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Materiale og metoder  

4 blindtarmsfistulerte hester (Kaldblodstravere, alder 4-9 år, gjennomsnittsvekt 
500 kg), ble benyttet i forsøket. Hestene ble foret 3 ganger daglig (08.00, 14.00 og 
20.00) med en diett bestående av samlet 7 kg høy og 3 kg kraftfôr. Gjennom hele 
forsøket (16 uker) be hestene trent daglig i skritt og trav ca 1 ½ time i en utendørs 
treningsmaskin. Resten av dagen var hestene oppstallet på spilt med gummimatter 
og sagflis. Fire forskjellige kornslag; bygg, havre, hvete og mais, ble hver 
behandlet på fire forskjellige måter; malt, pelletert, ekstrudert og mikronisert. 
Etter en 5-dagers tilpasningsperiode ble krom-merket høy og ytterbium-merket 
kraftfôr blandet i morgenmåltidet, som bestod av 2 kg høy og 1 kg av et av 
kraftfôrene. Avføringsprøver ble samlet hver time fra 5-12 timer etter tildeling, 
deretter annenhver time fram til 36 timer etter tildeling, deretter hver 4. time fram 
til 52 timer etter tildeling. Prøvene ble tørket, malt og analysert for krom og 
ytterbium ved atomabsorbsjon spekrofotometri. Forsøket var designet som et 
latinsk kvadrat som ble gjentatt 4 ganger slik at i løpet av den 16 uker lange 
forsøksperioden ble hestene fôret hvert av de 16 fôrene i tilfeldig rekkefølge. For 
å evaluere fordøyelseskinetiske parametere, ble markørekskresjonskurvene 
tilpasset til forskjellige non-lineære modeller som beskriver enten et alders-
uavhengig kompartment (avdeling), et enkelt alders-avhengig mixing 
kompartment (gamma distribusjon; Gn, n=2-4), eller en to-kompartment modell 
med gamma-avhengighet i den første avdelingen og alders avhengighet i den 
andre avdelingen (GnG1, n=2-4) (Pond and Ellis, 1988). I modellen ble det antatt 
at en transitt tid, TT, representerer retensjonstiden fra magen til tarminnholdet 
entrer colon, og CMRT representerer gjennomsnitts retensjonstid i colon (alders 
avhengig eller uavhengig). Total gastro-intestinal retensjonstid (TMRT) ble 
kalkulert som TT + CMRT. Forsøket ble gjentatt for alle diettene. Hestene hadde 
alle blitt fistulert mer enn ett år før forsøket, og de ble fôret med samme høy 
gjennom hele perioden.  



Statistiske analyser ble gjort med General Linear Model prosedyren i SAS®  
(SAS Institute, 1998). Modellen inkluderte effekt av individuell hest (1-4), 
fôrmiddel (1-4) og fysisk behandling (1-4).  
 
 
Resultater 
Ekskresjonskurvene ble tilpasset forskjellige non-lineære modeller, både alders 
avhengige en-kompartment modeller og forskjellige to-kompartment modeller. 
For å beskrive parametere på fordøyelseskinetikk ble kurvene tilpasset modeller 
med gamma aldersavhengighet, og i de fleste tilfellene ble MSE minst i gamma 4 
(G4) modellen for både Cr og Yb. Derfor ble G4-modellen brukt ved bergninger 
av passasjeparametre.  
Det var en signifikant forskjell i total tilbakeholdelsestid (TMRT) mellom hester, 
varierende fra 24,8 – 29,8 timer. Tidsforsinkelsen (TD), den estimerte tiden før 
signifikante mengder markørsubstans ble funnet i faeces varierte mellom hester 
fra 7,6 – 13,4 timer etter fôring. Det var også en signifikant forskjell mellom 
hester for CMRT (aldersavhengig avdeling), varierende fra 13,3 til 15,7 timer og 
en liten, men signifikant forskjell mellom hester i prosent som forlater den 
aldersavhengige avdelingen per time, varierende fra 9,8 – 11,4 % pr time. (Tabell 
1). 
 
Tabell 1. Passasjekinetikk for individuelle hester. 

Hest TD, timer CMRT, timer TMRT, timer Kp, %/time
1 7,64a 15,69a 25,03a 9,8a

2 11,27c 15,67a 28,69b 9,8a

3 13,36d 14,83a 29,83c 10,4b

4 9,84b 13,34b 24,81a 11,4c

Tall i samme kolonne merket med ulike bokstaver indikerer at de er signifikant forskjellige (P<0,05) 
 
Ingen signifikante forskjeller i total tilbakeholdelsestid ble funnet mellom de 4 
forskjellige behandlingsmåtene. Det var imidlertid forskjell i oppholdstid i den 
alders-avhengige avdelingen (CMRT), noe som indikerer en mulig forskjell 
mellom ubehandlet og pelletert fôr, og de fôrene som var behandlet under høy 
temperatur (ekstrudert og mikronisert). Det var også signifikant forskjell i prosent 
ingesta som forlater den aldersavhengige avdelingen per time (Kp) mellom det 
ubehandlede fôret og de behandlede. Det var signifikant forskjell i TD mellom 
ubehandlet fôr og pelletert fôr. (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Effekt av prosesseringsmetode av korn på passasjekinetikk.  
Behandling TD, timer CMRT, timer TMRT, timer Kp, %/time
Ubehandlet 9,91a 15,65a 27,27a 9,9a



Pelletert 11,05b 14,99a 27,74a 10,3ab

Extrudert 10,61ab 14,55b 27,82a 10,6b

Mikronisert 10,55ab 14,34b 26,54a 10,7b

Tall i samme kolonne merket med ulike bokstaver indikerer at de er signifikant forskjellige (P<0,05) 
 
Mais skilte seg noe ut ved å ha lenger tilbakeholdelsestid i den alders-avhengige 
avdelingen og samlet tilbakeholdelsestid. Dette skyldes en lavere 
tømmingshastighet (Kp) (Tabell 3).  
 
Tabell 3. Effekt av fôrtype på passasjekinetikk.  
Korn TD, timer CMRT, timer TMRT, timer Kp, %/time
Havre 10,60a 14,92ab 27,21ab 10,2ab

Bygg 10,39a 14,38a 26,37a 10,7a

Hvete 10,56a 14,59ab 26,77a 10,5ab

Mais 10,57a 15,65b           28,01b 9,8b

Tall i samme kolonne merket med ulike bokstaver indikerer at de er signifikant forskjellige (P<0,05) 
 
Det var ingen signifikante forskjeller i ekskresjonskurver og passasjekinetikk for 
høy og kraftfôr. 
  
Tabell 4. Passasje kinetikk for kraftfôr og høy. 
Fôr Markør TD,timer CMRT,timer TMRT,timer Kp,%/time 
Kraftfôr Yb 10,54 15,97 26,50 10,4 
Høy Cr 10,40 15,61 26,01 10,6 
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Figur 1. Eksresjonskurver for høy (Cr) og kraftfôr (Yb) 
 
 



Diskusjon 
Vårt valg av modell for utregningene samsvarer med tidligere publiserte resultater 
(Austbø og Volden, 2003). Å bruke en to-kompartment modell førte ikke til noen 
ytterligere forbedring i SEM, noe som indikerer at en enkel aldersavhengig modell 
er tilstrekkelig til å beskrive passasjekinetikken i caecum/colon avdelingene hos 
hest. 
Det var signifikante individuelle forskjeller mellom hester, den totale 
passasjetiden varierte fra 24,8 – 29,8 timer. Dette er betydelig raskere enn 
tidligere hevdet. Frape (1998) hevdet at det tok 65 timer før 95% av fôret var skilt 
ut igjen. Denne raskere utskillelsen får også betydning for mengden fôr hesten til 
enhver tid har lagret i tarmen, og derved også væskereservoarene.  
Det ble funnet små forskjeller i total tilbakeholdelsestid, kun mais skilte seg ut 
med noe lenger tilbakeholdelsestid. Også behandling av fôret gav små forskjeller i 
tilbakeholdelsestid. Ubehandlet og pelletert fôr brukte noe lenger tid i den alders-
avhengige avdelingen (colon). 
Ekskresjonskurvene for høy og kraftfôr viser en tydelig likhet. Begge markørene 
nådde maksimum ekskresjon etter 24 timer, og de hadde begge nådd et minimum 
av ekskresjon etter 52 timer. Dette skiller seg tydelig fra tidligere publikasjoner 
(Frape, 1998), som har hevdet at høy og kraftfôr ikke bruker like lang tid i 
fordøyelseskanalen. Siden høyet ikke var kuttet i mindre biter eller behandlet på 
andre måter, skulle dette reflektere den naturlige prosessen i hester fôret på 
normal måte under standard oppstalling.  
 
Referanser  
Austbø, D., Hove, K., Volden,H., 2003. Influence of Caecal Cannulation on the Rate of  
Passage of Roughage and Concentrates in the Gastrointestinal Tract of Horses. Abstract 
og handout EAAP, 2003, s 418. 
 
Frape, D., 1998. Equine nutrition and feeding. Blackwell Publishing Company. 
 
Pond, K.R., Ellis, W.C., 1988. Compartment models for estimating attributes of digesta 
flow in cattle. British Journal of Nutrition 60,  571-595. 
SAS Institute, 1998. User’s Guide, Version 6, 4th Edition. SAS Institute Inc., Cary, NC.  
 
 


	Effekt av fôrtype og fôrteknologisk behandling av kraftfôr p
	Materiale og metoder
	Resultater
	Figur 1. Eksresjonskurver for høy (Cr) og kraftfôr (Yb)

	Referanser


