
 

VÄRMESTRESS 
 
En häst kan dricka 35 – 70 liter med vatten om dagen, men den faktiska mängden bestäms utav ett antal faktorer inklusive 
träningens varaktighet och intensitet; vädret, värmen och fuktigheten; hästens kondition, kroppsfysik, svettningsförmåga 
och päls; och mängden och typen av fodret. Hästar svettas i regel för att regularisera kroppstemperaturen, men under 
varma och fuktiga förhållanden förångas inte svett och denna metod funkar inte längre för att kyla ner kroppen. Värme som 
produceras av ämnesomsättning och muskler i träning överstiger kapaciteten för upplösning genom evaporation, vilket 
leder till att värmen lagras och i vissa fall ökar kroppstemperaturen farligt mycket. Hästar kan utveckla kliniska tecken på 
värmestress och i vissa fall livshotande värmeslag. 
 
När huden kroppen inte klarar av att kylas ned genom avdunstning från huden så ökar kroppens kärntemperatur. I ett tidigt 
skede när temperaturen bara är något förhöjd (dryga 39.5 oC), så kan hästar se slöa ut, sakna impuls, och du kanske måste 
hjälpa dom att hålla sig i respektive gångart eller fart. Muskelcellernas funktion är nedsatt och skada uppstår. 
Andningsfrekvensen ökar för att driva ut värme, som en flämtande hund, och det kan ta längre tid för dom än vanligt att 
återhämta sig efter att träningen är över. Hjärtfrekvensen kan öka, och att återhämta sig till vilopuls kan ta längre tid. I ett 
tidigt skede av värmestress så kommer hästarna inte att prestera som dom ska och återhämtningen kommer att ta längre 
tid.  
 
Om ett milt tillstånd av värmestress får möjligheten att utveckla sig och kroppstemperaturen klättrar till kritiska nivåer, över 
40oC, så upphör tarmens funktion, och tecken på kolik kommer att uppstå. Hjärtfrekvensen kan överstiga 100 slag i minuten, 
och hjärtarytmi är vanligt. Hästarna kan bli vingliga och kollapsa. Detta är uppenbarligen en nödsituation, och omedelbar 
hjälp från veterinär krävs. Intravenös administrering av vätska och elektrolyter kommer att krävas och det finns ingen garanti 
för att resultat kommer att vara positivt. Att förhindra värmestress eller att åtminstone kunna identifiera och hantera 
tillståndet i ett tidigt stadie är därför mycket viktigt.  
 
För hästar som står uppstallade i varma och fuktiga omgivningar eller om dom står på en transport så är sämre aptit ett av 
dom första tecken på att dom har problem att reglera sin kroppstemperatur. När kroppstemperaturen ökar så utvidgar sig 
dom yttre kärlen för att öka värmeutsläppet genom huden. Du kan ofta se kärlen som står ut vid nacken och bröstet vid 
dessa tillfällen. För att upprätthålla detta perifera blodtryck så leds vätska från tarmens hålrum in i blodströmmen, och kärl 
som förser dom inre tarmväggarna dras samman. Matsmältningen saktas ned och hästen tappar sin aptit. När detta inträffar 
så är det extremt viktigt att hästarna dricker ordentligt för att ersätta svettförluster och för att fylla på vätskevolymer i 
blodströmmen och tarmens hålrum.   
 
EN HÄST SOM TRÄNAR, RESER ELLER STÅR UPPSTALLAD I VARMA, FUKTIGA FÖRHÅLLANDEN DRICKER INTE ALLTID 
TILLRÄCKLIGT 
 
De två främsta sakerna som stimulerar törst är en minskning i blodvolym och en ökning av natriumkoncentrationen. Hästar 
förlorar dock relativt mycket elektrolyter när dom svettas, så eftersom dom förlorar vätska kan dom i samma skede förlora 
tillräckligt med natrium för att hålla uppe natriumkoncentrationen i blodet. Utan ökningen av natriumkoncentration så får 
de inte en tydlig signal för att dricka. Dessutom så har hästar ett antal beteendeproblem som kan hindra dem från att dricka. 
Dom kan vara petiga med smaken eller temperaturen av vattnet, och i vissa miljöer så kan hästar bara vara för upphetsade 
eller stressade för att dricka.  
 
HUR DU UNDVIKER UTTORKNING OCH EN OBALANS AV ELEKTROLYTER 
 
När hästar reser och tränar så förser nedsmält mat i mag-tarmkanalen en viktig reservoar av vätska och elektrolyter. En 
skiva med blötlagt hö kan innehålla så mycket som 4-5L vatten, och gräs består redan av 90% fukt så båda två är värdefulla 
dieter före resa och uthållighetstävling. Att förse elektrolyter oral för att hjälpa till att upprätthålla natriumnivåerna före 
och efter resa eller träning är också viktigt. Eftersom elektrolyter som tillförs till fodret kan minska foderintaget så kan en 
pasta vara en mer pålitlig administreringsmetod.  
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Elektrolyter som tillförs till foder och vatten har visat en minskning utav intaget och det sista du vill är att din häst dricker 
mindre när den är uttorkad. Se till att alltid ha en hink med rent vatten utöver ”behandlat” vatten för att försäkra er om att 
hästar som är petiga åtminstone har något som dom är villiga dricka. En liten dos melass kan blandas med 
elektrolytbehandlat vatten för att det ska smaka bättre. (Blanda tills vatten blir svagt tefärgat.) Dom flesta hästar gillar den 
söta melassmaken så du kan använda denna metod för att uppmuntra hästar att dricka mer eller för att kamouflera dom 
olika smaker av vatten som du kan stöta på när du reser. När de väl dricker och ersätter elektrolytförluster så kommer dom 
även i regel äta som dom ska. Du måste dock vara försiktig att inte tillsätta för höga koncentrationer av natriumklorid in i 
tarmsystemet när hästarna redan är varma och inte dricker. Den osmotiska dragningen från salt drar tillbaka vätska in i 
tarmens hålrum vilket reducerar vätskan i kärlsystemet och ytterligare reducerar värmeutsläppet genom huden. Tillför 
något lägre doser med elektrolyter tillsammans med rent och färskt vatten för att uppmuntra dom till att dricka.  
 
Hö och gräs tillsammans med korn tillför en del kalium, kalcium, fosfor, klor, och magnesium, men natriumnivåerna är i 
regel för låga för alla förutom hästar i vila. I studier som tittar på elektrolytförändringar i tävlande, vilande, och tränande 
varmblod så visade resultaten betydande förändringar i kaliumnivåer och mindre ändringar i natriumnivåer. En spruta med 
Pro-Dosa BOOST innehåller kalium, natrium och kloridnivåer i förhållanden som återspeglar dessa resultat. Nivåerna med 
elektrolyter som Pro-Dosa BOOST innehåller är i lämpliga doser för dom flesta hästar som tränar eller reser, inklusive 
tävlande fullblodshästar och sporthästar involverade i dom flesta grenar. Distanstävlande hästar å andra sidan har desto 
större ändringar i natrium-, klorid-, kalcium- och magnesiumnivåer än andra tävlande hästar på grund av den långa tiden 
som dom tävlar och den stora mängden svett som dom producerar. Av denna anledning så är det en bra idé att tillföra runt 
30g eller två matskedar natriumklorid (bordssalt) till distanstävlande hästar mellan varje slinga utöver en spruta med Pro-
Dosa BOOST, vilken redan innehåller bra doser med kalium, kalcium och magnesium.  
 
Att ge din häst ett optimalt näringsstöd för träning, resa och tävling är avgörande för att upprätthålla normal aptit och törst, 
vilket i sin tur krävs för att upprätthålla hydratisering och för att ersätta elektrolyter som förloras genom svettning.  
 
Pro-Dosa BOOST innehåller höga doser med näringsämnen som hjälper till att upprätthålla normal aptit och törst inklusive;  

 
• Elektrolyter, inklusive kalcium, 
magnesium och fosfor, samt natrium, kalium 
och klorid. Dessa makro-mineraler hjälper till 
att bibehålla normal törst, hydratisering och 
den elektrolytbalans som behövs för 
muskelcell-, hjärt-, och nervfunktion.  
• B-vitaminer, som behövs i korrekt 
balans med varandra för en normal 
energiproduktion, bildning av röda 
blodkroppar, nervcellsfunktion och aptit.  
• 22 Aminosyror som hjälper till att 
stimulera törst i uttorkade hästar samt att 
förse byggstenarna för proteinsyntes som är 
nödvändigt för musklernas återhämtning och 
uppbyggnad: och 
• Mineralämnen, inklusive koppar, järn, 
mangan och zink som är viktiga för bildning av 
röda blodkroppar och för 
ämnesomsättningen.  

 
Kroppen behöver en fullständig komplettering med näringsämnen i noggrann balans med varandra för att uppnå optimal 
hälsa, prestanda och återhämtning.  
 
Genom att ge din häst en tub Pro-Dosa BOOST minst två timmar innan ni lastar dom på transporten så hjälper ni dom att 
komma fram i bästa möjliga skick för att kunna prestera på topp under kommande tävling. Ge en extra tub för varje 
tävlingsdag och för distanshästar, ge en hel tub mellan varje slinga tillsammans med en matsked med vanligt bordssalt när 
det är varmt och fuktigt. Kom ihåg att svampa eller svalka av varma hästar med en slang med kallt vatten, skrapa dom ofta 
ändå till dess att dom har svalkats ner och håll dom i skuggan. Uppmuntra dom att dricka genom att hålla dom avslappnade 
och förse dom med kallt och smakrikt vatten. Fodra med blött hö eller gräs när ni kan för att fylla på vatten och 
elektrolytreserverna.  
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