Nyhedsbrev
Ormestrategi
Der er stigende resistensproblemer blandt hestens indvoldsorm mod vores ormemidler. Faktisk
findes der ikke længere et middel, hvor ikke én eller flere typer orm er resistente. Samtidig med
dette er der ikke udsigt til nye virksomme ormemidler før om 5-10 år. Disse to ting stiller store
krav til at ormebehandling håndteres korrekt af både dyrlæger og hesteejere. Det er et fælles
ansvar at løse denne opgave, således at vi også om 5 år kan behandle og kurere de heste, der lider
af orm, med de ormemidler, som vi har til rådighed nu. Dyrlægerne Nørhald har i lyset af dette
vedtaget følgende ormestrategi i samråd med Danmarks førende hesteparasitforsker Martin
Krarup fra Landbohøjskolen.
Føl og plage indtil 2 år
Denne aldersgruppe er meget følsomme for infektioner med orm - især spoleorm. Hvert år ses der
dødsfald i denne gruppe som følge af mangelfuld ormebehandling. Vi anbefaler, at denne
hestegruppe behandles tre gange årligt med en resistensundersøgelse i foråret. Således er
behandling ikke afhængig af en påvist ormebyrde i en gødningsprøve. Føllene behandles første
gang 1 md. gammel og igen som 3-4 mdr gammel. Derefter skal ejeren kontakte os i oktober, april
og juli og så fremdeles indtil hesten bliver to år. Behandling i december sker kun, hvis føllet/plagen
har kliniske symptomer.
Plage fra 2 år samt voksne heste
Der udleveres kun ormekur til de heste, hvor en gødningsprøve viser at hesten har en
behandlingskrævende ormebyrde. Der er vigtigt at vide, at over 50% af de voksne heste aldrig har
orm af betydning, derfor øges resistensen ved at behandle disse ”rene” heste. 80% af ormene i en
besætning er faktisk hos kun 20% af hestene, og det er derfor unødvendigt at behandle alle
voksne heste.
Der skal indleveres gødningsprøver i april/maj samt september/oktober måned. Dette gøres ved at
tage en frostpose og indsamle en lille mængde frisk gødning, midt i hestepæren, og derefter
presse luften ud af posen og slå en knude på denne. Der skrives navn, adresse samt hestenavn på
posen og denne afleveres samme dag hos dyrlægen.
På rideskoler samt private opstaldninger er det vigtig at alle hestene undersøges for orm, da
resultatet kan danne baggrund for rådgivning i hesteholdet, f.eks. omkring foldhåndtering.
Stutterierne bedes kontakte os med hensyn til planlægning af en ormestrategi i deres besætning.
Den voksne hest skal ikke behandles ved juletid. Det er vist, at behandling om vinteren faktisk øger
risokoen for ormemiddelresistens. Desuden er ormene på dette tidspunkt gået i dvale i
tarmvæggen, og de rammes derfor ikke. Undtaget herfra er hestens mavebremselarver, der ofte
udskilles i gødningen på dette tidspunkt. Disse larver er ikke behandlingskrævende, idet deres
såkaldte patogenitet (sygelighed) er meget lav. Det kan som hesteejer virke ulækkert, at hesten
udskiller disse larver, men det har ingen betydning for hestens sundhed og på grund af risikoen for
resistens frarådes behandlingen.
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