Tjekliste til reduktion af halebid
Ved hængende hale eller hale trykket ind til krop (hos 10 % af grisene i stien), eller ved grise med halebid

FOKUS PÅ

TJEK STRAKS I STIEN

AKTION

TRIVSEL GRISE

•
•

•

•
•
•

Halebid
Øget aktivitet - grise der hænger i
gummistøvlerne
Manglende ædelyst
Nedstemthed
Sygdom

•
•
•

Udtag grise med halebid fra stien (om nødvendigt til sygesti) eller mærk
dem op, så de let kan følges
Behandl halebidte grise i samråd med dyrlægen
Observer stien og udtag evt. halebider: gris der er mere aktiv/rastløs,
jager de andres haler, har blod i hovedet
Udtag eller separer grise af ”avlslinie” (polte + galtgrise)
Behandl sygdom i samråd med dyrlæge
Ved øget aktivitet kan tildeling af sliksten/mineraler virke dæmpende

FODER

•
•
•

Tomme foderkasser
Stop / bro i automat
For få ædepladser – kø ved automater

•
•
•

Fyld tomme foderkasser op
Rens evt. broer
Indsæt flere foderkasser – eller neddel grisene

VAND

•
•
•

For lavt vandtryk
Tilsvinede vandkopper
For få vandkopper/-ventiler – kø ved vand

•
•
•

Reparer defekte vandkopper
Rengør snavsede vandkopper
Opsæt mere vand – eller neddel grisene

NÆRMILJØ

•

•

•
•
•
•

Træk og kulde: grisene fryser, klumper sig
sammen
Varme og fugt: grise tilsvinede, ligger
i gøde-arealet
Temperatursvingninger/omskift i vejret
Dårlig generel stihygiejne inkl. lejeareal
For lidt lys
Jordstråler eller statisk krybestrøm

•
•
•
•
•
•

Etabler læ vha. halmballer, skillevæg, port eller overdækning. Gør det i
god tid ved omskift i vejret
Sæt vindfang/vinterstrimler på udgang til udeareal
Øg luftskiftet, etabler overbrusning/sølebad, øg overbrusningsfrekvens
Strø op med rigelig og tør strøelse
Udmugning og skrabning
Tjek lysintensitet og timer lyset er tændt
Kontakt elektriker

BELÆGNING

•

For store eller for mange grise pr. sti

•

Neddel grisene eller flyt til større sti

BESKÆFTIGELSE

•
•

Mangel på grovfoder af god kvalitet
Mangel på nyt friskt beskæftigelsesmateriale

•
•
•

Fjern rester af gammelt grovfoder og tildel nyt
Opsæt flere grovfoderhække eller tildel flere steder i stien
Tildel beskæftigelsesmateriale, der kan bides i og ødelægges – reb, grene,
juletræer eller lign.

•

•
•

Del 2 af materiale om halebid

