Tema: Avmaskning

Sommaren stundar...
- Betesplanering A och O Vi är en bit in i maj månad. De ljusa kvällarna påminner oss om att sommaren är
i antågande, liksom betesperioden för många hästar. Och den onda cirkeln är som alltid ett faktum:
Hästen smittar betet – betet smittar hästen.
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Nu dröjer det inte länge innan framförallt våra unghästar och avelsston
ska släppas på grönbete och det är
som alltid viktigt att erbjuda de
yngsta hästarna de renaste betesmarkerna. Detta eftersom parasitangrepp
lättare kan medföra exempelvis magoch tarmproblem hos dem.
Oavsett vilken parasit det rör sig
om visar sig symptomen tydligt hos
unghästarna. Vanliga tecken är om
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hästarna blir magra och bukiga, får
raggig och matt hårrem, växer dåligt
eller drabbas av diarré och kolik.
Äldre hästar utvecklar en viss
immunitet mot parasiter och är därmed tåligare.
Håll koll på betet

Trots sin immunitet har de äldre hästarna stora mängder parasiter i sina
tarmar även om de inte insjuknar.
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Det är viktigt att komma ihåg att de
ändå bidrar till nedsmittningen av
betet; och därmed är vi återigen tillbaka till vikten av ordentlig betesplanering.
Alla hästar har i alla tider haft mer
eller mindre parasiter. I vilt tillstånd
rör sig hästarna på ett helt annat sätt
mellan nya platser. Modern hästhållning som innebär att vi stänger in hästarna på små ytor medför ett extra
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högt paraisttryck.
Målsättningen vid betesplanering
och avmaskning är helt enkelt att
hålla parasitbördan på en så låg nivå
som möjligt.
Här följer några goda råd inför
betessläppet:
• Håll unghästar och vuxna hästar
skiljda från varandra eftersom unghästarna är de största smittspridarna
tills de byggt upp sin egen immunitet.
• Skilj på sommar- och vinterhagar.
• Håll inte för många hästar på för
liten yta.
• Rensa hagarna från gödselhögar.
• Växla med andra djurslag, exempelvis nöt eller får, vartannat år.
Bra rutin med träckprov

Ett annat viktigt ”kom ihåg” är att
göra träckprovsundersökningar för
att få en bra utvärdering av gårdens
betes- och avmaskningsrutiner.
Ett träckprov kostar i dagsläget
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cirka 200 kronor. Kostnaden kan
reduceras om man gör ett så kallat
samlingsprov, vilket innebär att träck
från 1-3 hästar sänds in och analyseras samtidigt. I vissa fall kan även
den som har många hästar få en viss
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mängdrabatt. Läs
mer om träckprov på
sid 13.
TEXT:
Lotta Isacsson
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