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 Balance i helbredet 
ved 12 topslag 

Af Dr. Collin Walker 
 Oversættelse/foto Ove Fuglsang Jensen 
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Artikel fra bogen The Pigeon af  

Dr. vet. Colin Walker 
 

 

Hvorledes holder topslagene en rimelig balance i duernes helbred? Dette 
kan synes et vidt begreb, og for at få et mere fokuseret indblik hvad der 
sker i de bedste topslag i VHA Old Bird Aggregate (svarer til DdB), spurgte 
jeg 12 udvalgte slag om hvordan de forvaltede deres duer gennem sæsonen. 
Nedenstående er hvad de svarede! 
 

 

Svarene fra 12 topslag 
 
De fleste sagde at de ikke havde noget imod, at deres navne blev nævnt, da er 
det dog min opfattelse, at de bør være anonyme. 
 
1. Antibiotisk kombination af medikament til luftveje og Trikomonader til 
alle duer hver lørdag/søndag i hele sæsonen. Probiotika i vandet hver 
onsdag og torsdag, og der gives multivitamin i vandet en enkelt dag. Der 
laves en prøve med mikroskop på ugentlig basis. 
 
2.  Antibiotisk kombination af medikament til luftveje og Trikonomader til 
alle duer hver lørdag/søndag i hele sæsonen. Forsinkede duer får en tablet 
mod luftveje/trikomonader. Probiotika onsdag/torsdag. Ormekur før 
sæsonen, samt halvvejs i sæsonen (Ivonec). Mikroskopisk test hver tredje 
uge og konstateres overvægt af coccidier gives kur. 
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3. Kur mod orm før sæsonen (Ivonec), og senere i sæsonen samme kur hvis 
det menes nødvendigt. Der gives ikke rutinemæssige præventive kure i 
sæsonen.  
 
4. Antibiotisk kombination af medikament til luftveje og Trikomonader og 
yderlige tilsat multivitamin gives lørdag til hjemvendte duer. Ekstrakt af 
urter gives i vandet mandag. Æblecidereddike til nedsættelse af vandets 
surhedsgrad gives tirsdag.  
 
5. Kur mod Trikomonader og coccidier gives hver lørdag/søndag hver 
anden uge. Kur mod luftvejsinfektion gives mandag hver tredje uge. 
Multivitanin gives en enkelt dag hver anden uge. Er gødningen ikke fast 
gives probiotika. Mikroskopisk test gives hver anden eller tredje uge. 
Vitamineral altid tilgængelig. 
 
6. Før sæsonen gives kur mod coccidier i 
2 dage. Efter sæsonstart gives kur mod 
trikomonader hver anden eller tredje 
uge og hver anden uge gives kur mod 
luftvejsinfektion i 2 dage. Mikroskopisk 
test hver søndag eller mandag og kur 
gives da efter behov konstateret i 
mikroskopet. Elektrolyt/vitaminer gives 
søndag , multivitamin onsdag samt 
vitamineral altid tilgængelig, men dette 
fjernes dagen før afsendelse. 
 
7. Før sæsonen gives alle duer en 
ormekur, 6 dages kur mod trikomonader 
og derefter 6 dages kur mod coccidier. I 
sæsonen gives kur mod trikonomader 
fredag og lørdag  med 4 til 6 ugers 
mellemrum. Går sæsonen som den skal 
gives ikke yderlige kure.  
 
8. Kur mod trikomonader gives i 2 dage hver tredje uge og der bruges 2 
forskellige slags medikamenter i rotation til disse kure.  Der gives kur mod 
luftvejsinfektioner i 2 dage hver tredje uge. Kur mod coccidier gives også 
med 3 ugers mellemrum. Alle kure gives søndag og mandag. Duerne gives 
ikke grit i sæssonen. 
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 9. Alle duer gives ormekur før sæsonen samt halvvejs i sæsonen. 2 dages 
kur mod trikomonader og 2 dages kur mod coccidier gives lørdag og 
søndag. Mikroskopisk test hver tredje eller fjerde uge for at tjekke 
sundheden i duerne. Vitamineral tilgængeligt hele tiden. 
 
10. Kur mod trikomonader gives hver fjerde uge. Kur mod luftvejsinfektion 
gives med 2 forskellige medikamenter lørdag og søndag i rotation hver 
fjerde uge. Der gives probiotika og multivitamin hver lørdag. Vitamineral 
altid tilgængeligt. 

11. Ormekur til alle duer før sæson. I sæsonen 
gives kur mod trikomonader (nogle gange 
med vitaminer) og det gives lørdag aften og 
søndag hver 4 uge. Der gives kur mod 
luftvejsinfektion hver mandag og tirsdag, men 
det afhænger af hvorledes diverse 
kapflyvninger forløber. Efterfølgende gives 
æblecidereddike i 24 timer. Fredag gives 
enten probiotika eller multivitaminer. Er der 
problemer med gødningen gives en 
svolvbaseret antibiotika i 2 dage. Duer til 
kapflyvning får ikke grit.  

12.  Ormekur til alle duer før sæson. Kur mod 
trikomonader gives søndag og mandag til 
duer hjemvendt fra flyvning (de fleste duer 
flyver hver tredje elle fjerde uge)  . Hver 
fjerde uge gives kur mod trikomonader 
sammen med kur mod luftvejsinfektion. Grit 
fjernes tirsdag og indsættes igen fredag 
grundet afsendelse af duer torsdag. Der gives 
hvidløg hver dag enten på foderet eller i 
vandet. Et gær produkt tilsættes jævnligt. 
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Colin Walkers kommentarer 

Som det ses af ovennævnte indlæg, er der nogen forskel på hvorledes man 
takler duernes sundhed. Den måde de forskellige topslag gør det på, må 
være rigtigt hver på deres måde, idet de er de bedste slag.  Vi må nu spørge 
hvilke konklusioner vi her kan drage? 

 

 De to sygdomme alle slag bekymrede sig om, er helt klart trikomonader 
og luftvejsinfektioner, hvoraf de 11 slag regelmæssigt brugte kur mod 
trikomonader og de 10 slag regelmæssigt kur mod luftvejsinfektioner. 
Langt de fleste slag brugte kure lørdag og søndag. 

 En anden også vigtig faktor er gødningens konsistens, og her brugte 5 
ud af 12 jævnligt probiotika til stabilisering af tarmfloraen. 2 slag 
brugte æblecidereddike eller andet til sænkning af PH-værdien i 
drikkevandet, hvilket gør det sværere for bakterier at trives. 

 4 slag behandlede regelmæssigt for coccidier, medens 2 slag kun 
behandlede mod dette hvis man kunne se i mikroskopet at der var 
problemer. I de resterende 6 slag mente man ikke det var et problem. 

 6 slag brugte kur mod orm enten før sæsonen eller i sæsonen. De andre 
slag mente ikke det var nødvendigt, eller gav kun kur hvis de så orm i 
mikroskopet. 

 6 slag brugte multivitamin regelmæssigt, medens andre brugte 
vitamineral. 

 5 slag fik duerne testet regelmæssigt, eller havde deres eget mikroskop 
til test. 7 slag gav kure rent rutinemæssigt. 

 2 slag gav ingen grit eller anden tilskud af kalcium i hele sæsonen. 
 1 slag brugte ingen kure bortset fra ormekur før sæson. 
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Veterinære kommentarer 

 

 De udvalgte slags kontrol og omhu med 
Trikomonader (Gul Knop) og luftvejsinfektioner 
er tydelig nok, og disse to sygdomme kan sætte et 
slag helt ud af formkurven. De to her nævnte kan 
bringe selv det bedste slag ud i alvorlige 
problemer, og vil i denne forbindelse danne 
stress og give dårlige resultater. De erfaringer jeg 
har fra min klinik viser klart, at duer der har fået 
næsten ingen eller ingen kur mod trikomonader, 
da vil 90% af flyveduerne have Trikomonader.  
Som det kan ses, er der et enkelt slag der kun har givet en enkelt kur mod 
trikomonader, men dette indebærer en risiko. Bruges den samme slags 
medicin mod trikonomader år efter år, kan dette åbne en dør for resistens, 
og jeg anbefaler at bruge en bestemt medicin som den vanlige, men vil 
anbefale en alternativ medicin ved hvert fjerde/femte behandling. Den 
samme problematik gør sig også gældende ved medicin til 
luftvejsinfektioner, hvor man gerne må veksle mellem to slags medicin. 
 
Jeg havde forventet, at man brugte mikroskop mere end 
man egentligt gør, men det er mit indtryk, at en del slag 
kører efter en rutinemæssig plan, og at man derfor 
regner med at tingene kører godt hvis duerne er med 
fremme. Ser vi på de slag der tester i mikroskop jævnligt, 
virker det som om man undgår hvad vi kalder 
"blindkure".  
I 2 slag havde duerne ikke grit hvilket overrasker mig, 
fordi jeg mener at flyveduerne skal have adgang til grit. 
Hvis man er bekymret for, om der er salt i den grit de får  
må man fjerne den tirsdag eftermiddag og sætter den ind 
igen fredag eftermiddag efter duerne er pakket.  

Det ser ud til, at brugen af to slags medicin samtidigt er meget brugt. Gør 
man sådan må man ikke overse, at duerne har en tendens til at drikke 
mindre, og derfor måske ikke får den mængde af medicinen der kræves. 
Hertil kan dog siges, at nogle brevduefolk ikke har tiden til at give 
medicinen hver for sig.  

 

Trikomonader 
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Nogle af de typer medicin der bliver brugt er faktisk ikke helt så effektive 
som mere moderne typer medicin. Det gælder fx Tricon til ormekur, der 
ikke er effektiv og giver bivirkninger. De mest moderne typer medicin til 
ormekur er meget mere effektive og de tager både hårorm, rundorm og 
mider. Man må også være opmærksom på, at nogle kure kan overdrives 
ved fx svovlantibioikum. 
Det er mit indtryk, at de topslag der er omtalt, har en god forståelse af 
hvorledes duerne skal medicineres. Jeg er også glad for at de slag jeg 
kontaktede, var så åbne angående deres behandling af duerne. 

 

 Når en brevdue har det godt og er i 
topform, udskiller den mange dunfjer, 
og derved udskilles en del fint 
duepudder. Er der mange duer i slaget 
der gør det samme, kan gulvet virke 
som en mini "snestorm" med pudder 
og dun spredt ud på gulvet. Jeg har 
erfaret, at nogle topslag med disse 
tegn på topform i duerne, har nævnt at 
nogle slag aldrig har oplevet denne 
form for superform i deres slag. Denne 
topform i duerne er nem at opdage, 
men kan faktisk være svær at opnå, og 
dette sker kun når alting der 
understøtter duens helbred er helt i 
top. Dette er et samspil mellem mange 
faktorer såsom et godt slag , korrekt 
fodring og vel tilrettelagt træning, 
korrekt medicinering og selvfølgelig 
duemandens indsats. 
Billedet viser gulvet i et slag hvor 
duerne er i topform som beskrevet. 

 

   

På billedet ses de omtalte fjer. På engelsk 
hedder de to fjer "Down feather og Down 
Cluster", hvilket jeg vil kalde Pudderfjer og 
Pudderdun, idet det er dem der giver duen 
det fine pudder, og altså også kan dække 
gulvet i slaget ved duernes topform.   
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Eksempler på medicin 

Af Ove Fuglsang Jensen 
På de følgende sider er eksempler på medicin i relation til denne artikel. 
Nogle har jeg selv fundet og andre er leveret fra min faste kornforhandler. 
Denne hjemmeside bringer ikke reklamer for bestemte produkter, men det 
er vel i orden at bringe et udsnit af de tilgængelige medikamenter til 
duerne. 
Nogle medlemmer ringer og spørger om diverse sygdomme, og det er vel i 
orden, men jeg er kun oversætter af artikler, og jeg husker for det meste 
hvad der står i artiklerne. Mit råd er, at følge anvisningerne på brugen af 
medicinen, og måske finde noget på internettet om det. 

 

Mod Gul Knop - Trikomonader 

       

  Tricho-Groen Special.                         Anti-Tricho+Vit (Vit=Vitaminer) 
   5 gr. pr 2 liter vand i 5 dage.                      1 teske til 2 liter vand i 2 dage.  
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Tricoli Stop Powder                      Brieftauben-Spartrix 
Pulveret tilsættes foderet der            Piller mod trikomonader.  
er tilsat olie.                                               Bruges til duer der har været væk en del  
Tilsættes ved hjemkomst                     dage. 

 

              

Trikomonader i mikroskop.  

Hvis en eller flere duer i en kurv har 
Trikomonader og disse duer benytter 
drikkekaret, vil nogle trikomonader 
flyde ud i karret og andre duer får 
derved trikomonader når de drikker. 
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Mod luftvejsinfektioner 

        

OrniSpecial                                                     COR - ORNIT 
5gr. per 2 liter vand i 4 dage                             1 teske per liter vand i 8 dage 
                                                                                         Virker mod alle former for                           
                                                                                        ornitose, mycoplasma og luftveje. 

 



BrevdueNord.dk  Side 11 
 

 
 

Mod orm 

    

 

 

 

 

 

BelgaWormac 

5 gr. per liter vand i 2 dage 

Vorm Middel 

5 ml. per liter i 2 dage 
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Vitaminer 

    

 

 

 

 

Brug ikke blindkure! 
Det er rent ud forbavsende, at nogle af de nævnte topslag bruger fast kur 
mod trikonomader og luftveje hver lørdag/søndag, og det er faktisk den 
rene blindkur de dyrker! Colin Walker synes heller ikke at sige det rent ud, 
men udstikker en retningslinje han som dyrlæge synes er rigtig. I Walkers 
artikel om Gul Knop -Trikomonader, slår han fast, at bruger man duerne 
hver uge, vil der uvægerligt vise sig en vis mængde Trikonomader efter 3-4 
uger, selvfølgeligt alt efter omstændighederne. 

DUCOLVIT -Multivitanin 
Er at anbefale til jævnligt brug i 

sæsonen, samt altid efter en skrap 

medicinkur. 

B-KOMPLEX - B-vitamin 
Er at anbefale ved hjemkomst. 

Der er en målebeholder der 

fyldes til 6 ml. til et trug. 


