Ryttermærke 5

FAGPLAN – SYGDOM
FORMÅL
Uddannelsen skal give viden om sygdomme hos hesten samt forebyggelse og behandling heraf.
MÅL
Ved uddannelsens afslutning skal rytteren kunne
genkende symptomer på hestesygdomme
angive behandling på hestesygdomme
forklare, hvordan hestesygdomme forebygges
TID
2½ timer
EMNE
Vaccination af hesten
Lektion 1
Ca. 15 min
Henvisninger:
HH: s. 74

Gødningsprøve
Lektion 2
Ca. 15 min
Henvisninger:
HH: s.111-112+117119

MÅL
Rytteren skal kunne beskrive, hvilke vaccinationer en
konkurrencehest skal have.
Resultatet er tilfredsstillende, når rytteren kan forklare
at konkurrenceheste skal vaccineres mod influenza
at influenzavaccinationen består af en basisvaccination
(2 gange med mellem 3 uger og 3 måneders
mellemrum) og derefter revaccination inden for 365
dage. (For heste påbegyndt basisvaccination efter 31.
december 2012 skal der også gives en Boostervaccination, denne skal gives tidligst 5 måneder og
senest 6 måneder og 21 dage efter den anden
basisvaccination)
at overholdes revaccinationen ikke, skal der startes
forfra med en basisvaccination
at det er normalt, at hesten bliver vaccineret mod
stivkrampe, når den bliver vaccineret mod influenza
Rytteren skal kunne forklare, symptomer på parasitter samt
forholdsregler mod parasitter.
Resultater er tilfredsstillende, når rytteren kan forklare
- at symptomerne på parasitinfektion kan være meget
forskellige, at det kan vise sig som kolik, diarré,
utrivelighed eller ved synlige orm eller æg i gødningen
- at hesten 1 til 2 gange om året bør kontrolleres for
indvoldsorm ved gødningsprøver
- at ormeinfektioner kan behandles med ormekure
- at der i stalden bør være en strategi for, hvordan det
undgås at få parasitter ind på græsmarken

BEMÆRKNINGER
Find hestenes
vaccinationskort frem
og gennemgå dem
sammen. Tjek op på, at
alle hestene har fået
basisvaccination
indenfor det angivne
tidsrum, og at
revaccination er
forekommet årligt.

Gennemgå den lokale
strategi for at bekæmpe
parasitter sammen med
eleverne, herunder
hvornår der sidst blev
foretaget
gødningsprøver, og hvad
de viste.
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