
Senior spørgsmål 
 

Spørgsmål til seniorgruppen tages fra Junior og senior spørgsmålene og fra disse. 
 
Sektion B – Fodring 
 

1) Hvilken af følgende planter er giftige at spise for heste? 
 

A) Brændenælde 
B) Skræppe 
C) Marguerit 
D) Ambrosie 

 
2) Normalt får en hoppe tilført tilskudsfoder i sidste tredjedel af graviditeten fordi? 

 
A) Hoppen skal være fed 
B) Fosteret gror hurtigt 
C) For at hjælpe stålet til at blive udviklet 
D) For at forebygge sen foling 

 
3) Hvornår bør råmælken/colostrum gives føllet? 

 
A) 5 dage efter foling 
B) 3 dage efter foling 
C) 36 – 48 timer efter foling 
D) Inden for 12 timer efter foling 

 
4) Hvad betyder ”quidding” på engelsk? 

 
A) At hesten taber meget af foderet på grund af tand- eller kæbeproblemer. 
B) For meget fedende foder hvilket der leder til diarré 
C) For høj tildeling af kraftfoder hvilket kan give opsvulmen i maven 
D) Foderet tygges ikke godt nok og derfor bliver siddende i oesophagus 

 
5) En hest kan hver dag spise hø og kraftfoder, hvad der svarer til? 

 
A) 2.5 % af hestens krops vægt 
B) 5.0 % af hestens krops vægt 
C) 7.5 % af hestens krops vægt 
D) 10.0 % af hestens krops vægt 

 
6) Det er vigtigt en hest får masser af fibre i fodret fordi ellers? 

 
A) Stopper blodet med at cirkulere i kroppen 
B) Hopperne vil smide føllet 
C) Pelsen på hesten vil udtørre 
D) Fordøjelseskanalen vil holde med at fungere 

 
7) Med hvilket fodersupplement associerer du bogstaverne A, B, D, E og K? 

 
A) Mineraler 
B) Vitaminer 
C) Fibre 
D) Elektrolytter 

 
 
 
 
 



 
 

8) Et blandingsfoder (Compound feed)  
 

A) Indeholder ingen proteiner 
B) Bør ikke gives til hopper 
C) Giver en ensartet afbalanceret fodring 
D) Skal blandes med et mineral produkt 

 
9) Bakterier i blindtarmen hjælper hesten til at producere det enzym der optager/æder 

cellulose. I denne proces producerer bakterierne en substans som er en energikilde for 
hesten og kaldes: 

 
A) Glucose 
B) Stivelse 
C) ”Flygtig/letbevægelig fed syre”? 
D) Fedt 

 
10) Hvis man hurtigt skifter en hests grovfoderbaserede foder ud med et kornbaseret foder, 

kan det medføre stærk og hurtig ændring i bakeriepopulationen og protozofloran en 
hestens blindtarm hvilket kan forårsag: 

 
A) Hoste 
B) Diarré 
C) Azoturia 
D) At den styrter om af udmattelse 

 
11) Hvilket af følgende udsagn er korrekt i forhold til en hests fordøjelses system? 

 
A) Tyndtarmen består af blindtarm, tyktarm og endetarm 
B) Hestens mave kan fordøje 5 kg kraftfoder af gangen 
C) Tyktarmen indeholder mikrober som hjælper med fordøjelsen 
D) Leveren udskiller enzymer 

 
12) Den ideelle PH-værdi for en græsmarks jordbundsforhold er: 

 
A) 1.0 til 2.5 
B) 3.0 til 4.0 
C) 4.5 til 5.0 
D) 6 til 6.5 

 
13) Hvor fordøjer hesten fedtet ? 
 

A) I mavesækken 
B) I tyndtarmen 
C) I blindtarmen og tyktarmen 
D) I leveren 

 
14) Den gennemsnitlige længde på tyndtarmen af en hest er: 

 
A) 15 M 
B) 18 M 
C) 30 M 
D) 23 M 

 
 
 
 
 
 



15) Hvor lang tid tager det for en hest at passere foder gennem hele fordøjelsessystemet? 
 

A) 10 timer 
B) 20 timer 
C) 25 timer 
D) 40 timer 

 
16) Hvor lang tid anbefaler man at have hø i vand for at undgå støv? 

 
A) 5 minutter 
B) 20 minutter 
C) 2 timer 
D) 4 timer 

 
17) I hvilken periode er hoppens mælkeproduktion på sit højeste efter foling, er når føllet 

er? 
 

A) 2 til 3 måneder 
B) 3 til 4 måneder 
C) 4 til 5 måneder 
D) 1 til 2 måneder 

 
18) Når føllet er 6 måneder gammelt, har det opnået hvilken procentdel af sin udvoksede 

højde? 
 

A) 75 % 
B) 55 % 
C) 63 % 
D) 84 % 

 
19) En unghest mellem 6 og 12 måneder gammel bør fodres med et niveau i kraftfoder i 

retning af: 
 

A) 2 til 3 kg pr 100 kg af kropsvægten 
B) 3 til 4 kg pr 100 kg af kropsvægten 
C) 1 til 1,5 kg pr 100 kg af kropsvægten 
D) 2.5 til 3 kg pr 100 kg af kropsvægten 

 
20) Hvilket Calcium:fosfor (C:P)forhold er acceptabelt i en hoppes foderraton? 

 
A) 0.5 :1 
B) 2 : 1 
C) 5 : 1 
D) 7.5 : 1 

 


