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Denne artikel er stillet til rådighed af: 

http://www.pipa.be/ 
 

Brevduens foder 
 

I denne artikel vil der på en nem og overskuelig måde, blive beskrevet brevduens 
foder i form af kornsorter, deres vigtigste egenskaber og karakteristik. Diverse 
kornsorter er rigt på kulhydrater, og de indeholder meget lidt rå cellulose.  

Generelt må det siges, at duerne gerne foretrækker nogle kornsorter. Alle 
kornsorter indeholder meget lidt protein, og protein i diverse kornsorter er af 
dårlig kvalitet. Kornsorter er heller ikke rig på vitaminer, og der er generelt  lavt 
indhold af vitamin A, og de indeholder faktisk ingen vitamin D. Kornsorter 
indeholder noget vitamin B1 og vitamin E, men de har lavt indhold af vitamin B2, 
og de har samtidigt et lavt indhold af fosfor og calcium. De mest næringsrige af 
kornsorterne er majs og hvede. 
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Byg 
 

 

Modsat mange andre i sporten, anser jeg ikke byg som et godt foder til duerne, og 
det gælder specielt i avls og kapflyvningssæsonen. Det kan dog bruges til at 
forbedre duernes fordøjelse efter en kapflyvning og som et let fordøjeligt foder i 
vintertiden.  
Hvorfor har jeg denne modsatte opfattelse? Byg indeholder en hel del rå cellulose, 
som duerne ikke rigtigt kan lide, og duerne foretrækker derfor andre slags 
kornsorter frem for byg. Rå cellulose er ufordøjeligt for duerne: Hvis duerne æder 
en del byg, kan man finde en del cellulose i duernes gødning. Byg indeholder 
desuden protein, som dog er af lav biologisk værdi, og det indeholder intet 
vitamin A. Det er desuden blevet bevist, at tilføres mere end 15% byg i 
avlsfoderet, vil det give en langsom vækst af ungerne. Bliver der på samme 
måde givet for meget byg i foderet i vintertiden (over 15%), vil man 
risikere, at hunnerne ikke kunne præstere gode unger til foråret.  
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Gives for meget byg i foderet, kan det give åndenød ved  luftningen af duerne, idét 
den stopfyldte kro/mave giver problemer. Gives duerne ikke den rigtigt 
sammensatte foder i avlsperioden, vil hunnerne have problemer med 
æglægningen. På den anden side sænker byg risikoen for Trikomonader, fordi 
sygdommen ikke udvikles godt i foderblandinger med meget byg. Det må dog her 
siges, at p.g.a. vor moderne tids muligheder for at bekæmpe Trikomonader 
medicinsk, er det ikke mere nødvendigt med større mængder af byg i foderet for 
at bekæmpe Trikomonader.  
Generelt kan det ikke tilrådes at give dine duer mere end 10% byg i foderet, 
og det samme gælder også for sprinterduerne. Majs og hvede er meget 
bedre kornsorter til vore duer. 
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Majs 
 

 

Majs er uden tvivl en af de bedste  af kornsorterne til duerne: Majs har lavt 
indhold af cellulose - det er let at fordøje og af alle kornsorter indeholder det  
mest fedt. Duerne holder af majs uanset form, størrelse og farve. Majs er 
kendetegnet ved en karakteristisk hård overflade, og man skal kunne høre 
majsen "rasle". Majs indeholder dog ikke meget protein, og proteinen er af ringe 
kvalitet da den mangler 2 vigtige aminofedtsyrer: Tryptophan og Lysine er kun 
lidt tilstede i majs. Der er ikke den store forskel i næringsværdien i de forskellige 
variationer af majs, bortset fra at røde majs indeholder mere vitamin A. 

Det må derfor konstateres, at der kan tilføres 25% majs til foderblandinger 
til duerne.  
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Hvede 
 

 
 

Brevduer kan godt lide hvede. Hveden har den samme foderværdi som majs: Den 
har mindre fedt, men mere protein, der dog har en lavere biologisk værdi. Hvede 
er også rigt på svovl, og er derfor anbefalelsesværdigt til at blande i foderet i 
avlssæsonen. Det er dog klogt at notere sig følgende: Hvede må aldrig tages 
direkte fra høstmaskinen, idet kornet bør have en lav grad af fugtighedsprocent, 
dvs. gennemtørret. Min bedstefar lagde altid hveden ud på gulvet i et lag på 20cm 
og luftede det regelmæssigt for at tørre kornet, før han gav det til sine duer. Der 
kan tilføres ca. 25% hvede til fx. avlsfoderet. Gives mere hvede i foderet, kan 
man risikere duerne bliver for fede, og det er fx. ikke godt for sprinterduerne, der 
skal holdes slanke. Tager vi derimod langdistance duerne, er det ligefrem en 
fordel at give dem en del hvede for derved at danne fedtlagre til forbrænding på 
vanskelige kapflyvninger.  
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Dari/Milo 
 

Dari kaldes også Milo. Denne kornsort indeholder mere protein end majs, men 
indeholder mindre fedt. Dari/Milo har samme næringsværdi som majs. Der kan 
tilføres ca. 25% Dari/Milo i foderet til duerne.  
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