Grasaar hond, wat moet ik weten?

Grasaren staan ook wel bekend als ‘kruipers’. Je vindt ze in Nederland veel in
de natuur. Helaas zorgen ze wel eens voor problemen bij honden. Door de
weerhaken die aan de grasaar zitten, blijven ze vaak vastzitten op plekken die
heel irritant zijn voor honden. Hoe ga je om met grasaar bij je hond?
Wat zijn grasaren?
Grasaren zijn dus de zogenaamde kruipers. Het zijn scherpe zaden van een
grassoort die een pluim vormen aan het uiteinde van de grasspriet. Ze zijn vaak
te vinden in hoog gras en langs walkanten. Als een hond in het hoge gras loopt
breken deze pluimen af en hechten ze zich door de weerhaken aan de hond. In
de meeste gevallen blijft zo’n grasaar bij je hond in de vacht hangen, maar
soms kan zo’n graspluim nare gevolgen hebben.
Symptomen grasaar bij de hond
De meest voorkomende plekken waar grasaren te vinden zijn bij honden zijn in
de oren, de neus of tussen de tenen. Het is als baasje daarom belangrijk om te
herkennen dat je hond last heeft van grasaar.
Cliché maar waar: voorkomen is beter dan genezen, ook weer in dit geval. Maar
hoe voorkom je die nare grasaren bij je hond?
Let altijd op waar je hond loopt, met name in een losloopgebied. De kans is
groter dat je hond een grasaar te pakken krijgt als hij door het hoge gras
banjert.
Ook kun je regelmatig controleren als je in een ‘risicogebied’ bent geweest. Pak
de poot van je hond even vast en kijk of er geen ongewone plekken aanwezig
zijn. Check ook even de oksels, de liezen en in de oren en neusgaten.
Mocht het al te laat zijn en je hond heeft al last van een grasaar dan kun je
hem – mits het goed te doen is – proberen zelf te verwijderen. Doe dit alleen
wanneer je zeker weet dat het lukt! Zorg ervoor dat de volledige pluim en alle
resten zijn verwijderd.
Ten slotte is het altijd verstandig om je hond goed te borstelen of kammen na
het wandelen. Zo neem je altijd wel viezigheden en eventuele grasaren mee in
de kam.
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