FareWellDock Factsheet 4 (Dansk)

Hvordan opdager man dlige tegn på halebid?
Udbrud af skadelige halebid er leCere at kontrollere, når man opdager dem dligt. Hvilke tegn er der på, at en s kræver ekstra opmærksomhed?
Ind l nu
Grisenes adfærd kan i nogen grad bruges l at forudsige et udbrud af skadelige halebid. Øget ak vitet,
rastløshed og manipula on af objekter, haler og/eller ører på s fæller kan være tegn på at et udbrud af
halebid er på vej. Egentlig haletygning kan ses ﬂere dage før skaden er tydelig i gruppen ligesom hur ge
halesving eller dyr der gemmer halen mellem benene.
Nogle undersøgelser har vist at gylte måske er overrepræsenterede som bidere, mens galte o*ere
bliver bidt. Dyder udvikler halebidende adfærd har o*e et s gende niveau af undersøgende adfærd I
dage eller uger før de begynder at bide for alvor. Dårlig sundhed, især halthed, øger risikoen for at blive
bidt i halen. Et oﬀer bliver o*e bidt igen, hvis skadelig halebid starter igen senere, hvorimod det t er
forskellige dyr der bider.

Ny viden fra FareWellDock
Dyr som bliver o*e for halebid kan sænke deres
foderindtag allerede 2-3 uger før haleskaden er
tydelig. Ædeadfærden i grupper, som udvikler
halebid, kan være forskellig fra grupper uden
halebid I mindst 10 uger før et udbrud af skadelige halebid. Nye undersøgelser har vist at
haletygning kan starte allerede 2-3 uger før der
kommer synlige skader på halerne.

Prak ske råd
Vær særlig opmærksom på grupper af grise, hvor du ser:
•

højt eller pludselig øget ak vitetsniveau og/eller undersøgeadfærd

•

halemanipula on eller haletygning

•

dyr der gemmer halen, eller slår kra*igt med den

•

lavt eller faldende antal besøg ved foderautomaten eller faldende foderindtag
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