Spørsmål og svar fra Champion webinar
«Kolikk og diaré hos hest»
17.november 2020
Q= spørsmål
A= svar
Q: Hva tenker dere om markekur og unghester? Bør jeg behandle uansett selv om de voksne ikke er
plaget av mark? Jeg er redd de skal få kolikk.

A: Ja, føll og unghester 3 år og yngre har dårlig immunitet mot innvollsorm og bør behandles
jevnlig. Det er spesielt spolorm som kan bli et stort problem og gi alvorlig kolikk hos unghest.

Q: Jeg leste et sted at noen brukte gresspellets som belønning, men jeg forer lusernepellets
som jeg fukter på forhånd, og den sveller jo som bare det!!! Så derfor lurer jeg på om det er
trygt å gi gresspellets som belønning? Kan det føre til forstoppelse?
A: Champion graspellets bør helst bløtes før fôring, men kan også fôres tørt i mindre
porsjoner.

Q: Hesten min hadde spiserørsforstoppelse i sommer, og jeg er livredd for at det skal skje
igjen. Er det sånn at hester som har fått spiserørsforstoppelse en gang lett kan få det igjen?
A: Dersom spiserørsforstoppelsen løste seg raskt og ikke lagde skader i slimhinna er det ikke
mer sannsynlig at den får spiserørsforstoppelse igjen enn andre hester. Du bør likevel være
sikker på at den tygger fôret godt, ellers vil det kunne stoppe seg til igjen.
Spiserørsforstoppelser som sitter fast over lengre tid eller krever mye behandling før den
løsner kan gi arr i slimhinna som kan forårsake nye forstoppelser.

Q: Hvor mye Yeasac trenger hesten for at det skal hjelpe?
A: Anbefalt mengde er 15-35 gram per 100 kg kroppsvekt.
Q: Hvor mye skal betfiber bløtes opp?
A: Betfiber skal bløtes 5-7 ganger sin egen vekt i vann. Det vil si at 1 liter betfiber tørt, skal
blandes i 5-7 liter vann.
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Q: Jeg har en fjording på 28 år som har litt problemer med tennene. Han har hatt kolikk to
ganger i høst, hva kan jeg gi ham som han greier å tygge og som motvirker kolikk?
A: Det er viktig at hesten får i seg nok fibermateriale. Når han tygger dårlig kan du gjerne gi
ham oppbløtt Champion Graspellets som en god fiberkilde. Det kan også hjelpe på
forstoppelser dersom du har mulighet til å få ham til å bevege seg mer dersom ham vanligvis
står mye i ro. Bli gjerne med på vårt neste webinar om «Fôring av seniorhesten» for flere tips!

Q: Kan hest få fri tilgang på havrehalm i tillegg til vanlig rasjon med høy og kraftfor, eller bør
man begrense det?
A: Det er havrehalm som er mest smakelig og best fordøyelig for hesten. På grunn av at halm
er enda mer fiberrikt og tyngre fordøyelig enn høy, anbefales det ikke at halm utgjør mer enn
halvparten av grovfôret hesten spiser. Dersom hesten får mye halm er det økt fare for at den
får forstoppelseskolikk.

Q: Kan antibiotikabruk i forbindelse med forfangenhet være årsaken til at hesten fikk kolikk?
Hesten var en fjordhest på 19 år
A: Antibiotikabruk kan forstyrre tarmfloraen og dermed forårsake kolikk, men det er
vanskelig å si om det var tilfellet for akkurat din hest.

Q: Hvorfor er vanlig at nordlandshester og welshponnier får lett diare ??
A: Vi har ikke kjennskap til at disse to rasene skal få lettere diare enn andre raser, men begge
rasene er forholdsvis nøysomme hester, og trenger ikke like mye energi tilført fra fôret som
andre, mer krevende raser. Om de får for mye av enkelte næringsstoffer kan det føre til diare.

Q: Hvor mye bør oppdrett bløtes opp?
A: Champion Oppdrett trenger ikke nødvendigvis å bløtes opp, siden det ikke sveller spesielt
mye. Mange bruker likevel muligheten til å få i hesten litt ekstra væske ved å bløte fôret. Bruk
i såfall den mengden vann du selv synes passer for å få en grei grøt.

Q: Hei, kan hest med magesår få Yea-sac?
A: Ja, også hester med magesår kan fint få Yea-Sacc! Det er ikke noe vi tenker på som
behandling mot magesår, men det vil ikke på noen måte forverre magesåret, og har samme
gode virkning på mikrofloraen lenger bak i tarmsystemet.
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Q: Vår hest tålte betfiber dårlig, men diareen ble bedre med diamant
A: Champion Diamant er også et fôr man gjerne kan bruke til hester med diaré! Det er
skånsomt for fordøyelsessystemet og inneholder mye eple som igjen inneholder pektin som
beksytter tarmslimhinna mot påvirkning fra toksiner. Man må ofte prøve seg fram på hester
med diaré, så hold deg til det som fungerer for deg!

Q: Noen erfaringer med halm til hester med kronisk diare?
A: Mange hester med kronisk diaré kan få positiv virkning av halm sammen med ordinært
grovfôr. Det er absolutt noe man kan prøve dersom hesten får nok (eller mer enn nok) energi
fra resten av fôrrasjonen.

Q: Dere sier at B-vitamin må gis hver dag. Hesten min har flere ganger fått sprøyte med Bvitamin fra dyrlegen. Har dette da bare en funksjon der og da og bør jeg i stedet gi B-vitamin
hver dag?
A: En B-vitaminsprøyte kan være riktig dersom hesten trenger en rask påfylling av B-vitamin,
for eksempel etter en sykdomsperiode. Normale, friske hester produserer vanligvis nok Bvitamin selv, men hester med forstyrrelser i tarmfloraen kan fint ta opp B-vitamin du tilsetter i
fôret, noe som også gir en mye jevnere tilførsel enn en enkelt sprøyte.

Q: Hva er beste B-vitaminkilde ved ekstra behov? Det er forskjellige produkter på markedet.
Hva taes opp best? Blande i foret, eller intravenøs?
A: Det finnes 8 ulike B-vitaminer, og sørg for at du bruker et tilskudd som ikke bare har et
par av B-vitamin-typene, med mindre du vet at hesten bare mangler akkurat disse typene.
Champion B-vitamin har alle 8, og er i en konsentrert form som gjør at det rekker med 15 ml
daglig. Se gjerne vårt webinar om vitaminer og mineraler der vi snakket endel om dette!

Q: Hei. Er det noen som jobber med fekal transplantasjon i praksis?
A: Ja, flere dyrleger utfører dette, det er ikke en spesielt komplisert prosedyre dersom du har
en god «donorhest» på samme stall. Hør med din veterinær om dette!

Q: Er det noen sammenheng mellom magesår og kronisk diarè?
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A: Det er ikke noen sammenheng i den forstand at kronisk diaré fører til magesår, men det
hester med magesår kan også få diaré (gjerne mørk på farge). Diaré kan også skyldes stress,
noe som også kan føre til magesår.

Q: Er det ikke sånn at hesten kan få tarmslyng om den ruller seg for mye når den har fått
kolikk
A: Jo, det er ikke gunstig at hesten ruller seg kraftig når den har kolikk. Rulling kan flytte på
tarmpartier som er gassfylte eller forstoppede, og dermed forårsake en tarmslyng.

Q: Hesten min har ganske faste hestepærer, men rett etter avføring kommer det en god del
tarmsaft, alt mellom bare noen få cl opp til en hel desiliter (dette er antatt mengde - ikke
målt). Er det noe galt med tarmfloraen hans?
A: Det høres ut som om hesten din kan ha en intoleranse mot noe den spiser. Dette sier vi
mye mer om i webinaret!

Q: Hvor mye lettfordøyelige karbohydrater er "større mengder"? Altså hvor mye kan hesten
få uten at det er problematisk?
A: En vanlig, frisk hest uten fordøyelsesrelaterte sykdommer som for eksempel
insulinresistens eller krysslammelse kan få inntil 1,5 g lettfordøyelige karbohydrater per kg
kroppsvekt per måltid før det gir negativt utslag på tarmfloraen. Dette tilsvarer altså ca. 750 g
stivelse + sukker per måltid hos en hest på 500 kg. Vanlige kraftfôr inneholder mellom 15 og
30 % stivelse, så man må opp i litt mengder før det lager problemer. Lær mer om dette i vårt
webinar om stivelse og sukker til hest!
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