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Innledning  
I blindtarmen (caecum) hos hest vil pH-verdien ved faste være ca 7,0 og ved 
grovfôr rasjon ca 6,9 (Frape, 1998). Med økende mengde kraftfôr i rasjonen vil 
pH-verdien etter fôring kunne bli betydelig lavere. I hvor stor grad kraftfôret er 
med å senker ph-verdien vil avhenge av mengden og hvor lett fordøyelig stivelsen 
i kraftfôret er i blindtarmen. Ved tungt fordøyelig stivelse vil mer passere 
tynntarmen ufordøyd og dermed komme til blindtarmen der den vil fermenteres av 
mikrobene. Stivelse fra bygg og mais er tyngre fordøyelig i tynntarmen enn 
stivelse fra havre (Radicke, 1990). Dersom betydelige mengder stivelse når  
blindtarmen kan dette føre til kraftig fall i pH og fare for endotoxemi og 
forfangenhet (Frape, 1998). Økt kraftfôr i rasjonene vil også hos hest påvirke 
produksjonen av flyktige fettsyrer på samme måte som hos drøvtyggere, med økt 
andel acetat og redusert propionat, samtidig med redusert pH (Schwabenbauer et 
al., 1982). Det vil derfor være av interesse å undersøke effekter av ulike typer 
kraftôr på pH-verdien i blindtarmen hos hest.  
 
Materiale og metoder 
Hestene var vallaker av rasen Norsk Kaldblodstraver, alder 8-12 år og kroppsvekt 
490-530 kg. De var oppstallet individuelt på spilttau.. De hadde hele tiden fri 
tilgang på vann gjennom drikkekar. Hestene hadde en kanyle (fistel) i blindtarmen 
i området der tynntarmen munner ut (ileo-caecal junction). Kanylen var av mykt 
silikonmateriale med en diameter på 40 mm og lengde tilpasset hver hest.  
Hestene ble daglig mosjonert 60-90 minutter i skritt og trav i en datastyrt 
treningsmaskin. Daglige rasjoner bestod av 7 kg høy  (hovedsaklig timotei) og ca 
2 kg kraftfôr (2g stivelse per kg kroppsvekt). Kraftfôret bestod enten av pelletert 
bygg eller hel havre, og alt kraftfôret ble gitt til morgenfôringen. Høyet ble fordelt  
2,0, 2,0 og 3,0 kg til henholdsvis morgen (08.00), middag (14.00) og kvelds 
(19.00), unntatt når hestene fikk høy som eneste fôr. Da ble det fôret middag 
klokken 12.30. Hver forsøksperiode bestod av 3 uker forberedelse før det ble gjort 
registreringer. Hestene fikk de forskjellinge rasjonene i ulike perioder slik at 
effekt av tid skulle elimineres. På prøvedagen ble en pH elektrode ble lagt inn i 
blindtarmen før morgenfôring og koplet til en logger  som registrerte pH-verdi 
hvert 5. sekund (WTW-pH 340, Ehlert &Partner, Tyskland). Loggingen ble startet 



når morgenfôret ble gitt og stoppet etter 6 timer. Hestene fikk ikke nytt måltid så 
lenge loggingen pågikk (med unntak av når de fikk bare høyrasjon), og de ble 
ikke trent i denne perioden. 
 
Resultater og diskusjon 
Hestene forholdt seg rolige i den perioden loggingen pågikk, og det var ingen 
synlige tegn til at de var stresset av undersøkelsen. Resultatene fra pH-loggingen 
er vist i figur 1. 
 
 

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

0 100 200 300 400

Tid etter fôring, min.

pH
-v

er
di Høy

Havre
Bygg

 
 
Figur 1. Ph-verdi i blindtarmen hos hester etter fôring enten med bare høy, høy+hel havre 
og høy+pelletert bygg (gjennomsnitt av 3 hester).. 
 
Når hestene fikk bare høy var det minst endring i pH-verdi etter fôring. Middelverdiene 
gikk ned fra ca 7,0 til  et minimum på 6,7. Når hestene fikk høy pluss havre gikk pH ned til 
6,4 og når hestene fikk høy pluss pelletert bygg til 6,1.  Dette er i overenstemmelse med 
andre undersøkelser (Willard et al., 1977, Frape, 1998), og viser at bygg er tyngre 
fordøyelig i tynntarmen enn havre, slik at mer stivelse kommer til blindtarm. Når pH-
verdien sank etter fôring med kraftfôr forble den lav i hele tiden loggingen pågikk (6 
timer), selv om hestene ikke ble fôret igjen i denne perioden. Det ble også observert klare 
individuelle forskjeller mellom hestene med hensyn til hvor mye pH-verdien sank. Årsaken 
til dette ble ikke klarlagt, men det kan tenkes at hestene har ulik evne til å bufre pH 
endringer i blindtarmen enten ved buffer i spytt og fordøyelsesvæsker eller gjennom 
forskjeller i sammensetting av tarmfloraen. 
 
 



Konklusjon 
Hestens fordøyelseskanal er følsom for endringer både når det gjelder fôringsrutiner, 
fôrtyper og fôrkvalitet. Hester i trening har høyt energibehov og får dermed mye kraftfôr i 
rasjonene. De rasjonene som ble gitt til morgenfôring i dette forsøket må kunne regnes som 
ganske nær vanlig fôringspraksis. 2 kg kraftfôr (2 gram stivelse per kg kroppsvekt) og 2 kg 
høy er ikke uvanlig til hester i trening. Det ble registrert tydelige fall i pH-verdiene i 
blindtarmen når kraftfôr ble tatt med i rasjonene, og det ble videre registrert større fall i pH 
når det ble brukt pelletert bygg sammenlignet med hel havre. Dette understreker at det vil 
være av betydning å kjenne effekten på pH-verdi i blindtarmen av ulike typer og 
behandlingsmåter av kraftfôr til hester.  Dette kan igjen gi et bedre grunnlag for anbefaling 
om antall fôringer per dag og mengde kraftfôr  per fôring. Kunnskap om kraftfôrets 
innvirkning på forholdene i  tarmkanalen vil også være av betydning når man skal 
komponere kraftfôrblandinger til konkurransehester.  
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