HVIS UHELDET ER UDE ...
Hvis der er dyr i besætningen, der ud
vikler græsforgiftning, vil symptomer
ne i de indledende stadier være: Koen
er sløv, følger ikke med flokken, har
nedsat appetit og søger ikke foderet.
Efterhånden får koen sværere ved at
bevæge sig naturligt, den går usikkert
på benene, næsten som var den fuld.
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I den alvorlige og ofte akutte fase vil
koen lægge sig og blive helt eller del
vist lammet. Ofte findes koen liggen
de på marken ude af stand til at rejse
sig. Den virker muligvis kold på kryds
og ører og tør på mulen. Til sidst kan
det resultere i krampeanfald og 'stjer
nekiggeri', som er, når koen har hove
det stift bøjet bagover. Lammelsen vil
i sidste ende ramme vejrtræknings
musklerne og hjerte, og koen vil dø.
HJÆLPEN ER PÅ VEJ
Oplever du en eller flere af de ovenstående symptomer hos køer i din be
sætning, særligt hos de højdrægtige
eller ammende køer i forår og efterår,
er det vigtigt at ringe til dyrlægen med
det samme. Græsforgiftning er en

hurtigt forværrende tilstand og skal
behandles inden for kort tid for at øge
koens overlevelseschancer. Dyrlægen
vil behandle med magnesium og calci
um i blodet og vil eventuelt også give
afslappende medicin, hvis koen er i
krampestadiet.
Magnesium kan måles i blodet, så ved
hjælp af blodprøver kan man be- el
ler afkræfte, hvorvidt der er tale om
græsforgiftning. Kontakt din dyrlæ
ge hos Dyrlæge & Ko for hjælp til at
diagnosticere og eventuelt behandle
problemet, hvis du har mistanke om,
at dyrene ikke får nok magnesium.

\.9

z
z
>
6

FAKTA BOKS
Sørg for, at dyrene har adgang
til ad libitum korrekt tilpasset
mineral og salte
Vær særligt opmærksom på am
mende dyr - især ved vejrskifte
til koldere temperaturer
Dyrlæge skal tilkaldes selv ved
tidlige sygdomstegn for at mini
mere dødsfald
Dyrlægen kan hjælpe med at
bekræfte mistanken om græs
forgiftning.
Blodprøver kan afgøre køernes
magnesiumniveau i blodet og
dermed be- eller afkræfte græs
forgiftning.
Tildel mineraler til dyr på græs
året rundt for at sikre dem en
god forsyning med blandt andet
magnesium.
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