H24 - Fravænningsprocedure

+

Pattegrise der er klar til fravænning

En god fravænning kræver grundig forberedelse.
1. Forberedelsen begynder dagen før selve fravænningen.
2. Antallet af nødvendige farestier til næste hold bestemmes.
3. Find de kuld / søer, der skal fravænnes, tæl dem, og
notér på styringslisten.
4. Markér de søer, der er udvalgt til fravænning, så de
er lettere at finde.
5. Markér de søer, der skal udsættes efter fravænning
med et S / SL for slagtning.
6. Markér ammesøer med A, så de kan observeres
grundigere i løbeafdelingen.
7. Lav evt. en opsamlingsso til de grise, der ikke er klar
til fravænning.
8. Gør drivgangene klar, og find drivplader mv. frem.
9. Hver medarbejder skal kende sine præcise opgaver i
forbindelse med fravænning.
Selve fravænningen.
10. Flyt søerne til løbeafdelingen.
11. Driv pattegrisene ud af stien.
12. Undgå stress - brug drivplade.
13. Flyt rundt på enkelte søer ved behov.
14. Pattegrisene må ikke afkøles under transport.
Manglende forberedelse inden fravænning kan
bl.a. medføre
• At problemsøer, der kræver fravænning før tid, bliver overset.
• For uens grise ved fravænning.
• For lidt tid til at udvælge de rigtige søer og grise

÷

Der er ikke gjort klar til fravænning,
og pattegrisene er for uens
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Pkt.

Supplerende kommentarer - Fravænningsprocedure

1.

Forberedelse af fravænningen dagen før, gør fravænningsproceduren langt mindre stressende for både dyr og mennesker. På fravænningsdagen er der ofte rigeligt med arbejdsopgaver i forvejen.

2.

Udskriv aktuel styringsliste, så der er overblik over, hvor mange farestier næste farehold
har brug for.

3.

Selvom grisene på papiret er nået til fravænningsalderen, skal det ved hver enkelt so vurderes, om grisene også har størrelsen til at blive fravænnet.
Soens velbefindende skal også vurderes, da det kan være nødvendigt at fravænne soen
pga. problemer.

4.

Ved at fjerne soens tavle, vende den i plastlommen, eller mærke soen med spray, er det
nemmere at se, hvilke søer der skal fravænnes næste morgen.

5.

De søer, der skal udsættes, skal grupperes.

6.

I løbeafdelingen er det nødvendigt at sætte ekstra fokus på ammesøer pga. risiko for, at
søerne ikke kommer i brunst sammen med resten af holdet.

7.

Grise, der er for små, syge eller svage til at blive fravænnede, skal flyttes til en opsamlingsso, og fravænnes med det næste hold. Se H12 - Opsamlingsso til pattegrise med
nedsat trivelighed.

8.

Sørg for at de rigtige døre og låger er åbne / lukkede, gangene ikke er glatte, og at der
ikke ligger spildt foder på gangene.

9.

For at sikre det bedste flow under fravænningen, er det vigtigt, at alle medarbejdere kender deres rolle, så de ved, præcis hvad de skal foretage sig under fravænningen.

Selve fravænningen
10.

Ingen yderligere kommentarer.

11.

Grisene kan enten drives på staldgangene eller køres i vogne.

12.

Ingen yderligere kommentarer.

13.

I kontinuerligt drevne farestalde vil det ofte være nødvendigt at flytte rundt på nogle få
søer for at få holdene til at passe. I sektioneret drift skulle dette helst ikke være nødvendigt.

14.

Hvis de fravænnede grise skal transporteres udendørs, er det vigtigt, at det foregår i velstrøede og lune vogne (helst opvarmede).
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