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Ett brett sortiment av fröblandningar 
från vår svenska fröförädling  
säkerställer ditt grovfoders  
höga kvalitet 

Odla ditt försprång 
med oss!

Mjöldryga är något som många 
främst förknippar med före-
komst i spannmål, men även 
vallgräs och gräs på natur- 
beten kan infekteras. Mjöl-
dryga orsakas av svampen 
Claviceps pupurea, och kan ses 
med blotta ögat, främst under 

sensommar till sen höst. I spannmål bildas stora s.k. sklero-
tier, mörkvioletta till gråsvarta i färgen som är lätta att se. 
I gräs är sklerotierna betydligt mindre och svårare att upp-
täcka. Sklerotierna innehåller flera olika giftiga substanser 
inom gruppen ergotalkaloider, vilka kan orsaka ergotism.

Även om man länge vetat om att djur på bete kan konsumera 
mer eller mindre betesgräs med sklerotier är det ovanligt med 
rapporter om djur som visat symptom på ergotism. 

I en tysk studie under 2013 och 2014 ställde man sig dock 
frågan om mer långvariga hälsoproblem i två olika hästflockar 
skulle kunna vara associerade med intag av ergotalkaloider 
från mjöldrygeinfekterat bete. I båda flockarna visade hästarna 
svullna öronspottkörtlar i september och oktober, och i den 
ena flocken visade 23 av 26 hästar dessutom svullna leder och 
ben, utmattning, stelhet i rygg, kraftlösa bakben/pares, hältor, 
tandgnissling och rinnig träck. Ju längre tid hästarna vistades 
på betet, desto mer symtom hade de. Hästarna undersöktes av 
veterinär, och betena inspekterades, varvid en kraftig förekomst 
av mjöldryga påträffades. 

Betena provtogs och analyserades för förekomst av sklerotier 
och ergotalkaloider. Nio av tolv gräsarter var infekterade 
med sklerotier, bl.a. hundäxing, kvickrot, luddtåtel, engelskt 
rajgräs och timotej. De tre arter som inte var infekterade var 
ängssvingel, rödsvingel och ängsgröe. Kantzoner med obetat 
eller oslaget gräs hade alltid högre förekomst av sklerotier 
jämfört med gräs som betats kontinuerligt. Sklerotierna innehöll 
flera olika ergotalkaloider, och fördelningen av alkaloiderna 
skiljde sig åt beroende på gräsart. Dagligt intag av ergotal-

kaloider hos hästarna varierade beroende på var på betet de 
betade; från de mer centrala delarna av betet kunde intaget 
vara 94–266 µg ergotalkaloider per dag och från kantzoner  
65 till 564 µg alkaloider per dag. Samtliga beräknade intag av 
ergotalkaloider överskred EFSA:s medelvärden för intag av 
ergotalkaloider via foder hos häst.

För att vidare utröna om symptomen orsakades av mjöldryga 
behövs fler väldokumenterade fall, men också undersökningar 
om förekomsten av alkaloidbildande endofytsvampar i vallar 
och beten. Den här studiens resultat visade dock också att det 
går att begränsa hästars exponering för mjöldryga genom att 
putsa betena så snart gräsen blommat, eftersom det minimerar 
förekomsten av sklerotier.
Cecilia Müller, SLU, Inst. för husdjurens utfodring och vård, 
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Lästips:
Aboling, S., Drotleff, A.M., Cappai, M.G. & Kamphues, J. 2016. Conta-

mination with ergot bodies (Claviceps purpurea sensu lato) of two 
horse pastures in Northern Germany. Mycotoxin Res. 32, 207–219.

Jennéus, A. 1990. Mjöldryga.  Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad 
om växtskydd 18J. 

 https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/ekol/faktablad/fakta-
bladvaxtskydd/faktablad_om_vaxtskydd_18j.pdf

Jordbruksverket. 2019. Mögelgiftet aflatoxin och mjöldryga. 
 http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/foder/foderhy-

gienfranjordtillbord/otillatetfoder/mogelgiftetaflatoxinochmjoldryga.
4.585544cc15c00c7390f9b1a3.html

Mjöldryga på hästbeten?

Den viktigaste grödan för den som producerar foder åt idisslare och 
hästar är vallen. 
Vid två tillfällen har Vallkonferensen anordnats för att alla vall-
intresserade – utfodrings- och växtodlingsrådgivare, lantbru-
kare, forskare, lärare, studenter, beslutsfattare, säljare – ska 
kunna träffas och ta del av det senaste inom forskningen på området.  
I februari 2020 är det dags igen. Boka in den 4–5 februari i din kalender 
för Vallkonferens 2020, kom, lyssna och ställ frågor!

Vallkonferens i Uppsala 4–5 februari 2020
Programmet kommer bl.a. att innehålla:
•	 Ny	teknik	som	hjälp	i	vallodlingen
•	 Grovfodereffektiva	kor,	mindre	metanutsläpp
•	 Bete	–	naturbete,	osynliga	stängsel,	tramptålighet
•	 Majs	–	sorter,	sjukdomar
•	 Hjälpsådd	och	gödsling
•	 Vallar	tåliga	vid	extremväder
•	 Kolinlagring	och	andra	ekosystemtjänster
•	 Presentation	av	Årets	Vallmästare
•	 Inno4Grass	–	goda	tips	från	vallbönder
•	 Bra	vallfoder	en	nyckel	till	god	hälsa	och	välfärd	hos	hästar

Mer information kommer du att hitta på 
slu.se/vallkonferens2020


