Godt sammensat foder
til forøgelse af
foderværdien
Af Dr. Collin Walker
Oversættelse/foto Ove Fuglsang Jensen
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Artikel fra bogen The Pigeon af
Dr. vet. Colin Walker
Angående næringsindholdet i foderblandinger til vores duer, gøres
fremskridt hvert år. For 40-50 år siden da jeg startede med brevduer, var
det ikke usædvanligt at brevduefolk fodrede med ærter og grit, iblandet
noget hvede, og det vil i dag synes helt forkert kun at bruge 3 forskellige
sorter af ærter og korn i en blanding. Vi ved i dag, at det er stort set umuligt
at give duerne den nødvendige ernæring hvis duerne kun gives en variation
af frøsorter.

Den afbancerede diæt
Et dårligt foder vil give duerne en dårlig immunitet mod mulige sygdomme, give
en dårlig vækst, gøre modstandskraften i sygdom mindre og desuden give en
dårlig reproduktions evne.
Alle der flyver med duer i konkurrence, vil selvfølgelig bruge den foderblanding
der gør duerne bedst rustet til kapflyvningerne.
Diverse frøsorter kan danne basis for et afbalanceret foder der
giver protein, kulhydrater og fedt, men alle frøsorter er dog
mangelfulde for nogle vigtige næringsstoffer, og fx er Vitamin B
12 i mangel eller helt fraværende i de fleste frøsorter. Derfor er
det nødvendigt at forstå, at selv den bedste frøblanding kan ikke
give den optimale ernæring til duerne, og at man derfor må tilføre
supplerende næringsstoffer for at give en balance i foderet.
Der findes desværre på markedet en del påståede gode
tilsætningsstoffer af tvivlsom værdi, men disse er spild af tid!
Nogle af de ældre tilsætningsstoffer er stadig gode i brug, men det
svære er nok at give noget der er virksomt samtidigt med at
duerne æder det.
Generelt vil brevduer nok ikke æde en blanding der er godt for
duen, men smager dårligt.
Som nævnt har de fleste kornsorter et lavt indhold af
vitamin B 12, men det findes i bagergær og ølgær, og gær er
et godt eksempel på et ældre supplement der stadig kan bruges. Ølgær er
rigt på vitamin B, indeholder op til 45% protein og duerne kan lide smagen
af det.
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Der findes også en række typer gærprodukter, der er rige på de rigtige
tilskudsstoffer. Duerne kan godt lide smagen af fx ølgær hvilket gør det til et
udmærket tilskuds foder.
I de fleste foderblandinger er der udover vitamin B 12 mangel på følgende
vitaminer: Vitamin A, riboflavin, niacin, folsyre, vitamin K og vitamin E.
Ølgær er et godt og nærende
tilsætningsmiddel for duerne, og det
indeholder bl.a. vitamin B 12 og
andre gode tilsætningsstoffer. Gives
dette jævnligt i sæsonen er der en god
balance i foderet uanset fabrikat. Til
og med er ølgær ret billigt i køb
hvilket også er en fordel.
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Gode tilskudsstoffer til foderet
Nedenstående nogle praktiske tilskudsstoffer der kan mangle i duefoderet .
Vitamin A. Findes i grønsager såsom roer,
spinat og gulerødder. Duer elsker finthakkede
grønsager eller revet gulerod . Gulerodssaft
kan også gives i drikkekaret. Der er ingen fare
for at overdosere med vitamin A, fordi legemet
kun optager det der er nødvendigt.
På billedet ses et udsnit af de grønsager man
kan bruge.
Riboflavin. Findes i gær. Inaktiveret (sterilt) gær, kan spredes på et foder der er
let olieret.
Niacin. Findes også i gær produkter. En frøsort der indeholder en del niacin er
solsikkefrø, men hvis man har solsikkefrø på lager må man passe på, at der ikke
går svamp i det.
Folsyre. Findes i gærprodukter, men også i hvedekim.
Hvedekimolie er ganske udmærket til at fugte foderet, og det
tilføres sædvanligvis med 0,5-1 ml per kilogram foder, og det er
udmærket hvis der skal tilføres ølgær på foderet, og disse to
komponenter tilfører foderet en høj grad af næringsværdi.
Når jeg selv laver denne blanding i foderspanden til mine egne
duer, ved de at der venter dem noget specielt og opfører sig som
børn der skal have slik! Mange af de olie produkter som kan
tilføres foderet, er baseret på Hvedekimolie.

Vitamin B 12. Som nævnt findes det i flere typer gærprodukter.
Vitamin K. Der er 2 typer af vitamin K der produceres naturligt, hvoraf vitamin
K1findes i blade af grøntsager, og det andet vitamin K2 bliver produceret i
tarmsystemet af bakterier. Vitamin K2 kan være lavt efter en kur med antibiotika
og hvis man ikke bruger probiotika efterfølgende.
Vitamin E. Findes i vegetabilsk olie.
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Lysin, methionin og tryptofan. Findes alle i gær produkter og Hvedekimolie.
Lysin findes også i bælgfrugter som fx ærter. I en foderblanding indeholdende
mere end 30% æter/bønner vil der ikke være mangel på disse stoffer.
Kalcium. Findes i diverse grit blandinger der er så
bløde at de opløses i kroen og formales. Grit indeholder
skaller af blæksprutter, muslingeskaller og kalcium. Grit
og vitamineral skal altid være tilgængeligt på slaget.
Natrium. Findes i salt og i gritblandinger samt vitamineral. Får duerne kun
foderblandinger, vil de få en mangel på salt, og sker dette vil duerne kaste sig
over et tilskudsfoder med salt når de får det, og dette kan lede til dehydrering.
Det er derfor tilrådeligt, at duerne får 0.1% saltholdigt tilskudsfoder. De bedre
produkter i tilskudsfoder vil indeholde den rigtige mængde af salt, således
duerne ikke kommer i underskud.
Mangan, kobber, zink og selen. Alle findes i diverse gær produkter.

Jod. Det jod, der findes i diverse frøsorter, er afhængig af
mængden af det jod, som findes i den jord hvori de er dyrket.
Jod findes i gær, men kan også tilsættes drikkevandet i
flydende form. Vil man tilsætte jod i drikkevandet tager man
2ml. koncentrat (se billede) i 30 ml. vand, hvorefter man har
et koncentrat. og dette koncentrat tilføres 4 dråber per liter i
duernes drikkevand.
Jod øger udholdenheden og ydeevnen hos brevduer, og det sker
fordi jern øger blodets iltoptagelse.

Det er vigtigt hele tiden, at have en god kvalitet af gritmix på slaget, idet det
sammen med de øvrige tilsætningsstoffer gør, at duerne til stadighed har de
mineraler de behøver.
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Frøsorternes kvalitet
En vigtig overvejelse og hensyn ved de frøsorter der bruges i vores
foderblandinger, er kvaliteten af den årlige vækst og høsten af denne. Fra den nye
høst kommer om efteråret og til den næste høst, vil der uvægerligt være frøsorter
på lager der er mere end 1 år gammelt. Den næringsværdi der er mest påvirket af
lagring over tid, er vitaminerne der taber deres effekt langsomt pga. oxidering
dvs. påvirkning af luftens ilt. På samme måde kan fedtholdigt frø blive harsk.
Denne aldrings proces vil lede til mindre næringsværdi i foderblandingen.
Denne nedsættelse af foderets reelle værdi, kan mindskes ved at køle lagringen
ned samt mindske foderets påvirkning af luftens ilt. En måde at sikre sig på er, at
fylde lufttætte tønder med foder til top, sætte låg på og tape på kanten af låget,
hvorefter de lagres i et køligt rum. Under alle omstændigheder, er det vigtigt at
give duerne multivitamin i vandet, samt altid have vitamineral og grit tilgængeligt
i slaget.

Foderblandinger

Det er ikke kun vigtigt for at fremme en god kapflyvningsform, at duerne får den
rigtige ernæring, det er også vigtigt med protein og fedtindholdet i
foderblandingen. Nogle foderblandinger kan være højt på fedt men lavt på
protein, hvilket kan resultere i at duerne bliver for fede, fordi duerne vil æde
blandingen indtil deres behov for protein er dækket.
Den korrekte foderblanding i sæsonen vil derfor være med 12-14% protein samt
5-7% fedt. Der findes foder blandinger på markedet med lettere fodertyper, men
disse er kun gode på de kortere strækninger.

Foderblandinger i standard kvaliteter - Proteinprocent. fra venstre: 11-13-15%
Disse blandinger kan laves ved selvblanding med rette proteinprocent.

BrevdueNord.dk

Side 6

Balance i protein og fedt

Hvis proteinniveauet i en foderblanding er for lavt, vil enzymer og hormon
balance være for lavt, og genopbygning af sår og beskadigede flyvemuskler vil
hele for langsomt, samt udbygning af ben struktur og fjer vil også vokse langsomt.
Derimod vil et for højt proteinindhold give problemer for leveren. I min klinik har
jeg nok været ude for en proteinforgiftning af duer.
Forhøjet fedtprocent i foderet, vil føre til midlertidig fedme, medens for lavt
fedtprocent vil føre til tab af vægt og mindre modstandskraft. Balancen i protein
og fedt i foderblandingen kan være svær at styre, men når alt kommer til alt
afhænger det af de krav der stilles til brevduen ved diverse afstande der skal
flyves.

Foderblandinger af ret høj kvalitet - Proteinprocent fra venstre: 13-14-19%
De gode kvaliteter indeholder bl.a. popcorn, flere slags ærter og småfrø.

"Giv duerne det foder de ønsker. Lad duerne fortælle dig hvilket foder de
behøver!"
Dette udsagn er et gammelt ordsprog der er delvist rigtigt hvad angår duer der
avler, hvilket skyldes at duer der avler vil søge de mest proteinrige frøsorter. Dette
er dog ikke tilfældet for duer der ikke avler eller bruges til kapflyvning. Brevduer
har ikke en visdom angående det mest næringsrige foder, men æder blot det der
smager bedst. Naturligvis ved kapfløjne duer ikke om de skal på en 200 eller 800
km. kapflyvning. Vi må her spørge hvordan duerne kan forudsige den nødvendige
energi til næste weekend? Helt naturligt foretrækker duer fedtholdige frø såsom
jordnødder og saflor, og dette kan hurtigt lede til ubalanceret foder og fedme.
Denne trang går helt tilbage til da forfædrene levede vildt, og skulle skaffe den mest
fedtholdige næring til avlen. Som brevdueholder bør man informere sig om den
rigtige type foder til de forskellige afstande duerne flyver.
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Bruger man et afbalanceret foder, vil de følgende tilsætningsstoffer være
gavnlige og give duernes foder en ekstra dimension.
1. Giv multivitamin specielt designet til duerne mindst en gang om ugen i
drikkevandet.
2. Giv vitamineral og en god gritblanding og hav altid en piksten tilgængelig i
slaget.
3. Foderet gives passende mængde Hvedekimolie på overfladen, samtidigt med
tilsætning af ølgær eller en anden form for gær beregnet til duerne.
4. Hakkede grønsager med revet gulerod en gang ugentligt. Man kan også gøre det
med gulerodssaft tilsat drikkevandet.
5. Te. Nogle typer te på markedet indeholder ikke kun mikronæringsstoffer, men
giver også drikkevandet en naturlig svag syre der hjælper mod bakterier.

Overfodring og håndfodring

Fordelen ved at give den gode afbalancerede foderblanding, vil blive undergravet
hvis man begynder på at håndfodre også kaldt "kafeteriastilen"! Det er en
falskhed at tro, at duerne lige ved hvad de har brug for og behøver. Hvis man
overfodre, vil duerne automatisk vælge de frøsorter de bedst kan lide, hvilket
som regel er fedtholdige frø såsom saflor, solsikkefrø og jordnødder.
Består en foderblanding af et mindre antal frøsorter, vil dette ikke give et
afbalanceret foder. På den anden side, vil en foderblanding der indeholder for
mange oliebaserede frøsorter, give i overkanten af fedt, der vil forstyrre duens
naturlige balance af aminofedtsyrer i kroppen. Er foderet for fedtholdigt, kan det
yderligere forhindre optagelse af kalcium samt forhindre den rigtige optagelse af
fedtopløselige vitaminer.
Gives duerne et for magert foder, vil dette betyde mindre modstandskraft
mod sygdom, dårlig udvikling af fjerene, dårlig avl og selvfølgelig en dårlig
præstation i kapflyvningerne. Derfor er det yderst vigtigt med et godt
afbalanceret foder og tilskud til foderet.
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Ekstra materiale om kulhydrater og proteiner

Tanker om ernæring til kapflyvning
Af Gordon A. Chalmers, DVM
DVM: Doctor of Veterinary Medicine

Dannelse af glukose
Til at starte med, er det meget vigtigt, at pointere det faktum, at hovedbrændstoffet for brevduen og alle trækkende fugle er FEDT. Fedtlagrene er produceret
af glukose (dextrol), der er udvundet af ærter, korn og frø. Starter vi her ved
planterne så er glukose et vigtigt kulhydrat i naturen, produceret af kvælstof og
vand sammen med solens stråler:

Solen
6 enheder kvælstof (CO2) + 6 enheder vand (H2O) = Glukose
I planter og deres frø, lagres glukosen i form af stivelse, der består af to lidt
forskellige strukturer, mange enheder af glukose koblet sammen med biokemiske
strukturer.
Den første af disse strukturer er Amylose, der er en simpel forgrening af mange
tusinde enheder af glukose, og dette udgør 20-30% af stivelsen. Den anden er
Amylopektin, der er en af de største molekyler der findes i naturen, og den
består af en stærkt forgrenet struktur på op mod 1 million enheder af glukose, og
dette udgør ca. 70-80% af stivelsen.

Amylose og Amylopektin er to slags stivelser der findes
i planter. Det er kulhydrater, en meget forgrenet polymer
der består af glukose. Amylopektin har stor værdi i
fødevareindustrien som fortykningsmiddel og klister i
fødevarer. Korn og frø med store mængder Amylopektin
har stor foderværdi. Billedet viser Amylose til venstre og
Amylopektin til højre.
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Det er meget interessant, at Majs, Milo, Paddy/Hvide ris og Hirse indeholder
kun Amylopektin, og er derfor af god foderkvalitet. Hvorimod Hvede, Byg, Havre
og Kanariefrø har et stort indhold af Amylose, og er derfor af mindre god
foderkvalitet. Når stivelse fordøjes i tarmene, frigøres dele af glukosen som
absorberes af tarmvæggene ind til blodårerne, der distribuerer glukosen rundt
om til vævet i duen - inklusiv leveren. I næste trin, vil glukosen blive brugt
umiddelbart som energi, eller det vil blive transporteret til både lever og muskler,
hvor det lagres i form af Glykogen.

Kulhydrater: Glukose lagres i stivelse

Hvede

Byg

Havre

Kanariefrø

Foderværdien af sorter indeholdende ren Amylopektin er bedre end de
sorter der indeholder stor del af Amylose. De øverste sorter har stivelse
med stor del Amylose, og den nederste består af ren Amylopektin.

Ønskes tilsat ekstra kulhydrat, må de nederste sorter være de bedste.
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Proteinets rolle
Proteiner i foderet er vigtigt, fordi de indeholder de nødvendige aminofedtsyrer,
og gennem stofskifte spiller de også en rolle ved produktionen af glukose, fedt,
energi og adskillige vitaminer.
Protein er også hovedbestanddelen i mange typer af væv, skelettet, sener, fjer,
hud, muskler og forskellige indre organer. Proteiner udgør strukturen i alle duens
organer, og dertil bruges det i kapflyvningen til at reparere muskler der er
beskadiget eller degenereret, men det bruges også til produktion af energi,
endskønt dog kun 10-15% af den brugte energi.
Proteiner er sammensat af mindre enheder benævnt aminofedtsyrer der
indeholder kvælstof. Der er 22 forskellige aminofedtsyrer (billede til højre viser eksempler), der i
forskellige kombinationer indeholder en variation af
proteiner, men det er vigtigt at notere, at ikke alle af
de 22 aminofedtsyrer er til stede i alle slags proteiner,
og af den grund er det soleklart, at nogle proteiner er
af meget høj kvalitet, medens andre er af lav kvalitet.
Det vigtige budskab i dette er ganske enkelt: Disse aminofedtsyrer af høj
kvalitet, skal være indeholdt i foderblandingen,
De vigtige og mindre vigtige aminofedtsyrer
er nævnt i tabellen
Ved produktion af et bestemt protein i kroppen,
vil aminofedtsyrer der optages fra foderet, blive
nedbrudt i en forprogrammering af kroppens
celler. Hvis bare èn enkelt vigtig aminofedtsyre
mangler i foderet, vil produktionen af de
proteiner der behøver dette blive stoppet helt.
Det er nøjagtig af denne grund, det er vigtigt
med kvaliteten af proteiner i foderet til duerne.
Et foder med en høj kvalitet af protein, vil give
en høj kvalitet af de ret vigtige aminofedtsyrer,
hvorimod et foder med ringe kvalitet, vil mangle
mange af de vigtige aminofedtsyrer.
Hampefrø, Sojabønner, Hørfrø, Rapsfrø og
Jordnødder, er afgrøder med høj kvalitet af proteiner. De er også nemme for
duerne at fordøje.
Kødmel og fiskemel der bruges i nogle typer foderpiller, indeholder også en høj
kvalitet af proteiner.
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Ærter er svære at omsætte i fordøjelsesprocessen, og derfor vil nedenstående sorter være nemmere at omsætte og desuden give gode
aminofedtsyrer. For at optimere foderblandingen, bør der gives 10%
mindre ærter og erstattes af nogle af nedenstående sorter.

Brevduens optagelse af næring i form af aminofedtsyrer:

Fra start optagelse af foder: Efter ca. 3 minutter går det i leveren. Højt
niveau opnået i leveren efter ca. 15 minutter. Efter 15 minutter også
forhøjet niveau af fedtsyrer i blodet og ved fedtdepoter.
Efter hjemkomst, skal duerne have adgang til protein af høj kvalitet til
reparation af flyvemuskler, og dette virker kun i 24 timer!
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Hvad gør jeg selv?
Af Ove Fuglsang Jensen

Det med at have det rigtige foder til de rigtige afstande på kapflyvningerne, ved vi
alle er vigtigt. Der er de seneste år kommet mange gode foderblandinger fra
diverse fabrikker - ingen nævnt ingen glemt!
Sortimentet af foder er vidt forgrenet lige fra unge/avl/flyve og langdistancefoder. Det sidste nye her i Dk. er superfoder med olie på kornet! Jeg
var på besøg hos en mester, og han bad mig tage en håndfuld foder i hånden og
mærke på det, og det havde en fedtet overflade med olie! Denne blanding var
importeret fra udlandet og kostede da også en del per. sæk synes jeg. Det olie der
er på kornet er ganske givet proteinrigt for at give kornet et ekstra løft med
protein. Jeg har ladet mig fortælle, at man nu kan købe den slags korn ved en
forhandler i Dk.! Jeg er ikke i tvivl om, at dette foder er sammensat af folk der ved
hvordan foderet skal sammensættes for at duerne yder det optimale.

Blande sit eget foder?

Kan man manipulere med sit eget foder til almindelig pris? Ja, det kan man godt,
men man skal rette sig efter de oplysninger der står i denne artikel!
Det basisfoder jeg kører på er raceduefoder fra BS der
koster 145 kr. for 20 kg. = 7,25 kr./kg. Det indeholder
15,7% protein, 5,2% fedt og 57 % kulhydrat, hvilket er
et almindelig avlsfoder. I avlsperioden køres det rent
og måske nogle gange om ugen med hørfrøolie og
ølgær. I flyvesæsonen er det for højt i protein, og der
tilsættes lidt rød Dari og knust majs for at få det ned i
protein til en flyveblanding på ca.14,5% protein
(måske tilsættes Paddry Ris eller Hirse).

Boost foderet lørdag

I flyvesæsonen om lørdagen gøres følgende: Duer fra Sektionsflyvningen gives
rent avlsfoder ved ankomst. Når duerne fra Mellem/Langdistance ankommer
gives avlsfoder med Hørfrøolie (59% protein) og Ølgær (30% protein). Man kan
også give knust ristede Sojabønner (40% protein) på kornet i stedet for ølgær. I
stedet for hørfrøolie, kan der også bruges Hvedekimolie som DR. Walker
nævner.
Det beskrevne gør, at man booster sine duer op fra en hård flyvning, således
de er hurtigt oppe igen, og Dr. Chalmers nævner også, at det er bevist, at
duerne hurtigst muligt lørdag skal have proteiner af god kvalitet. Denne
måde at booste duerne på lørdag, er en billig måde at bringe duerne i form
igen.
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Vær kreativ

Alle de her produkter der er nævnt, kan du få fra din kornforhandler eller
olierne i et velassorteret supermarked. Og glem så lige al den overdrevne
omtale af "aftenkaffe" og lignende som et vidundermiddel! Af samtlige
mestre her i Nordjylland jeg har skrevet om, var der ingen der brugte
"aftenkaffe" og andre vidundermidler, og ret beset har vi heroppe i
Nordjylland de længste afstande generelt.
Det er også vigtigt at pointere, at den enkelte brevduemand, selv gør som
man synes er rigtigt, dog efter de retningslinjer der er udstukket i denne
artikel. Når vi taler foder, må man også huske, at man kan ikke gøre en
sprint/mellemdistance due til langflyver ved at give den kraftfoder. En dues
ydeevne ved mellem eller lang, afhænger selvfølgelig af duens vinger, krop
samt flyvemuskulaturens opbygning, men selvfølgelig også hvad foder man
giver duerne.
Den opskrift jeg giver på tilsætning af foderet, står simpelthen i denne
artikel af de to verdenskendte brevdueveterinære Dr. Colin Walker og Dr.
Gordon Chalmers.

Husk brevduefolk: Gør det enkelt!
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