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Denne artikel er stillet til rådighed af:
http://www.pipa.be/
Brevduers ernæring er et varmt emne i brevduesporten: Emnet kan føre til
mange diskussioner, og det er helt sikkert, at der er nogle elementer af dette
emne, der stadig står åbent. Ernæringen har stor indflydelse på helbred,
fertiliteten, vækst og præstationen af brevduen. Et godt foder, der giver den
nødvendige ernæring, vil indeholde den livskraft der vil give brevduen den
bedste ydeevne. Gives en god ernæring, vil det hjælpe med til at opbygge en
nedslidt muskel, samt hjælpe med at fremme duens resistens mod sygdom. En
due med vitalitet, skinnende fjerdragt og en høj evne til præstation på
kapflyvninger, er resultatet af en god ernæring. Man kan ikke få duerne til at yde
det maksimale uden, at ernæringen er i absolut top.
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Brevduens anatomi
Uden at gå for meget i detaljer, vil det være interessant, at omtale nogle af de
ejendommeligheder der er i duens fordøjelsessystem, der er indrettet til
fordøjelse af kornsorter og ærter. Duens kro er meget veludviklet og formet til at
produceret kromælk. Kroen foretager ikke selve fordøjelsen, men en slags
opløsning af foderet, hvor det bliver mikset med vand. Det er derfor en
nødvendighed for duen, at indtage vand til processen i kroen. Det er derfor
nødvendigt for duen, at drikke regelmæssigt, hvilket kan være i op til en time
efter indtagelse af foder. Dette er grunden til, at man ikke må sende en due
med stopfyldt kro!
Hos duer kommer efter kroen kirtelmaven, der ikke har den store betydning hos
fugle der lever af frø og kornsorter. Dernæst kommer kråsen, der er en muskuløs
mave, der jævnligt og rytmisk trækker sig sammen to til tre gange per minut.
kråsen fungerer som en kværn , der gør brug af små sten til at formale foderet.
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Kråsens funktion, forklarer, hvorfor det er vigtigt
med grit, som en del af duens levevis frø,
kornsorter og ærter som foder: Grit stimulerer
kråsens sammentrækninger, og forbedrer duens
fordøjelse med ca. 10%. Vigtigheden af grit, må
derfor ikke undervurderes, fordi grit også tilfører
vigtige kalk og mineraler. Grit bør indeholde
småsten, knust østersskaller og også trækul. Det er
dog ikke altid alle mærker af grit indeholder alle
de nævnte ingredienser, og det er derfor et godt
råd, at blande forskellige grit fabrikater. Gives en
dårlig blanding af grit, æder duerne ikke så meget af det, som ved en bedre type
grit. Tarmene hos fugle er generelt kortere end hos pattedyr, men hos frø og
kornædere som fx duen, er tarmene noget længere. I tarmene sker selve
fordøjelsen og optagelsen af næring. Bliver foderet formalet godt i kråsen, vil der
ske en god optagelse af næringsstofferne i tarmene. Kvaliteten af den "grød" der
kommer fra kråsen, er derfor af stor betydning, og jeg vil derfor understrege
betydningen af kvaliteten af den grit, der gives til duerne året rundt. Fodertruget
bør derfor indeholde 50% grit, og der bør altid stå frisk grit hos duerne. Man kan
også kværne æggeskaller og give dem til duerne.

Indvolde brevdue: Til venstre opskåret kråse - til højre leveren i midten ved
siden af hjertet. Leveren i en brevdue er meget stor, da det er leveren der danner
fedtlagre og samtidig omdanner fedt til energi i løbet af kapflyvningen.
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Elementer af ernæring
Der skelnes principielt mellem 4 typer ernæring: Vand, den organiske
ernæring, samt mineraler og vitaminer. Det er ikke nødvendigt at pointere, at
vand er vitalt, men det skal noteres, at det ikke er godt at tilsætte desinficerende
midler i vandet: Det kan godt drikkes, men desinficerende midler vil irritere
tarmsystemet.
Organisk ernæring er inddelt i 3 typer: Proteiner, fedt og kulhydrater. I
princippet bruges ernæringen til at opbygge og reparere væv i duen, og
ernæringen giver også den energi, der forbrændes ved vejtrækning, fordøjelse,
samt selvfølgelig ved duens fremdrift i luften med flyvemusklerne. Proteiner er
vigtige næringsstoffer: De kan ikke erstattes af andre næringsstoffer, men kan
agere som et substitut for andre typer næringsstoffer, såsom kulhydrater og fedt.

Proteiner
Proteiner er bygget op af et stort antal aminofedtsyrer. Alt afhængig af
kombinationen af disse aminofedtsyrer er proteiner mere eller mindre biologisk
aktive. Proteinen er den vigtigste "byggesten" i den proces, der udvikler muskler,
organer og andre typer væv såsom skind og fjer.
Muskelskader:
Det venstre billede viser
tydeligt en skade ved det lyse,
der på næste billede er
"repareret".

Protein er også hovedkomponenten af duens nervesystem og skellet: Proteinen
giver skelettet en elasticitet og smidighed. Generelt kan dyr kun producere
proteiner til opbyggelse af deres krop ved hjælp af aminofedtsyrer, der bliver
dannet gennem fordøjelsen af foderet.
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Proteiner er sammensat af mindre enheder
benævnt aminofedtsyrer, der indeholder kvælstof. Der er 22 forskellige aminofedtsyrer der i
forskellige kombinationer indeholder en
variation af proteiner. Aminofedtsyrer af høj
kvalitet, skal være indeholdt i foderblandingen
(billede viser eksempler)
For at give dig en ide om den store betydning for vækst hos brevduen: En
dueunge kan fordoble sin vægt indenfor 2 døgn, og samme unge vil være
udvokset efter kun 4 uger. En sådan hurtig vækst af en unge, er selvfølgelig kun
mulig på et proteinrigt foder. Dette er grunden til, at naturen har skabt
pap/kromælk, der indeholder 70-80% vand, 10-20% protein, 7-12% fedt og 2%
mineraler, plus diverse vitaminer. Af disse grunde behøver duerne en del
proteiner, ikke kun til vækst, men også til dannelsen af æg, samt opbygning af
energi til kap-flyvningerne. Sendes en due på langflyvning, kan den bruge en del
af "proteinlageret". En due skal dagligt bruge 5 gram fordøjelige protein, men det
tal skal øges med en halv gange (7½ gram) hvis hunnerne lægger æg, opmader
unger eller ved en kapflyvning. Det betyder, at foderet skal indeholde 15%
protein i vintertiden, og foderet bør indeholde op til 20% protein i avlsfoderet,
fældeperioden og i sæsonen med kapflyvninger. Det faktum, at duens fjer er
opbygget af 80% protein gør, at det er vigtigt at give duerne et rigt og
proteinholdigt foder i fældeperioden.

Fodertyper - Protein i %
Byg 11,5%

Vikke 30%

Majs 9%

Solsikke 28%

Hvede 13%

Hørfrø 24%

Ærter 22%

Hamp 18%

Bønner 26%

Raps 20%

Ølgær 45%
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Kulhydrater
Kulhydrater er hovedparten af "brændstof" til legemet, og de regulerer legemets
temperatur og giver energi. Det er derfor nærliggende at tro, kulhydrater er
vigtige for langdistance duerne, og dette er også tilfældet. Proteiner og fedt kan
også give energi til duen. Overskuddet af kulhydrater, kan lagres i form af fedt,
hvilket er vigtigt at huske. Der skelnes mellem to typer af kulhydrater: 1. De let
optagelige kulhydrater i form af sukker og stivelse. 2. De svært fordøjelige
kulhydrater i form af cellulose. Ved hjælp af bakterier, kan kvæg, får og heste
fordøje en del af cellulosen, men frøædende fugle kan ikke det samme, da deres
tarmsystem ikke er langt og effektivt nok.

Fodertyper - kulhydrater i %
Byg 68%

Vikke 50%

Majs 71%

Solsikke 16%

Hvede 67%

Hørfrø 24%

Ærter 59%

Hamp 20%

Bønner 49%

Raps 16%

Ølgær 40%
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Fedtstofferne
Ligesom kulhydrater giver fedt i foderet energi, men fedt giver dobbelt så meget
energi. Af den grund er lagringen af fedt i duen en god ting ved langdistance
duerne, men mindre godt til duer på sprinterbetonede distancer. En anden vigtig
funktion, er optagelsen af vitaminer, specielt A,D og E samt calcium.
Fedt findes hovedsageligt i frø, samt i olieholdige frø, der indeholder den
specielle olie Triglycerider (Triglycerider er en af de tre hovedgrupper af lipider
populært kaldet fedtstoffer). Denne type olie, er let optageligt for fugle, og det er
videnskabeligt bevist, at denne olie er det vigtigste brændstof til fugle, der flyver
de lange strækninger, hvor det bruges som energi til flyvemusklerne.
Lipider er en samlet betegnelse for fedtstof og fedtlignende stoffer. Lipiderne
omfatter fedtstoffer, vitaminer, kolesterol, galdesyrer og hormoner. På billederne
nederst ses til venstre et udsnit af en Lipid, hvor de små fedtperler tydeligt ses
som et bånd af røde klumper, hvor der også er kolesterol, protein og kulhydrater.
Til højre ses Lipider som røde klumper optaget i et lysmikroskop. Sådan ser
lagrene af fedt ud i vores duer!

Pattedyr bruger hovedsageligt sukkerstof som energi til musklerne. Tager vi en
trav-/gallophest , vil den meget hurtigere bruge sin energi, end en brevdue på
langfart. Før et væddeløb, må en hest ikke indeholde for meget fedt, men dens
lever og blod er mættet med store mængder sukker. For en brevdue, er sukker
ikke interessant som drivmiddel ved de lange flyvninger,, men sukker bruges til
de helt hurtige, korte og kraftfulde præstationer. Ved mellemdistance duerne,
giver vi nogle hvide frø som dessert, eller måske lidt sukker før træningen.
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Flyver vore duer over længere afstande, vil duerne få 70-80% af energien til
kapflyvningerne gennem oxidering af fedt, og det samme gælder for hjertet.
Forskning med elektronmikroskop, har afsløret, at muskelfibrene af en due,
indeholder fedtpartikler i flere dimensioner. Forsøg med brevduer har vist, at
gives et foder rigt på fedt og et lavt indhold af sukker, havde disse duer en god
ydeevne på de lange flyvninger. Duer der fik mere normalt foder med lavt indhold
af fedt, havde ikke den samme ydeevne. Unge duer ser ud til at vokse bedre på et
foder rigt på fedt. Dette faktum skulle ikke være en overraskelse: Kromælk
indeholder ikke sukker, men er rig på fedt. Vigtigheden af proteiner og fedt vises
ved det faktum, at duens krop består af 60% vand, 25% protein og 15% fedt.
Duer til de korte sprintagtige flyvninger, behøver ikke ekstra fedt, idet det fedt
deres krop indeholder er rigeligt til de kortere flyvninger.

Fodertyper - fedt i %
Byg 2%

Vikke 0,8%

Majs 3,5%

Solsikke 41,4%

Hvede 2%

Hørfrø 35%

Ærter 1%

Hamp 32,3%

Bønner 1,4%

Raps 43,6%

Ølgær 0,4%
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