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Forholdet mellem bakterie og vært 
Gennem evolutionen, har bakterier og varmblodige dyr, opbygget en form for 
lukket system til fordel for begge parter, og gennem millioner af år har 
bakterierne udviklet sig til at tilpasse sig deres vært. Værtsdyret (her duen) får 
fordel af bakteriernes hjælp ved fordøjelsen,  og bakterierne udvikler nødvendige 
næringsstoffer, beskytter mod andre uønskede bakterier, udøver kontrol af vand 
i legemet og andre former for stofskifteprocesser. Til gengæld har bakterierne 
gode vækst muligheder i en god temperatur, samt har en god nærings tilførsel fra 
duens sekreter. Pga. duens fordel fra de nyttige bakterier er det en "win-win" 
situation for due og bakterierne. 

Forandringer i duen 
Dette samarbejde mellem due/bakterier betyder selvfølgelig en afhængighed af 
hinanden, og sker der forandringer i duen, vil disse forandringer ramme 
bakterierne i kro/tarmsystemet. Bakterielle forandringer kan ske ved stress, 
forandringer i foderet, kur med antibiotika osv. , men dette vil selvfølgelig 
forandre duens velbefindende. Er duens fordøjelsessystem ramt, vil evnen til at 
optage næring være påvirket og hele tarmsystemet kan risikere at blive ramt af 
en sygdom. Det vil med andre ord sige, at duen skal kæmpe sig tilbage til 
normaltilstanden med de gode bakterier. 
Hvis duerne ikke er stresset, får korrekt foder, slaget ikke overfyldt, ingen 
blindkure, ingen sygdom i stofskiftet i tarmen og et rent slag, vil alle disse nævnte 
faktorer give en god balance mellem duen og bakterier. Er alle de her nævnte 
tilstande overholdt, vil der ved en undersøgelse hos en dyrlæge ikke være noget 
unormalt ved duen. 

 
E-coli bakterie. 
Der findes mange 
stammer af denne 
bakterie, og nogle 
stammer er meget 
farlige både for 
duer og os 
mennesker. 
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Ubalance hos duerne 
De forhold der beskrives  ovenfor, gælder selvfølgelig ikke i de forhold der er i en 
kapflyvning, hvor selv duer fra de bedste slag med den bedste pasning, udsættes 
for en stressfaktor. Dette betyder, at den normale balance af tarmfloraen kommer 
under pres. Lykkes det at opretholde en balance, med en god foder optagelse og 
en god resistens hos duerne under opholdet i kurvene, er det optimalt. Talrige 
undersøgelser har vist det faktum.  
 

Hvad er probiotika? 
De normale organismer der findes i en dues tarmkanal, kaldes probiotika, og det 
der kaldes et probiotika koncept, er simpelt hen en genopbygning af den sunde 
tarmflora. Utallige studier af tarmfloraen har vist, at probiotika bakterien er den 
bedste til at genopbygge sundheden i tarmene, samtidig med at de bekæmper de 
dårlige bakterier, men på den anden side er det desværre disse bakterier der 
først bliver ubalance i ved en stress tilstand hos duerne. De fleste probiotika 
produkter består af naturligt levende kulturer af Lactobacilli og Enterococcus  
 

 

   

Her ses de to hovedtyper af bakterier som Probiotika er fremstillet af. Til 
venstre ses Enterococcus og til højre Lactobacilli. Typen her af Lactobacilli 
hedder acidophillus, og kan som bekendt købes i supermarkedet som et af 
mange sunde mælkesyreprodukter. 
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Genopretning af balancen 
På et tidspunkt blev det bevist, at visse levende bakterier til dyr og mennesker 
havde en gavnlig effekt på fordøjelsen. Næste skridt var at masseproducere disse 
gavnlige bakterier,  fx producerer den store japanske fabrik Yakult en probiotika 
til mennesker  (Lactubacillus casei), der er en mælkebaseret drik.   
I Japan bliver konsumeret 14 millioner liter dagligt af Yakults probiotika, samt 
også en del i Australien. Videnskabelige studier viser, at mennesker der jævnligt 
konsumerer Yakults probiotika drik, bevisligt er mere modstandsdygtige over for 
sygdomme. Det er yderligere bevist, at probiotika kan hindre kræftfremkaldende 
toksiner i at brede sig. 
Til duerne er der tyktflydende  probiotika til individuel behandling. Til hele slaget 
fås probiotika i både pulverform og flydende, og disse midler holder sig fint i en 
lukket beholder og ikke for varmt. Da forholdet mellem duen som vært, og 
bakterien i duens tarm er vigtig, skal det være den rigtige type probiotika til 
duen. Til duer bruges der en multi-stame af probiotika specielt til fugle. 
 

Virkningen af probiotika 
En "kamp" mellem bakterier 
Det er en kendt sag, at de gavnlige bakterier producerer mælkesyre, brintoverilte, 
antibiotika og andre substanser der holder farlige bakterier i skak. Som mange 
brevduefolk ved, er E-coli og Candida (gærceller) og i sjældnere tilfælde 
Salmonella, de mest almindelige ubehagelige bakterier.  Disse omtalte bakterier er 
opportunister, der bare venter på at komme til at virke hvis duen bliver svag eller 
stresset. Stress kan forstyrre den normale balance i tarmfloraen, og give de omtalte 
bakterier en chance for at "spille med". PH værdien i tarmfloraen i en rask due er 
ca. PH 4,5, altså svagt surt, men er der angreb af E-coli bliver PH værdien alkalisk - 
PH 7-8. Kan man derimod sænke surhedsgraden i tarmene, bliver det svært for E-
coli bakterierne at overleve. 

 
   
Bakterien Salmonella 
eller Paratyfus.  
Den mest velkendte 
paratyfus er 
Salmonella typhi, der 
giver feber og er 
meget dødelig. 
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Det her omtalte med PH værdien, er grunden til at sænke PH værdien i drikkevandet 
for at pacificere de farlige bakterier, og det gamle råd med Æble Cider eddike i 
vandet er også udmærket. Den mælkesyre der dannes gennem probiotika gør det 
samme arbejde, men udover dette giver probiotika en yderligere beskyttelse ved at 
danne en beskyttende slim der sætter sig på tarmenes vægge og på den måde vil 
forhindre E-coli bakterierne i at sætte sig.  
Probiotika giver derfor en naturlig bekæmpelse af de dårlige bakterier, i stedet for 
at bruge antibiotika. Der er absolut ingen risiko ved brug af probiotika, og de 
oversvømmer simpelthen tarmene med gavnlige bakterier. 
 

Stimulerer appetitten 
Det ser ud til, at probiotika har en stimulerende effekt på duernes appetit, og det er 
kendt at probiotika producerer enzymer til fordøjelsen samt B vitamin, og det 
hjælper selvfølgelig duerne til at få det meste ud af foderet. Et studie fra USA viste, 
at nymfeparakitter opfostret i 6 uger, voksede betydeligt hurtigere ved tilsætning af 
probiotika, og disse fugleungers vægt var øget med 14%, i  forhold til unger uden 
tilsætning af probiotika. 
    
Stimulation af immuniteten 
Videnskabelige studier i hele verden har utvetydigt vist, at probiotika styrker 
immuniteten. 
 

                  

Skematiseret længdesnit af en bakterie. 
Cellen er afgrænset af en plasmamembran og en cellevæg. Den genetiske information 
findes i kromosomet, der består af DNA uden proteiner. 
Bakterier findes i meget store mængder overalt i naturen, - i vand, jord og luft, på og i 
planter, dyr og mennesker.  
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Brug af probiotika 
 

Hvordan kan brevduefolk bruge probiotika med fordel?  

Efter stress. 
Det er et fastslået faktum, at stress vil påvirke den normale balance af de gavnlige 
bakterier i tarmsystemet, og sker det vil mange af de gavnlige bakterier blive fjernet 
fra duens fordøjelses og tarmsystem, hvorefter de ikke gavnlige bakterier vil 
overtage deres plads. Denne tilstand kan medføre diare, tab af ydeevne, nedsat 
appetit og i avls slaget give nedsat vækst af ungerne, og i denne situation vil 
probiotika genoprette balancen mellem de gavnlige og ikke gavnlige bakterier. 
Probiotika bør derfor gives  straks efter opståen af stress, for på den måde at undgå 
sygdom og nedsat ydeevne. 

I avlslaget 
Det er klogt at bruge probiotika regelmæssigt hos avlsduerne, specielt i avls 
sæsonen, og bør bruges 2-3 gange i perioden hvor unger fodres. Specielt er E-coli 
her en fare, hvor probiotika kan give et godt avls forløb med god appetit til forældre 
og unger og fuld udnyttelse af foderets nærings værdi.  

Hos kapflyvningsduerne 
Probiotika kan bruges både til behandling og præventivt mod E-coli og Candida. I 
slag hvor disse Sydomme er et tilbagevendende problem med grøn eller grønligt og 
vandigt gødning, skal der bruges probiotika jævnligt. Hvis vejret er koldt og fugtigt 
med fare for E-coli i et klamt og fugtigt slag, kan probiotika også bruges præventivt. 
Er slaget måske ikke "up to date" med ret fugtigt miljø med mellemrum, kan man 
være på forkant med en eventuel sygdom der dukker op, ved at forebygge med 
probiotika, af den simple grund, at det er bedre at forebygge end at kurere syge 
duer. Har duerne fået E-coli eller luftvejs infektion, behandles dette samtidig med at 
der gives probiotika. Man må dog huske, at probiotika ikke er et vidundermiddel til 
alle slags sygdomme hos brevduer. 
 

 Candida gærcellen 
findes i mave og tarm 
systemet hos både 
fugle og pattedyr. 
Disse gærceller kan 
under sygdom brede 
sig og være skadelige. 
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Reagerer duer ikke på brugen af probiotika kan det skyldes to ting: 

 1. Under stressperioden. Det er vigtigt at lave en diagnose til behandling af 
en stress situation, således at behandlingen virker. Som jeg plejer at sige; 
"Man kan ikke tørre gulvet tørt hvis vandet løber!"  Som nævnt før, kan stress 
komme af problemer med slaget eller dårlig planlægning, men kan også 
komme fra Gul Knop, luftvejs infektion, coccidier eller orm. Er der tale om en 
af disse sygdomme og de bliver kureret, kan probiotika være god til at holde 
duens mave/tarmkanler sunde.   

  2. Alvorlig E-coli eller anden bakterie infektion. Tager en alvorlig 
infektion det forløb, at probiotika ikke nytter, må der benyttes sulfat baseret 
antibiotika. En kur med antbiotika bør tage 4-5 dage, og bruges det i 
sæsonen, bør det bruges tidligt på ugen, således at der er nogle dage mellem 
kuren og afsendelse. I nogle sygdoms tilfælde kan probiotika dog tage 
brodden af infektionen. 

Efter kapflyvningen 
Som nævnt før kan stress, ved kapflyvning, influere på duens tarmflora, men 
under normale omstændigheder vil gødningen se normal ud efter 24-48 timer 
efter hjemkomst, men det er afhængigt af flyvningens længde og sværhedsgrad. 
Erfaringsmæssigt, fra mine egne duer, er gødningen ved brug af probiotika 
næste morgen godt på vej til normalen med en fast konsistens og brunlig farve. 

Efter avl af unger 
Efter avl af unger ønsker vi ikke at bruge medicin fordi vi ønsker at vores duer 
skal have en stærk immunitet, og det vil brugen af probiotika fremme. 

Efter brug af antibiotika 
Specielt ved brug af antibiotika i sæsonen, vil probiotika fremskynde duens form 
til det normale. 
 

 E-coli 
bakterier 
findes i mange 
varianter, dette 
billedet viser 
en af dem. 
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Ved fældning 
I fældeperioden vil probiotika stabilisere mave og tarmsystemet, og derved give 
den fulde næringsværdi af foderet til dannelsen af de nye fjer, og derved også 
undgå mærker i fjerene ved forkert udvikling. 

Slag med raceduer 
Probiotika kan give større modstands dygtighed ved salmonella. Selv om alle 
duer er udsat for salmonella, ses denne sygdom oftere i blandt raceduer end ved 
brevduer der kapflyves. Visse typer raceduer har let ved denne sygdom fx 
Modenas, udstillings brevduer (Englændere) og duer af højtflyver typen. 

Probac 
Probac er en multistamme probiotika designet specielt til 
fugle, og det er det probiotika preparat jeg vil anbefale. Det 
kan tilføres drikkevandet til duerne, med en teskefuld (3 
gram) per 4 liter vand. Til foderet kan det tilføres ved at 
fugte foderet først, hvorefter det tilføres probiotika med 1/3 
teskefuld (1 gram) per 1 kg foder. 

Note om brug af probiotika 
I nogle større byområder tilsættes fluorid og klorin til drikkevandet, og det 
kan hæmme probiotika i at udvikle sig. De Australske myndigheder mener dog 
ikke at den relativt lave koncentration af de tilsatte stoffer har nogen effekt, 
men det skulle dog lige være hvis man bor tæt ved et vandværk. Har man et 
problem, kan man fylde nogle kar med vand og lade det stå i 24 timer, 
hvorefter de skadelige stoffer er fordampet. 
Probiotika er faktisk en slags "fromtkæmper" i kampen mod de skadelige 
bakterier. Gennem videnskabelig forskning, er det lykkedes at gøre probiotika 
modstandsdygtig mod mave syre, salt fra galden og fordøjelses enzymer, 
således at et større antal sunde bakterier finder vej til tarmsystemet og gør sin 
gode virkning her.   
Ved den  menneskelige sundhed, arbejdes der med at udvikle specielle 
probiotika til bekæmpelse af mave og tarminfektioner.  I stedet for at give 
mennesker antibiotika mod en infektion, arbejdes der med at tilsætte en 
bestemt kultur af yoghurt til bekæmpelse af de skadelige bakterier. Lykkes det 
i fremtiden at finde gode typer bakterier til bekæmpelse af fx. E-coli der har 
mange stammer, vil det være muligt at undgå brug af antibiotika, og det 
gælder selvfølgelig også i brevduesporten. 
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Probiotika i handel 
Der findes et utal af mærker i probiotika, der kan fås hos din forhandler af 
foder til duerne. Nedenunder nævnes få eksempler. 

 

        

     


