H3 - Grisens adfærd

+

Normal adfærd
1. Grisene opsøger en person i stien uden at angribe.
2. Grisene falder hurtigt til ro - i løbet af 10 minutter
3. Lægger sig i delvis sideleje i hvilearealet.
4. Hvilende grise trækker vejret roligt uden at hoste.
5. Grisene æder og drikker uden at slås.
6. Grisene bevæger sig ubesværet.



Unormal adfærd


Generelt høj aktivitet - grisene har svært ved at
falde til ro (mere end 10-15 minutter).



Høj aktivitet = højt støjniveau.



Grise, der skriger.



Rastløshed - nogle grise går søgende rundt,
mens resten hviler.



Grise bider, nipper, sutter inventar eller andre
grise.



Grisene er aggressive overfor personer.



Grise, der puster, hoster, halter eller viser andre
tegn på sygdom.
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Pkt.

Supplerende kommentar - Grisens adfærd

1.

Det er normalt, at grisene opsøger mennesker, der kommer ind i stien, men overfald er ikke
normal adfærd.

2.

Grisene bør være faldet til ro 10-15 minutter efter, at de er jaget op.
Under normale omstændigheder vil grise gøre de samme ting samtidig. Hvis enkelte grise
går hvileløse rundt, mens resten hviler, er det tegn på, at noget er galt.
Det er ikke normal adfærd, at grise bider, nipper eller sutter i hinanden og heller ikke at grise
puffer andre grise under maven. Det kan ofte være de mindste grise i stien, der viser tegn
på, at noget er galt.
Øget aktivitet er symptom på, at noget er galt.
Øget aktivitet observeres bedst i grisenes hvileperioder. Vær opmærksom på døgnrytmen i
besætningen.

3.

Grise kan ikke svede, og regulerer derfor deres temperatur ved at søle sig og ved at lægge
sig på forskellige måder. Aflæs grisenes lejring og se, om temperaturen i stien er den rette.
Klumpning: sker som reaktion på kulde eller træk.
Bugleje: grisene kompenserer for den for lave temperatur i stien.
Delvist bugleje: grisene har ideel stitemperatur, specielt i stier med delvist spaltegulv. Hvis
grisene trækker fra bagvæggen, er det et tidligt tegn på, at det er ved at være for varmt.
Sideleje: grisene viser, at de er ved at have det for varmt. Hvis der er plads nok, behøver
der ikke at være søleadfærd.

5.

Mangel på ædepladser giver flere slagsmål og der kan ses halebid.
Foderautomater, der er i uorden eller er løbet tomme, giver slagsmål. Hvis der er pause i
udfodringen, skal det være én ubrudt nattepause. Længden af denne kan justeres bredt,
men det er en forudsætning, at der er fuld foderforsyning resten af tiden.
Grises normale adfærd er at følge flokkens døgnrytme for æde- og hvileperioder.

6.

Raske grise bevæger sig frit og ubesværet rundt i stien.
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