
Dyrlægens vinkel… 

På et tørkeår med hvad deraf følger! 

Det har for mange været en meget udfordrende græsningssæson – sommeren 2018. Allerede fra 

begyndelsen af maj måned var der underskud af regn, og denne tørke forsatte helt ind i august – ja her hos 

os mærker vi den absolut stadig. 

Græsmarkerne har været helt uden vækst – og mange af den har taget stor skade. Dette åbner op for at 

”ukrudt” som mælkebøtter og andet ikke-græs har for gode vilkår.  

Sørg for at få dine marker pudset af da det kun er græsserne der tåler og trives ved at blive slået og skåret 

ned. 

Mange frygter at der skal  ny indgræsning til for at undgå forfangenhed. Vi har jo lært, at det er det 

”stressede” græs som især er farligt i forhold til forfangenhed. Men så længe nætterne er lune er der ikke 

noget at være bange for. Det sukker (fruktan), som dannes ved sollysets påvirkning af græsset i dagtimerne, 

det suges tilbage i rodsystemet om natten. Det er først når nattetemperaturen kommer ned under 6-8 

grader samtidig med at der er solrige dag -  at sukkeret ikke kan ”spoles tilbage” og derfor ophobes i 

græsset med forfangenhed til følge. 

Derfor er forfangenhed forårsaget af græsset primært et forårs og efterårsproblem. 

Det er en fornuftig modforanstaltning mod forfangenhed, at fodre hesten med grovfoder med højt indhold 

af ufordøjelige langkædede kulhudrater som cellulose, inden hestene lukkes på græs. Dette sikre en god 

grobund for tarmbakterierne så disse kan være sunde og danne en god og stærk barriere overfor pH skift. 

Foder med pro-og især præbiotika kan også være en sund beskyttelse mod forfangenhed. Lucerne er 

ligeledes en rigtig godt pH-buffer. 

Men som sagt- ingen grund til unødig bekymring endnu. 

Senere på året når nætterne bliver kolde – kan det være foruftigt  at vente med at lukke hestene ud på 

græsset til temperaturen er steget og græsset er begyndt at gro og dermed forbrænde sukkeret og lave det 

om til vækst (af bla cellolose) 

 

Nu talen er på grovfoder….. SÅ må vi konstatere at der nok er høstet mindst en trediedel mindre i år end 

normalt. Der er mange, som ikke har fået sikret sig vinterfoder. 

Derfor er der nu planer om at importere wrap fra Island og nogle henter hø i Italien. 

Priserne på disse produkter er meget høj – naturligvis, når man tar den lange transport i betragtning 

Jeg vil mane til en smule ro på. Mange wrapproducenter vil kunne tage et sent 2. slet i september . Så inden 

kontoen lænses fuldstændigt ved at købe et produkt, hvor det for øvrigt vil være rigtigt svært at kunne få 

godtgjort evt fejl ved produktet, så kontakt Jeres normale leverandør og hør om der er planer om endnu et 

slet i år. 


