Grise, der har halebid eller bider haler.



Utrivelige grise (som foto).



Grise, der ikke æder.



Rastløse grise, der går, når andre grise hviler.
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Supplerende kommentarer - Dagligt tilsyn af smågrise

1.

Før tilsyn minimum to gange dagligt - også i weekenden.
I besætninger uden sygdomsproblemer efter fravænning bør grisene tilses minimum to gange dagligt. Hvis grisene håndfodres kan tilsynet ske samtidigt med udfodringen.
Mindst én gang dagligt i hele smågriseperioden skal alle grisene jages op for at kunne finde
grise, som trænger til behandling.
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. +
5.

Gå ind i stierne for at se, at alle grise kommer let op at stå. Så du kan se, om de er raske og
friske, om der er nogen, der opfører sig anderledes, og/eller om der er tegn på sygdom.
Tildel en håndfuld halm eller lign. Det fanger grisenes interesse. En drivstav med padle (rasler) er også et godt redskab til at få alle dyr på benene.

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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