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Hösten är på väg…
Det känns långt bort med vinter och kyla och förhoppningsvis har vi en hel del vackra höstdagar
framför oss!

Kolla inför hösten
De hästar som gått på bete under sommaren får kanske snart komma tillbaks till sina gamla hagar.
Oavsett om hästarna gått i andra hagar, eller om de varit kvar i samma, så är det bra att ta reda på
hur smittläget sett ut vad det gäller parasiter. En del av lilla blodmaskens larver går i vila, inhibition,
under vintern. Om en stor mängd larver finns vilande när våren kommer kan de, om man har otur,
vid ett massuppvak orsaka en s.k. larval cyathostomos . Hästen kan då drabbas av chock och t.o.m.
avlida. Även en avmaskning när det finns stora mängder vilande larver, skulle kunna orsaka en
plötslig aktivitet hos maskarna. Därför bör man ha kontroll så att hästen inte bär på en stor mängd
parasiter inför vintern.

Styngfluga
Vi får också mycket frågor om styngflugan. På många håll har man inte sett till styngflugan på flera,
flera år – och plötsligt kanske man ser de där små prickarna på benen på hästen! ”‐ Hjälp, vad gör jag
nu?! Måste jag avmaska??” Det är faktiskt ingen större fara om hästen får i sig styngflugelarver, de
anses nämligen rätt så harmlösa och ställer väldigt sällan till skada. För att hästen ska smittas krävs
det att äggen kläcks och att hästen sedan slickar i sig larverna. Därför är det bästa man kan göra att
skrapa bort äggen från benen/bålen på hästen. Man kan inte se styngflugan i träckprov eftersom den
egentligen inte är hästens egen parasit. Om man däremot ser att man ändå behöver göra en
avmaskning när man fått sitt provsvar, kan man använda ett preparat som tar även styngflugan, ex.
Ivomec/Noromectin. Att göra en avmaskning i november, som man gjorde förr för styngflugans skull,
är inte nödvändigt. De medel vi har idag tar larverna i ett tidigare skede.

Vinterprov
Många tror att det inte är någon mening med att ta prov under vintern eftersom det då är en mindre
aktivitet på parasiterna. Ett prov säger ändå ganska mycket även under denna tid, och det är bara en
del av de små blodmaskarna som går i vila, inte spolmask, bandmask och stora blodmasken. På
unghästar (upp till 2 år) bör en kontroll göras mitt i vintern för att ta reda på om hästen bär på
spolmask. Att göra en odling under vinterhalvåret är inte helt fel eftersom stora blodmasken har en
livscykel på mellan 6 och 9 månader. Har hästen smittats under sommaren så kan det synas då.

Tänk nu bara på att fortfarande inte avmaska ”för säkerhets skull” ‐ det kan leda till
mycket större problem!
På hemsidan www.maskkontroll.se hittar du mycket mer information och där gör du även dina
beställningar!
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