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Innledning 
Falltall er et viktig mål på kvaliteten av mathvete som reflekterer α-amylase- 
aktivitet og stivelseskvalitet. Regn eller fuktig vær etter modning på jordet før 
høsting kan forårsake spiring. Korn som har begynt å spire har en høy α-amylase 
aktivitet som fører til nedbryting av stivelse, og som kan påvirke den teknologiske 
og ernæringsmessige kvaliteten av fôr. Falltallsanalysen er en standardisert 
metode som måler effekten av kornets innhold av α-amylase på melets 
forklistringsegenskaper. Falltall måles i sekunder, og er basert på tiden det tar for 
et objekt å falle en bestemt distanse gjennom en oppvarmet og forklistret 
mel/vann-blanding. Matmjølsindustrien vil vanligvis kreve et falltall på ca 250 sek 
i melet, og hvetepartier med falltall under 200 vil alltid nedgraderes til fôrkorn. 
Sammenhengen mellom næringsverdi og falltall er uklar. Svihus et.al. (2002) fant 
en negativ sammenheng mellom falltall og omsettelig energi målt hos 
slaktekyllinger og vaksne haner, mens Pirgozliev et.al (2003) og Skiba et al. 
(2003) ikke fant tilsvarende sammenheng. Rose et al. (2001) fant derimot en 
positiv korrelasjon mellom fôrutnyttelse og falltall.  
 I den senere tid har det vist seg at fordøyeligheten av hvetestivelse kan 
variere betydelig. Lav stivelsefordøyelighet hos kyllinger er observert i forsøk i 
ulike europeiske land (Maisonnier et al., 2001; Hetland et al., 2002). Siden 
redusert falltall er sammenfallende med økt amylaseaktivitet (Lunn et al., 2001), 
kan falltallet kanskje tenkes å ha betydning for fordøyelighet og energiverdi i 
hvete. Dette studiet ble gjort for å studere betydningen av  falltall i hvete for 
produksjonsresultat, fordøyelighet og omsettelig energi hos slaktekyllinger.  
 
Materiale og metoder 
To hvetesorter, Bastian og T1022 med hhv hard og myk endosperm ble brukt i 
studiet. Fra samme utgangsmateriale av hver sort ble partier lagt til spiring under 
kontrollerte betingelser for å oppnå ulike grader av redusert falltall. Korn ble lagt i 
bløt i 48 timer i mørkt rom ved 9˚C, og luftet i 15 minutter fire ganger i løpet av 
bløteperioden. Etterpå ble vannet fjernet og kornet satt til spiring. Spiringen 
foregikk ved 9˚C etter ulike tider for å oppnå ulik grad av spiring og således ulike 
falltall. Kornet ble deretter tørket i 10-12 timer ved 60˚C til 15 % vanninnhold. 



Kornet ble malt på hammermølle gjennom 3 mm sikt. Kyllingdietter med hvete 
med ulike falltall bestod av 76 % hvete, 10 % soyaisolat, 5 % fiskemel, 4 % 
soyaolje, 3,41 % mineraler/vitaminer, 0,95 % aminosyrer og 0,5 % markør. 
Diettene ble kaldpelletert gjennom 3 mm matrise.  
 Daggamle kyllinger (Ross 208) ble plassert i binger med strø frem til 11 
dagers alder. Fra 11 dagers alder ble kyllingene flyttet til enkeltbur, og hver diett 
ble gitt til 24 kyllinger. Lys og temperatur ble styrt etter kommersielle 
anbefalinger.  
Om morgenen ved 13 dagers alder ble fôr tatt bort. Etter 6 timer ble hver kylling 
veid, rene gjødselbrett ble plassert under hver kylling og kyllingene fikk igjen 
tilgang på fôr. Gjødsel ble samlet kvantitativt hver 48. time. Ved dag 16 ble fôret 
tatt bort og veid. Etter 6 timer ble kyllingene veid og gjødsel samlet før kyllingene 
igjen fikk tilgang til fôr. Ved 17 dagers alder ble kyllingene veid, avlivet med CO2 
og dissekert. Innhold fra bakre 2/3 av ileum ble samlet og fryst før kjemisk 
analyse. Innholdet i jejunum ble analysert for viskositet. Gjødsel og fôr ble 
analysert for bruttoenergi på bombekalorimeter. Forsøket ble gjennomført etter 
nøyaktig samme fremgangsmåte med korn høstet i 2002 og 2003. 
 
Resultat og diskusjon 
Tabell 1-4 viser resultatene fra de to forsøkene. Selv om de numeriske 
forskjellene i produksjonsresultater mellom ulike falltall er små, er det 
gjennomgående hveten med høyest og hveten med lavest falltall som gir best 
fôrutnyttelse. Unntaket er T1022 i forsøk 1, men her var det laveste falltallet 
vesentlig høyere enn de laveste falltallet for de andre hvetepartiene. Dataene for 
fôrutnyttelse samsvarer veldig godt med målt innhold av omsettelig energi. 
Gjennomgående ligger ubehandlet hvete og hveten med lavest falltall over de 
andre med hensyn på omsettelig energi, og dette forklarer de observerte 
forskjellene i fôrutnyttelse. Årsakene til ulik innhold av omsettelig energi 
avhenger trolig av ulik fordøyelse av næringsstoffer. Stivelsesfordøyeligheten ser 
ut til å samsvare med innholdet av omsettelig energi og bidrar slik sett til å 
forklare forskjellene i omsettelig energi. Proteinfordøyelighet ser derimot ikke ut 
til å være konsekvent påvirket av falltall.  
 Spesielt i forsøk 2 ble det observert en signifikant økning i viskositeten 
av tynntarmsinnholdet. Økt viskositet vil normalt redusere samspillet mellom 
fordøyelseskomponenter og næringsstoffer og slik sett hemme fordøyelse, 
absorpsjon og passasjehastiget. Den økte tarmviskositeten kan være forårsaket av 
at nedbrytingsprosessen i kornet i forbindelse med spiring aktiverer enzymer som 
bryter ned uløselige fibre til løselige fibre. Løselig fiber er kjent for å binde vann 
og gi økt viskositet i løsninger og tarmchym. Skitnere bur henger sammen med at 
økt mengde vann følger de ufordøyelige fiberstrukturene gjennom dyret og skilles 
ut med avføringen.  



Tabell 1. Resultater fra forsøk med slaktekylling gitt dietter basert på ulike falltall 
av Bastian (Forsøk 1)  
 FT 380 FT 248 FT 157 FT 74 
Fôrforbruk, 11-17 dager 368 382 386 360 
Tilvekst, 11-17 dager 278 282 283 277 
Fôrforbruk/tilvekst, 11-17 dager 1.33 1.36 1.38 1.30 
Viskositet i tarm, cP 2.46 4.03 3.86 3.30 
Skittenhet på bur, poeng 2.35 2.63 2.63 2.25 
Ileal stivelsesfordøyelighet i tarm 0.85 0.81 0.85 0.88 
Ileal protein fordøyelighet 0.76 0.76 0.76 0.76 
AMEn, MJ/kg 12.93 12.62 12.59 13.12 
 
 
Tabell 2. Resultater fra forsøk med slaktekylling gitt dietter basert på ulike falltall 
av T1022 (Forsøk 1) 
 FT 315 FT 198 FT 143 FT 115 
Fôrforbruk, 11-17 dager 315 312 327 314 
Tilvekst, 11-17 dager 231 216 232 222 
Fôrforbruk/tilvekst, 11-17 dager 1.37 1.47 1.43 1.44 
Jejunal viskositet, cP 2.99 3.16 3.15 3.47 
Skittenhet på bur, poeng 1.63b 1.75ab 2.08a 2.04a

Ileal sivelsesfordøyelighet 0.95 0.96 0.92 0.98 
Ileal protein fordøyelighet 0.75 0.73 0.69 0.74 
AMEn, MJ/kg 13.40 13.07 13.39 13.61 
 
 
Tabell 3. Resultater fra forsøk med slaktekylling gitt dietter basert på ulike falltall 
av Bastian (Forsøk 2) 
 FT 374 FT 174 FT 69 FT 62 
Fôrforbruk, 11-17 dager 376b 408a 398ab 394ab 
Tilvekst, 11-17 dager 286 304 295 299 
Fôrforbruk/tilvekst, 11-17 dager 1.32 1.37 1.35 1.32 
Jejunal viskositet, cP 9.6b 17.9a 17.9a 17.3a 
Skittenhet på bur, poeng 2.79 3.36 3.29 2.96 
Ileal sivelsesfordøyelighet 0.91 0.83 0.92 0.92 
Ileal protein fordøyelighet 0.73 0.74 0.76 0.71 
AMEn, MJ/kg 12.45bc 11.99c 12.71ab 13.12a 



Tabell 4. Resultater fra forsøk med slaktekylling gitt dietter basert på ulike falltall 
av T1022 (Forsøk 2) 
 FT 340 FT 170 FT 93 FT 62 
Fôrforbruk, 11-17 dager 386 412 405 390 
Tilvekst, 11-17 dager 290 306 298 298 
Fôrforbruk/tilvekst, 11-17 dager 1.34 1.35 1.37 1.32 
Jejunal viskositet, cP 5.7b 8.8ab 10.7a 8.8ab 
Skittenhet på bur, poeng 2.67ab 3.13a 3.17a 2.3b 
Ileal sivelsesfordøyelighet 0.87ab 0.89ab 0.81b 0.98b 
Ileal protein fordøyelighet 0.70 0.70 0.70 0.76 
AMEn, MJ/kg 12.98a 12.37ab 12.07b 13.13a 
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