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Artikel fra bogen The Pigeon af 
Dr. vet. Colin Walker 
 

Brugen af terapeutisk og regulerende medicin anbefalet af en faglært 
dyrelæge, vil være en sikker diagnose uden nogen form for tvivlsspørgsmål. 
Det samme kan desværre ikke siges om de utallige former for tilskudsfoder 
der findes på markedet. Brevduefolk må og skal have en realistisk holdning 
til de påstande om den fantasiske virkning som diverse produkter skulle 
have, og er man i tvivl kan man spørge en dyrlæge, ernæringsekspert eller 
farmaceut om inholdets værdi. Det er højst sandsynligt, at nogle 
naturprodukter er gavnlige, fx dem lavet af urter, men nogle af produkterne 
har ikke den virkning som producenten påstår,  men gør på den anden side 
ingen skade. Det må dog tilføjes at nogle tilskudsfoder førhen er blevet 
påvist at være direkte giftige og indeholde kolloid sølv. 
 

Hvidløg 

Hvidløgets videnskabelige navn er Allium sativum og bruges over hele verden i 
tilberedning af maden. I mange tusinde år har hvidløg været brugt ved 
menneskelige og animalske lidelser til fremme af helsen. Det aktive stof i hvidløg 
er allicin og når løget knuses udløses de aktive enzymer der også giver en 
karakteristisk lugt.  
At den friskpressede juice af hvidløg har en 
helbredende virkning, er et etableret videnskabeligt 
fakta. Der produceres en mængde produkter ud fra 
hvidløg, fx pulver, tabletter og olier, og de er alle 
produceret ved varmedestillation, hvilket ikke giver 
en virkning der er overbevisende, fordi selve den 
aktive ingrediens er skrøbelig og bliver nedbrudt 
ved fremstillingsprocessen. Hvor aktiv et produkt er, 
afhænger derfor af hvor kraftig duften er, og det 
bedste er derfor at presse den friske juice til brug. 
Bruges et produkt på oliebasis, må dette ikke være 
fremstillet under varmebehandling da dette 
forringer den aktive virkning. Til højre vises et af 
de mange produkter med hvidløgsolie, men den 
må altså ikke være varmebehandlet! 
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Videnskabeligt beviste fordele 
Hvidløg har været brugt i rigtigt mange år 
i brevduesporten, og der har været bragt 
mange anekdoter om hvidløgs virkning 
på duerne, men ser vi rent videnskabeligt 
på det, er de rene fakta dog knap så 
overbevisende. Allicin er kendt for at 
bekæmpe bakterier, og dette aktive stof 
forhindrer vækst og nedkæmper mindst 
to dusin bakterier inklusiv Salmonella, 
samtidig med at det også bekæmper mindst 60 typer af skimmel og gærsvampe.  
Hvidløg indeholder derud over sporstofferne Selenium og Gemanium, og disse 
mineraler er vigtige i forbindelse med opbygning af immunsystemet. Det er 
blevet fastslået, at disse mineralske stoffer nærmest forøger brevduens 
immunsystem til at modstå diverse sygdomsfremkaldende organismer af mange 
forskellige typer. 
Hvidløg har en stimulerende effekt på visse enzymer der bekæmper toksiske 
elementer i legemet, og nogle kalder dette for en "blodrenser" eller "vævrenser". 
Som dyrlæge er det dog svært at forstå hvad der menes med disse udtryk, men 
det kan dog siges, at der er et kemisk element der ser ud til at hjælpe legemet 
med at afgifte, neutralisere eller ligefrem fjerne giftige elementer. 
Gives hvidløg efter en kapflyvning, vil det hjælpe duen med at genoprette 
formkurven.    

Hvidløg som tilskud 
Der er stadig meget at lære om hvidløg, men ser vi på de videnskabelige fakta, 
samt på de erfaringer der har været i brevduesporten med hvidløg, ser det ud til 
at der er en gavnlig effekt ved brug af hvidløg til duerne.  

Hvidløg kan bruges som et supplement på to måder til duerne: 
1. Friskpresset juice tilsat drikkevandet eller på foderet. Det er ikke tilrådeligt at 
komme hele fed i drikkevandet, fordi der dannes en biologisk film på overfladen af 
feddet, og der er ingen virkning af de aktive stoffer i hvidløget. 

2. Som et oliebaseret additiv. En god kvalitet af hvidløgsolie skal indeholde 
friskpresset saft fra fed af hvidløg i olien. Ved fremstillingen af hvidløgsolien må 
produktet ikke blive udsat for en opvarmning, idet det aktive stof allicin vil blive 
meget svækket. De fleste typer hvidløgsolier tilsættes foderet med ½-1 ml. per kilo 
foder, og dette kvantum vil få foderet til at se pænt rent ud. Desuden vil olien også 
give duerne et næringstilskud. 
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Tilsætning af urter 

Nogle urtepræparater der i dag er tilgængelige for 
brevduefolket, beskrives af  fabrikanten, som rene  
vidundermidler, og man forbavses i en grad om dette har 
noget på sig. Det må dog her siges, at der i den 
videnskabelige litteratur er fremkommet beviser for at 
visse urter kan være gavnlige for fugle, hvor fx klorofyl 
har vist sig at formindske fordøjelses tiden ved Kakaduer, 
og mælkebøtte kan formindske mængden af kolesterol, 
samt forhindre fedtlever hos fugle. Ekstrakt fra planten 
Augustifolia purpurea har vist sig at stimulere immun-
systemet, samt formindske sygdomsperioden i visse 
tilfælde og vil også hjælpe svækkede duer. Fennikel te 
ekstrakt vil forkorte fordøjelses tiden hos duerne. Det må 
dog siges at visse af disse udsagn kan være behæftet 
med visse usikkerheder. 

På billedet ses et produkt kaldt T3 Super Herb (Herb=urter). Firmaet har et 
andet produkt kaldt Super Sonic også til brevduer. Mon ikke man lige skal 
"klappe hesten" før man køber den slags produkter!   
Nogle urter indeholder en høj næringsværdi såsom vitaminer og mineraler, ,og 
disse mineraler er i en organisk form der forbedrer optagelsen i drikkevandet. 
Vitaminerne er ofte i deres forstadie form, og når denne forstadie form bliver 
fordøjet i duen, vil der kun blive brugt den mængde vitaminer der er brug for, og 
ikke være fare for en overdosis. Mælkebøtte er et godt eksempel her, idet den 
indeholder vitamin A forstadie og kalcium. 
De aktive ingredienser der er i mange af de udvalgte urter, er 
faktisk ret skrøbelige at fastholde. De fleste urteudtræk, er 
lavet enten på basis af alkohol eller vineddike og derefter bragt 
på markedet, men det er dog ret tvivlsomt om de aktive 
urteudtræk er brugbare efter et længere tidsrum. Lactulose er 
en god base til udtræk fra urter, fordi stoffet er et kompleks 
kulhydrat hvor lactulosen vil sikre værdien af urteudtrækket 
gennem længere tid.  Det specielle her er, at lactulosen ikke 
bliver optaget direkte af duens tarmsystem, men bliver 
aktiveret af nogle enzymer der herved danner eddikesyre, og 
dette vil igen sænke PH-værdien i tarmene og derved have en 
gavnlig effekt på mave og tarmsystem. 
I teorien kan man købe en flaske Lactulose og lave sin egen 
mikstur af urteudtræk.  
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Rødbedepulver 

Rødbedepulver til brevduer er kommet på 
markedet de seneste år, og produktet er et mørkt 
lilla pulver der kan opløses i vand, og det virker 
som om duerne kan lide smagen. I begyndelsen 
var jeg noget skeptisk, men efter erfaringer fra 
slag der har brugt det, samt videnskabeligt 
dokumenterede undersøgelser, ser de ud til at 
have en gavnlig virkning. Rødbedepulveret ser ud 
til at udvide og stimulere blodårerne, således at 
blodmængden til de arbejdende flyvemuskler 
forbedres og på den måde øger tilførslen af 
energi til flyvemusklerne med samme mængde 
ilttilførsel. Dvs. at det medfører mere udholdenhed og fart hos brevduen. 
Rødbedepulveret indeholder også en naturlig kilde af vitaminer og eddikesyre. 

Et produkt med rødbedepulver, kan fås på det danske marked som vist. 

 

    

Produkter med rødbedepulver: Til venstre: Belga vet Redbeet powder 400 
gr. Til højre: Stamox vet 200 gr. - Begge produkter kan fås på det tyske 
marked. Belga vet er til rimelig pris, men Stamox vet ser dyrt ud. 
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Epsom salte 

Epsom salte er en fællesbetegnelse for en elektrolyt kombination af Magnesium 
sulfat (MgSO4). Disse salte har været brugt af brevduefolket i mange år for at 
"rense duerne ud" og på en måde fremme helbredet i duerne. Elektrolytten eller 
saltene givet i drikkevandet, vil flyde langs tarmvæggene og mætte dem med de 
nyttige salte. Denne naturlige mekanisme vil reetablere den naturlige væske-
balance specielt hvis duen er dehydreret. Er et legeme dehydreret, vil saltene 
blive koncentreret, og hvis duen igen drikker vil væsken sive gennem 
tarmvæggen og igen fordele de nødvendige salte i kroppen og således genoprette 
balancen. 
Giver vi en koncentreret saltopløsning som Epsom salte, til en sund due i topform, 
vil det modsatte ske: Væsken med saltene siver ned gennem tarmene, og prøver 
at fortynde saltene her, hvilket simpelt hen i denne proces vil dehydrere duen. 
Dette kan altså medføre vandig gødning. Forsøger man med en forlænget brug af  
brug af salte (Elektrolytter), vil duens krop blive dehydreret, og i yderste 
konsekvens påføre duen en nyreskade og eventuel død. Dette er grunden til at 
mennesker og dyr der kun drikker havvand kan dø af det. Det er en myte at intens 
brug af Epsom salte (Elektrolytter) vil "rense duens krop", men der sker faktisk 
det stik modsatte, at duens helbred vil blive svækket. Nogle brevduefolk nærmest 
berømmer brugen af Elektrolytter, og det er dog utroligt, at deres duer trods 
disse odds mod sig kan klare sig i en kapflyvning. Brugen af diverse Elektrolytter i 
sporten burde formindskes og ikke det modsatte. 

   

Epsom salt 
Epsom salt, opkaldt efter en saltvands kilde på 
Epsom i Surrey, England. Det er faktisk ikke 
salt, men et naturligt forekommende ren 
mineral sammensat af magnesium og sulfat. 
Længe kendt som et naturligt middel mod en 
række lidelser, har Epsom salt mange 
sundhedsmæssige fordele.  
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Svag syre i drikkevandet 

Tilsætning i drikkevandet af en svag organisk syre, er ret almindeligt brugt. 
Denne form for tilsætning lyder umiddelbart underligt, men brugt rigtigt har det 
en vigtig mission. En af de måder drikkevandet til duerne kan beskyttes mod 
sygdomme, er ved at tilsætte en svag syre der nedsætter Ph-værdien. I 
almindeligt drikkevand findes en gavnlig bakterie kaldt Lactobacillus, og den 
producerer en svag syre til vandet og holder vandet friskt. I stillestående vand 
eller vand brugt af dyr, vil de gavnlige bakterier formindskes, hvilket betyder, at 
vandet øger sin Ph-værdi opad. 
Potentielle bakterier der forårsager sygdomme som fx E.coli, Salmonella og 
gærsvampe, overlever ikke så godt i vand med svag syre, hvorimod vand med 
mindre syre med en Ph-værdi op mod 7-8, vil give de farlige bakterier en 
mulighed for at trives og forøges i antal. Gives derimod en svag syre i vandet, vil 
balancen blive genoprettet, og derved gøre det sværere for de farlige bakterier at 
trives. 
Der er to typer af organisk syre der kan bruges i duernes drikkevand, og den ene 
type er eddikesyre, der i form af Æblecider eddike kan købes i et supermarked 
og doseringen er her 5 ml. per liter. Den anden type syre er Citronsyre der 
forefindes i et hvidt pulver, og som kan købes i Matas eller et supermarked, og 
her er doseringen 1 teske (3gram) til 6 liter vand. Det er i denne forbindelse 
interessant, at der i de gamle brevduebøger anbefales at give citronsaft eller 
anden svag syre i drikkevandet. 
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Ved at bruge en svag syre i drikkevandet, vil det ikke skade duerne hvis det 
bruges korrekt: 

1. Drikkevand uden tilsætning, kan nemt blive "dovent" og skabe grobund for de 
farlige bakterier, men her vil en mild syre tilsat vandet være en god og nem løsning, 
uden at man skal gribe til stærkere midler såsom antibiotika. 

2. Opstår en situation på slaget med stress hos duerne, samtidigt med at vejrliget 
bliver koldt og fugtigt  kan det være nyttigt at komme en svag syre i drikkevandet 
en dag eller to som en præventiv foranstaltning. 

      

Gives der en mild syre for at genoprette helbredet hos duerne, vil gødningen blive 
helt rigtig med en fast brunlig konsistens uden lugt, men er problemerne af en 
mere alvorlig karakter, skal en dyrlæge konsulteres. 
I problematikken med balancen i duernes drikkevand, kan tilsætning af 
probiotika i vandet være en hjælp til at opretholde balancen i drikkevandet. Er de 
gode bakterier skabt af probiotika, vil de ikke kun skabe en god syrebalance, men 
skaber også en massiv "spærre” for at andre farlige bakterier kan få en chance. En 
svag syre og probiotika i vandet, vil være en garanti for godt drikkevand til 
duerne og samtidig udelukke farlige bakterier i at trives i drikkevandet. 

        

 Billeder og tekst fra bogen: Stamox: Et veterinært brand af rødbedepulver, 
der har vist sig at have en gavnlig virkning på duerne i sæsonen. 
Herb Tonic (Urte tonic): Nogle urter har vist sig at være gavnlig for duerne. 
Der findes nogle produkter til duerne indeholdende diverse urter. 
Natural te med 16 urter (Internet): Urterne må være tørret og velbevaret.  


