FareWellDock Factsheet 3 (Dansk)

Grises sundhed og halebid
Forebyggelse af sygdom og skader gavner både dyr og produk!onsøkonomi—
men kan det også hjælpe med at undgå udbrud af skadelige haldbid?
Ind l nu
Hvad siger videnskaben?
Halebid hænger sammen med grisenes sundhed på mindst to måder:
For det første risikerer ofre for halebid at udvikle infek!oner på grund af bakterier, der trænger ind i
sårene på halen. Ledbetændelse, lu%vejsinfek!oner og bylder er alle velkendte konsekvenser af
halebid. Ofre for halebid viser endvidere reduceret !lvækst. Infek!onerne og den reducerede !lvækst
betyder økonomiske tab for producenterne på grund af reduceret slagtevægt og nedklassiﬁcering af
slagtekroppe. Derudover har halebid og dets skadelige eﬀekter på grisenes sundhed åbenlyse nega!ve
konsekvenser for velfærden hos de halebidte grise.
For det andet kan lavt sundhedsstatus på besætningsniveau være en risikofaktor for udviklingen af
udbrud af skadelige halebid. I besætninger med høj forekomst af endetarmsprolaps og
lu%vejsinfek!oner ses øget risiko for halebidsskader. Såvel benproblemer og lu%vejslidelser hænger tæt
sammen med haleskader, dog sådan at man ikke kender kausaliteten i denne sammenhæng. Man har
derfor ikke vidst om eller hvordan en gris’s sundhedsstatus har indﬂydelse på, om dyret udvikler
udvikler halebidende adfærd eller bliver oﬀer for det.
Ny viden fra FareWellDock
Syge grises sociale adfærd afviger fra de raske s!fællers
sociale adfærd:
•

Grise med osteochondrose bliver udsat for mere
undersøgende adfærd og ﬂere halebid fra deres
s!fæller end raske grise, mens grise med mildere
lu%vejslidelser har tendens !l at bide mere i ørerne og
halerne på s!fæller end raske grise.

•

Foreløbige resultater tyder på, at !lstedeværelse af
inﬂamma!on (lavgradig) kan nedsæ2e dyrenes
ak!vitetsniveau og føre !l at de udsæ2es for mere
socialadfærd (snuses !l, angribes) fra andre grise.
Prak ske råd
Hold dine grise raske - det gavner produk!viteten og hjælper dig !l at undgå udbrud af
skadelige halebid.
Hvis grise viser tegn på sygdom, så vær mere opmærksom på risikoen for halebid.
Flyt halebidte grise fra en s! med det samme for at undgå yderligere skade og behandl i
overensstemmelse med råd fra dyrlægen.

Yderligere informa on
FareWellDock hjemmeside: www.farewelldock.eu

