H31 - Særligt fokus ved faringsovervågning af løsgående søer
Overvåg so og grise under faringen

+

1. Sørg for ro i stalden, mens søerne farer. Og følg de
samme daglige rutiner som før faring, så vidt det er muligt.
2. Følg anbefalingerne fra H5 - Faringsovervågning.
3. Følg anbefalingerne fra H6 - Fødselshjælp.
4. Gå kun ind i stien, hvis det er nødvendigt.
5. Følg anbefalingerne fra H7 - Sikring af råmælk.
6. Sørg for at hulen allerede ved faring er varm og fri for
træk.

Faringen er gået i gang, og soen
skal overvåges i rolige omgivelser

Søer, der ofte rejser og lægger sig under faringen
medfører

÷

• Risiko for at grisene bliver klemt.
• At soen lægger sig et andet sted i stien, og de nyfødte
grise skal bruge kræfter på at finde yveret et nyt sted.

Pattegrisene har klumpet sig sammen
langs væggen ude i stien
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Supplerende kommentar - Særligt fokus ved faringsovervågning af løsgående søer

1.

Søerne skal have mulighed for at fare så uforstyrrede som muligt. Hvis soen ruller om på bugen eller rejser sig, er der risiko for, at den klemmer de grise, der allerede er født, når den
lægger sig ned igen. Soen kan også lægge sig et nyt sted i stien, og de nyfødte grise, skal så
lede efter soen. Ved at følge de samme rutiner som før faring med hensyn til fodring, tildeling
af halm og tilsyn i stalden, er rutinerne velkendte for soen, og den forstyrres ikke af dem.

2.

Se H5 - Faringsovervågning for at sikre en god overvågning af faringerne.

3.

Se H6 - Fødselshjælp for at sikre, at søerne får korrekt fødselshjælp

4.

Antallet af besøg i stien skal minimeres, så faringsforløbet ikke påvirkes negativt.

5.

Pattegrisene skal sikres antistoffer og energi til at holde varmen og bevæge sig rundt. De skal
kunne komme væk fra soen, og/eller være aktive ved yveret og drikke mere mælk. Fordi pattegrise hos løse søer tilbringer mere tid ude hos soen, end pattegrise hos søer i kassestier, er
det særligt vigtigt, at de allerede fra fødslen får meget mælk til energi til at holde varmen.
En undersøgelse hos løse diegivende søer har vist, at fire ud af fem pattegrise der dør på dag
0-1, har lidt eller ingenting i maven.
Se H7 - Sikring af råmælk for at sikre, at grisene får råmælk.

6.

Der skal fokus på, at få pattegrisene til at bruge hulen, så varme- og energitab reduceres, og
grisene undgår at blive klemt af soen. Pattegrise hos løse søer tilbringer mere tid hos soen de
første dage og er længere tid om at begynde at bruge pattegrisehulen sammenlignet med
pattegrise i kassestier.
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