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Artikel fra bogen The Pigeon af
Dr. vet. Colin Walker
Hvad er vitaminer?
Vitaminer er kemiske forbindelser der findes som naturlige komponenter i
fødevarer, og den tilstedeværende mængde vitaminer er nødvendig for et
naturligt stofskifte og dermed et godt helbred.
Vitaminerne er inddelt i seks grupper: A, B, C, D, E og K. Indenfor disse
hovedgrupper er der adskillige undertyper. Hver gruppe har sin bestemte
funktion, og hvis der er en alvorlig vitaminmangel ved et foder, vil dette
manglende vitamin vise sig ved et typisk symptom på det manglende vitamin.
Effekten på stofskiftet er proportionalt med mængden af en eventuel
vitaminmangel, dvs. at ved en mild grad af mangel på et bestemt vitamin, kan
symptomerne være svage eller svære at identificere ved fx en dårlig form i
kapflyvningerne eller ved at duen udviser et dårligt helbred.
Vitaminer findes ikke naturligt i legemet i større mængder, men må tilføres via
det optagne foder.
De seks grupper af vitaminer inddeles i 2 hovedgrupper: De vandopløselige
vitaminer B og C, findes ikke oplagret i legemet, men bliver de tilført, vil
virkningen ved en eventuel mangel hurtigt bringe balance i duens krop. De
fedtabsorberede vitaminer A, D, E og K er opmagasineret i leveren, hvorved et
dagligt tilskud af disse vitaminer ikke er nødvendigt.

Vitaminhjul
Her ses hvilke typer vitaminer der er i den
menneskelige kost. Hver slags kost har sin
type af vitamin, og det er her værd at lægge
mærke til, at halvdelen ligger i B-vitaminet
med hver sin type af de 12 forskellige typer
der er indenfor vitamin B.
En sådan grafik findes ikke for brevduer
desværre, men grafikken giver et godt
billede af hvor sammensat vitaminerne er i
et udvalg af kosttyper.
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Hvilken effekt har vitaminer?
Enhver type vitamin har sin egen specielle funktion. Vitamin A er nødvendig til
en sund hud og slimhinderne, dvs. kanten af munden, luftveje og endetarmen.
Vitamin B består af en større mængde forskellige komponenter bestående af 12
eller flere forskellige komponenter, fx Tiamine B1, Riboflavin B2, Niacin B3,
Choline B4, Pantothenic acid B5, Pyridoxine B6 osv. og alle disse
komponenter udfører vigtige funktioner. Da B vitaminer er vandopløselige,
opstår der hurtigt en mangel hvis duen ikke optager føde. Vitamin C er en
regulator ved stofskiftet i duen. I de fleste frøædende fugle inklusive brevduen, er
vitamin C lagret i leveren, og der er ikke nogen grund til at supplere med vitamin
C, medmindre duen er helt kørt ned eller er skadet i leveren.

Diagram for B2 og B1

Vitamin D er nødvendig til at absorbere kalcium fra kroen og videre til legemet ,
men duen kan selv producere vitamin D hvis den har adgang til sollys. Vitamin E
regulerer mange af de stofskifte processer der foregår i den enkelte celle.
Vitamin K er nødvendig for at blodet kan koagulere, og dette vitamin findes i
mange grønne planter og kan dannes ved hjælp af bakterier i duens tarmsystem.
Hvis der er et overforbrug af antibiotika der fjerner alle de gode bakterier i duens
tarm, kan der selvfølgelig ikke produceres vitamin K, medmindre man bruger
probiotika.
Diagrammer
for vitamin D
og vitamin E.
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Balanceret tilskud af vitaminer
Det er naturligvis vigtigt at tilføre det nødvendige niveau af vitaminer til duen,
men det er dog vigtigt at vitaminerne ikke bliver givet i overdosis. Fx vil ,en
overdosis af vitamin A, gribe ind i duens evne til at absorbere vitamin E og
vitamin D3. Gives en ekstrem overdosis A vitamin (20-100 gange anbefalet), kan
det forårsage vægttab, manglende indtag af foder, betændelse i svælg og
øjenlågene samt mindske styrken i ben strukturen.
Det er også vigtigt at vitaminerne gives i den rette sammensætning i forhold til
hinanden. Det mest indlysende eksempel på forholdet mellem vitaminer, er ved
de fedtoptagne vitaminer, hvor der ved for meget af en slags vitamin, kan opstå
en ubalance ved absorberingen af de andre typer vitaminer. Det er derfor vigtigt,
at der ved de fedtopløselige vitaminer er en balance, således optagelsen af alle
vitaminerne er optimal. Nogle vitaminer agerer direkte ved stofskiftet i duen, og
hvis der er mangel på et vitamin, vil det influere på de andre vitaminer, og
omvendt hvis der er for meget af et vitamin vil de andre vitaminer være i
underskud.
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Vitaminer kan ikke kun gå i en slags samarbejde med hinanden, men også med
aminosyre og mineraler. Den mest interessante forbindelse mellem vitaminer og
mineraler, er den aktive forbindelse mellem kalium, fosfor og vitamin D3, og det
er her vigtigt for de to mineraler at have en god absorbering fra vitamin D3 for at
virke optimalt. Mangler vitamin D3 kan det føre til mangel på kalk i ben
strukturen hos duen, selvom foderet har nok kalium. For meget vitamin D3, kan
betyde en dårlig udnyttelse af foderet. Et andet eksempel er relationen mellem
vitamin E og Selen, hvor disse to gør det samme arbejde. Er der mangel på
Vitamin E overtager Selenet arbejdet. På samme måde er det mellem Niacin og
aminosyren Tryptofan, og er der nok af aminosyren tryptofan i foderet behøves
ikke så meget vitamin B3.
Diagrammer
for vitamin
B3 Niacin og
aminosyren
Tryptofan

Vitaminer bør også ses i mængden af protein og fedt i foderet, og hvis foderet har
et højt proteinindhold behøves et tilskud af vitamin kompleks, hvorimod et foder
med højt indhold af fedt og stivelse kræver indtag af vitamin B1 tiamine.
Vitaminerne
AD3EC er
fedtopløselige
og sætter sig på
leveren
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Vitaminer og foder
Normalt skulle en god foderblanding med et bredt spektrum af frøsorter,
vitaminer, grit og mineraler være nok til en afbalanceret foder til duerne. Det er
vigtigt, at kvaliteten og spirekraften i foderet er godt, men også typen af foderet
er vigtig.
Som nævnt før vil en kost til duerne baseret udelukkende på en foderblanding
give den optimale næringsværdi og tilskud af vitaminer. Foderets reelle
næringsværdi er afhængig af mange faktorer såsom forholdene ved foderets
opvækst rent klimatisk og høstens kvalitet. Hvis man har brevduer til kapflyvning
bør man på bedste vis evaluere foderets værdi fordi dette har indflydelse på
duernes formkurve og velbefindende.
Et givet foder kan indeholde potentielle farlige stoffer der bekæmper
vitaminerne samt ødelægger foderets næringsværdi.

1. Faktorer der sænker næringsværdien.

Nogle korn i en foderblanding indeholder næringsstoffer der frigives under
fordøjelsesprocessen i duen, og dette sker ved et aktivt enzym, det mest
almindelige er Trypsin, der fordøjer proteinerne. Trypsin findes også i
bælgfrugter (ærter, soja) i større mængder. Fordøjelsen i en foderblanding
indeholdende stor procent af kornsorter, vil have en dårlig optagelse af protein
fordi trypsinen er blokeret. Andre kornsorter især Milo indeholder Tannin der
gør at kornet er brunt og bitter, og for meget milo kan også blokere enzymerne i
at arbejde.

2. Blokering af vitaminer.

Nogle tilsætningsstoffer til foderet ødelægger foderets næringsværdi. Et enzym
fundet i fisk kaldet Thiaminase destruerer thiamin vitamin B1. Thiaminase er
fundet i stor koncentration i levertran fra torsk, og denne olie bruges stadig af en
del brevduefolk på foderet. Olie på foderet kan være en fordel, men duer kan ikke
optage animalsk fedt. Det er bedre fx at bruge en presset rapsolie.

3. Forurenende toksiner.

Bortset fra naturlige plantetoksiner såsom alkaloider og lektius, kan
kornprodukter også blive forurenet af tungmetaller brugt i sprøjtegifte samt
svampeforgiftning.
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Supplement til foder
Supplement til avlsduerne

Har man avlsduer, der befinder sig stationært i et slag, er disse duer afhængige af,
at det foder, man giver er et afbalanceret og vitaminrigt foder. Specielt er det her
vigtigt med den tilførte vitamin, og bruges den helt rigtigt sammensatte
foderblanding, vil duerne få de mest nødvendige vitaminer.
I avlsslaget vil mikronæringsstoffer og vitaminer såsom Riboflavin, blive tilført de
lagte æg, og er denne diæt god, vil der blive et godt resultat af de udrugede
ungers vitalitet. Alderen på en avlsdue ser ud til at have en vis indflydelse på,
hvor godt de nødvendige næringsstoffer og vitaminer bliver tilført de lagte æg.
Dette faktum med de lidt ældre avlsduers evne til god avl, giver sig mange gange
udtryk i at de bedste unger kommer fra yngre avlsduer.

Supplement til flyveduerne

Nogle slag har duer til kapflyvning, der har lejlighed til at finde føde udenfor
slaget, men set i lyset af det behov duerne har i sæsonen for den optimale
optagelse af næring og vitaminer, er det ikke uden for slaget duerne får det
afbalancerede foder. Et optimalt foder og vitamin indtag, sikrer en genopbygning
af formen og modstandskraft mod sygdomme. I tilgift til dette, tilbringer
flyveduerne en rimelig stor tid i kurvene, og under disse forhold, er fodringen
væsentlig forskellig fra den sædvanlig foderrutine i slaget. Nogle gange får duerne
i kurvene ikke foder til tiden på en endags flyvning hvor duerne kommer sent
hjem.
Der findes et væld
af produkter fra
flere firmaer, og der
er udover vitaminer
blandingsprodukter
med aminosyre og
elektrolytter.
Vitamin B med alle
12 undergrupper,
er et godt produkt.
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Supplement ved sygdomstilfælde
I tilfælde af situationer med sygdomstilfælde i duerne, kan man understøtte
med udvidet supplement af vitaminer:
1. Angreb af Cocidiose der breder sig i tarmsystemet og derved hindrer en
optimal optagelse af næringsstoffer fra foderet.
2. Skader på væv og muskulatur kræver udvidet supplement hvis skaderne skal
heles på en god måde.
3. Aktivering af immunsystemet kræver også det rigtige tilskud af vitaminer,
specielt ved de helt unge duer.
4. De fedtholdige vitaminer er lagret i leveren, og bliver leveren beskadiget af en
eller anden grund, kan leveren ikke optage vitaminerne optimalt.
5. Har duen mistet ædelysten pga. en sygdom, vil dette give bagslag, fordi der
ikke optages den rigtige mængde vitaminer.
6. Efterspørgslen på vitaminer i en due vil øges ved vækst, i avlsperioden, ved
stress tilstand, sygdom eller høj alder.

I sin artikel henviser Dr. Walker ikke til nogle bestemte produkter for
vitaminer, hvilket nok er klogt. Billeder med vitaminer og tilskudsfoder er
kun bragt som en relation til hvad der er nævnt i artiklen. Mon ikke det ville
være klogt kun at bruge det strengt nødvendige i relation til denne artikel.
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