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Blad nr. Udkommer Deadline
10 11. maj 26. april 
23 14. sep. 23. aug.
24 28. sep. 13. sep.
25 12. okt. 27. sep. 

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Vi gratulererFremlysning
DM ÅBEN
HUSK AT

TILMELDE JER 
RETTIDIGT

SENEST 26. MAJ

/SEKRETARIATET

Super Auktion
1. maj 10.00

Sted: 097 Odder ś klubhus kl 13,30
Bisgaardsvej 42 8300 Odder 

Dørene åbnes kl 10,00 hvor Tommy’s 
super køkken også åbner for lidt godt til ganen.
Så er det igen lykkes 097 Odder at få tilsagn om 

ca 2 x 25 unger fra disse to slag.
Thomas og Poul 013 har nok haft en af deres bedste sæson 
i mange år med mange top placeringer på flyvninger samt

topplaceringer til diverse mestererskaber. Det skal lige nævnes bla 
NR 2 TIL BEGGE DANMARKSMESTERSKABERNE

Bjarne og Kurt  086 har i 2015 virkelig slået deres navn fast i brevduespor-
ten.

De har også mange topplaceringer på
 flyvningerne samt helt i top til mesterskaberne

Her er chancen for at erhverve sig duer i top kvalitet
 

Duerne vil være ca 30 dage på auktionsdagen 
så de er lige til at sætte på brættet.
Arrangør: 097 Odder

DAN 130-13-0025 (død)
DAN 164-14-0116 (død)
DAN 116-16-0452 (død)
DAN 140-16-0332 (død)
DAN 225-16-1065 (død)
DAN 030-15-0608 (død)
DAN 225-11-1088 (død)
DAN 233-15-0624 (død)
DAN 063-14-0042 (død)
DAN 127-15-0319 (død)
Sekretariatet

Tlf 48284244

NL 15-1482673
Jesper Pedersen
9690 Fjerritslev
Tlf: 51255953

NL 15-3538877
Peder Christensen
7730 Hanstholm
Tlf: 42330000

DV 7848-14-421
Jan Rasmussen
6330 Padborg 
Tlf: 40435121

50 ÅR
18/5 Lasse Dyrheden, 128 Sæby

60 ÅR
13/5 Jens Ole Kristensen, 196 Vrå

70 ÅR
8/5 Viggo Jacobsen, 009 Slagelse
9/5 Lene Mørum, 037 Kalundborg

75 ÅR
13/5 Svend Olesen, 086 Bangsbo

DAN 019-13-395
Ejer: Flemming Nielsen, DAN 019 Brædstrup
Sektions vinder Soltau 2015

Resultater
-30/5-15 Gråsten 184/1220 duer
- 6/6-15 Altona 2/493 duer
- 13/6-15 Løgumkloster 161/1295 duer
- 20/6-15 Henstedt 21/469 duer
- 28/6-15 Luneburg 8/237 duer
- 4/7-15 Altona 64/524 duer
- 11/7-15 Soltau sektions vinder 1/414 duer

Udstillings resultater
- Klasse vinder sektions udstilling 2015 i Ham-
mel
- Nr. 2 i landsudstilling i sektionsvinder klassen 
2016 i Brædstrup
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MED MERE...

HOVEDBESTYRELSE
Formand: Erik Dybdahl, Askevej 16, 
Uhrhøj, 7100 Vejle. Tlf. 30 68 19 48 
(ma.-ti.-on. kl. 15.30-17.00). 
Næstformand: Erik Rasmussen,  
Demstrupvej 30, 8930 Randers NØ.  
Tlf. 86 43 05 65.
Medlemmer: 
Ole Nielsen, Dorphs Allé 50,  
2630 Tåstrup. Tlf. 24 68 95 69.
Peter Andersen, Jegstrupvej 63,  
8361 Hasselager. Tlf. 24 47 25 98.
Niels Larsen, Maglehøjvej 9, 2640 
Hedehusene. Tlf. 22 95 35 39.
Tommy E. Rasmussen, Bøjdenvej 78,  
5800 Nyborg. Tlf. 20 20 31 81.
Villy Petersen, Egelunden 69,  
6700 Esbjerg Ø. Tlf. 75 13 86 91.
Tage Gravesen, Brogårdsvænget 24, 
6950 Ringkøbing. Tlf. 97 32 20 75.
Henrik Larsen, Østkystvejen 262
Voersaa, 9300 Sæby Tlf. 20 46 60 12

SEKRETARIAT
Lindegårdsvej 27-29, Linde,  
8981 Spentrup. Tlf. 48 28 42 44. 
Telefax 48 28 46 44.
Kontortid: Mandag kl. 10.00-17.00. 
Tirsdag-fredag kl. 10.00-14.00.

Forretningsfører: Bjarne Borresen.
Sekretariatet: ddb@brevduen.dk
www.brevduen.dk

MEDLEMSBLADET BREVDUEN
udkommer ordentligvist i uger  
med ulige nummer.

Ansvarshavende redaktør:  
Bjarne Borresen, Sekretariatet, 
Lindegårdsvej 27-29, Linde,  
8981 Spentrup. Tlf. 48 28 42 44.  
ddb@brevduen.dk

I redaktionen: Bjarne Straszek, 
Sekretariatet. Tlf. 48 28 42 44. 
ddb@brevduen.dk

Alt materiale sendes til Sekretaria-
tet. - Kapflyvningsresultater sendes 
til postbox 8329, 9220 Aalborg Ø.

Ekspedition: DdB’s sekretariat, hvor 
abonnement (pr. år) kan tegnes. 
Reklamationer over udeblevne numre 
af bladet bedes rettet til sekretariatet.

Tryk: DdB’s Sekretariat

Ophavsret gældende for Brevduen 
BREVDUEN er beskyttet af dansk lov 
om ophavsret, og må hverken helt eller 
delvis gengives uden skriftlig godken-
delse fra De danske Brevdueforeninger. 
Gengivelse med De danske Brevduefor-
eningers skriftlige godkendelse kræver 
udtrykkelig kildeangivelser. 
Enhver må fremstille eller lade frem-
stille enkelte eksemplarer til privat 
brug. Sådanne eksemplarer må ikke 
udnyttes på anden måde, hverken som 
kopier eller på Internettet.

ANNONCETAKSTER
Annoncetakster
pr. 1. april 1997:
1/1 side  3.700.00
2/3 side 2.500.00
1/2 side 1.940.00
1/3 side 1.295.00
1/4 side 965.00

Mindre annoncer:
Pr. 1 sp.-mm. 5.50
Mindstepris 165.00

Køb/salg  
rubrikannoncer
Pr. linie  40.00

Tillæg pr. farve
Kr. 400.00
4-farve
Kr. 1.000.00

Foreningsmedd.:
Pr. spalte 440.00
Mindstepris 70.00

Resultatlister:
Pr. spalte 300.00

Priserne er incl. moms.

af Bjarne Borresen

I uge 16 startede den første sekti-
onsklub med den første forberedende 
flyvning. Vejret var fint og duerne kom 
hjem med fine hastigheder på næsten 
1300 mpm og de så ud til at komme 
tæt. Solen skinnede fra en næsten sky-
fri himmel, men vinden var kold. Da-
gen efter flyvningen slog vinteren et 
smut retur til Danmark og uge 17 ser 
ud til at blive en kold og klam omgang 
– ikke meget træningsvejr med den 
vejrudsigt.

Rovfuglenes status som totalfredede 
fugle respekterer vi som organisati-
on selvfølgelig 100%. Vi skulle gerne 
kunne være her alle sammen. Sådan 
må og skal det være. Men det er forun-
derligt, at disse fugle uden forbehold er 
tildelt omkostningsfrit ”licens to kill” 
og kan hermed terrorisere direkte i 
vores medlemmers haver og ved due-
slaget uden, at der kan opnås tilladel-

se til nogen form for regulering. Især, 
når det mange steder er en daglig til-
bagevendende begivenhed. Det accep-
teres da vist ikke andre steder i vores 
samfund. Denne fascination af disse 
luftens dræbere i visse kredse og or-
ganisationer er desværre uden blik for 
den skade, de kan forvolde, og har man 
én gang oplevet en af sine kære brev-
duer blive nedlagt og ædt levende af en 
af disse luftens marodører, glemmer 
man det aldrig eller når spurvehøgen 
er gået ind på dueslaget for at tage for 
sig af retterne. Det er et skræmmende 
syn. Sekretariatet vil gerne appellere 
til, at alle angreb af rovfugle på duerne 
anmeldes via hjemmesiden. Disse data 
samles op og sendes til FCI. Desuden 
giver de os et fint overblik over disse 
angreb, frekvens og perioder på året. 
Man ved aldrig, hvornår disse infor-
mationer kan blive yderst værdifulde 
for os. Dokumentationen kan vise sig 
at være et meget vigtigt redskab.

På grund af et par uheldige situa-
tioner skal Sekretariatet indskærpe, 
at alle rettelser og korrektioner af det 
enkelte medlems oplysninger og med-
lemsstatus, skal ske gennem klub-
bens formand og kasserer. Det drejer 
sig bl.a. om ind- og udmeldelse, adres-
seændring, telefonnummer, slagnavn 
mm. Disse rettelser bedes indsendt 
skriftligt via e-mail, kontaktformula-
rerne på DdB’s hjemmeside eller pr. 
post. På denne måde sikrer vi, at alle 
nødvendige instanser er informeret 
korrekt.

Det er yderst vigtigt at få afprøvet 
de elektroniske systemer i god tid, in-
den de skal i brug for alvor. Der kan 
være et og andet, der har lidt skade i 
vinterens løb. Specielt mus er årsagen 
til, at der kan være problemer. Vi ser 
jævnligt kabler, der har været udsat 
for museangreb. Plastikken kan være 
fuldstændig skrællet af over flere cen-
timeter. Så virker de ikke og skal skif-
tes. 

I klubberne skal rusten nok også lige 
bankes af. Hvordan er det nu lige? Et 
par trænings indleveringer plejer få 
hukommelsen tilbage og så er det hele 
klar til sæsonens arbejde.

Vi ønsker alle en god optakt til sæso-
nen. Pas godt på duerne!  
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Af Gordon A. Chalmers, DVM 

DVM: Doctor of Veterinary Medicine

DENNE ARTIKEL ER SKREVET EFTER 
OPFORDRING FRA OVE FUGLSANG 
JENSEN 

DR. GORDON CHALMERS CV:

UDDANNET VETERINÆR 1961, ÅRET 
EFTER ANSAT I CANADAS LAND-
BRUGSMINISTERIUM, AFDELING FOR 
HUSDYR (SVARER TIL LANDBOHØJ-
SKOLEN). TOG EN UDDANNELSE SOM 
DVM, OG SENERE OGSÅ EN I PATO-
LOGISK DIAGNOSE. HAR LAVET 40 
VIDENSKABELIGE ARTIKLER: HUS-
DYR, HØNS, VOLIEREFUGLE SAMT OM 
BREVDUER. HAR ALTID KAPFLØJET 
BREVDUER. HOLDT FLERE SEMINA-
RER FOR BREVDUEORGANISATIONER 
I CANADA OG USA. HANS ARTIKLER 
ER KENDT I HELE DEN ENGELSKSPRO-
GEDE VERDEN.

Målt på verdensplan, må Dr. Chal-
mers være en af de bedste vedrørende 
kendskabet til brevduens fysik og syg-
domme. 
VEDVARENDE NATURLIGT HELBRED

For nogle udøvere af brevduesporten, 
kan det komme som en overraskelse, 
at brevduens naturlige helbred, ikke 
kommer ud af en flaske med medicin! 
Et vedvarende naturligt helbred for di-
ne duer, kan administreres på grund-
lag af en gennemtænkt og fornuftig 
plan.
GENERELLE FORSLAG

• Giv ikke dine duer medicin, hvis de 
ikke viser syg-domstegn.

• Giv ikke medicin til dine duer for 
at "rense" dem for sygdomme du tror 
duerne har.

• Har du imidlertid en begrundet 
mistanke om, at nogle af dine duer har 
Paratyfus, må du gå til en dyrlæge el-
ler et veterinært laboratorium med en 
gødningsprøve.

• Kommer dine duer generelt for sent 

og trætte hjem fra kapflyvningerne, 
bør du ikke give dem antibiotika. Giv 
dem i stedet Probiotika der er en sund 
og gavnlig bakterie for mave/tarmsy-
stemet.

• Gør dine duer ikke den indsats du 
forventer af dem, da må du kigge i et 
spejl for at finde årsagen!

• Er der sygdom i dine duer, bør du 
finde årsagen og ikke give kure i blin-
de.

• Hvis muligt bør  man tage en syg 
eller død due med til en dyrlæge eller 
laboratorium, for at få fastslået syg-
dommen, før end der gives medicin.

• Derefter gives den korrekte medi-
cin i den rigtige dosis i det rette antal 
dage.

• Efter at have givet dine duer den 
rette kur, bør du altid give Probiotika 
i drikkevandet i 3-4 dage for at resti-
tuere balancen i mave/tarmsystemet.
PLANER FOR FREMTIDEN

Lav en plan til opbygning af resi-
stens - immunitet - i dine duer mod 
nogle vigtige og generelle sygdomme.

• Sørg for god ventilation i slaget - 
dog ikke træk. Den friske luft skal be-
væge sig roligt gennem slaget.

• Udendørs voliere bør have trådnet i 
bunden og ikke bund af træ. 

Note: Den farlige sygdom Sarcosystis 
calchasi er fundet i brevduer i Euro-
pa og i nordlige Amerika. Bæreren af 
denne sygdom er Duehøgen, og sætter 
høgen sig på volieren og klatter med 
gødning, er dette den rene gift. Derfor 
trådnet også i bunden! 

• Hav ikke for mange duer i slaget da 
det fremmer stress. Hav rigeligt med 
siddepladser til alle duer.

• Vacciner dine duer mod de mest al-
mindelige sygdomme: Paramyxovirus, 
Paratyfus og duekopper.

• 5-7 dage før vaccination og 14 dage 
efter, bør foderet indeholde en høj grad 
af protein (avlsfoder 16-18% protein). 
Der kan også tilføres Hamp, ristet So-
jabønner, proteinpiller og Ølgær.

• Giv Probiotika i drikkevandet 3-4 
dage om ugen hele året. Giv også på af-
sendelsesdagen til kapflyvninger.

• Giv Æble Cider Eddike i drikke-
vandet i 1-2 dage om ugen året rundt. 
I sæsonen gerne hver dag! Gives me-
dicin i drikkevandet, gives også Æble 
Cider Eddike!

• Giv ølgær en gang om ugen hele 
året. Gives efter olieblandingen be-
skrevet nedenunder.

• Bland lige dele af: Hørfrøolie, Oli-
venolie, Valnøddeolie, Majsolie og 
Rapsolie. Hæld blandingen i en mørk 

Guide til 
naturligt helbred i brevduer
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flaske og stil den i køleskabet. 1-2 da-
ge om ugen gives en mindre portion af 
olien på foderet til duerne. Olien skal 
være som en tynd film på overfladen af 
foderet.

Disse olier kan fås i et velassorteret 
supermarked for en lav pris, undtagen 
Hørfrøolien der koster ca. 75 kr. Hør-
frøolien er absolut den bedste med 57% 
Omega 3 fedtsyre, og denne type fedt-
syre er meget vigtig for duerne!

• På slaget bør være grit, picksten, og 
mineralpulver gerne med salt. 

• Daglig motion af duerne er vigtigt 
til styrkelse af immunsystemet.

• Ungesyge: Nogle engelske brevdue-
folk har lavet følgende eksperiment for 
at tilføre ungerne immunitet mod un-
gesyge: Fra et slag med ungesyge ta-

ges enkelte unger med ungesyge, samt 
gødning fra samme slag, og indsættes 
i eget slag. Dette skal ske helst over en 
måned før ungerne skal indsættes på 
en ungeflyvning. Ungerne vil da blive 
syge i kort tid og vil da være raske og 
resistente mod ungesygen før de sæt-
tes på ungeflyvningen.

Note: Der findes ingen vaccination 
mod ungesyge. Hvis der er nogen der 
har mod på denne fremgangsmåde 
som nogle englændere har afprøvet, 
ville det være værd at afprøve.

• Trikonomader - Gul knop.  Grund-
læggende fakta om Gul knop: Svage 
stammer af organismen der forårsager 
Gul knop, kan beskytte din duer mod 
de stærke farlige (Patogene) stammer.

• For at finde ud af hvilken stamme 

af organismen Gul knop dine duer har, 
skal du ikke give medicin til dine duer 
før avlen. Dette kræver imidlertid no-
get mod! Hvis ungerne du har avlet på 
dine duer ikke bliver syge af Gul knop, 
skal du ikke give dine duer medicin 
mod Gul knop de kommende år.
 
TILLÆG GUL KNOP AF DR. CHAMERS

For mere end 25 år siden, stoppede 
jeg med at give mine duer kure mod 
Gul knop, både gamle og unge duer. 
Før denne beslutning, fulgte jeg den 
sædvanlige procedure med at give me-
dicin mod Gul knop før duerne blev sat 
sammen om foråret. Jeg plejede også 
at give kur mod Gul knop før duerne 
blev startet op til sæsonen - både gam-
le og unge duer, men dette stoppede jeg 
også med.

Jeg lavede en del research om emnet, 
og fandt nogle artikler af Dr. Robert 
Stabler, USA. Hans eksperimenter af-
slørede, at nogle "svage" stammer af 
trikonomader, ikke forårsagede syg-
dommen af nævneværdig betydning. 
Undersøgelserne fandt også ud af, at 
disse "svage" stammer trikonomader, 
beskyttede duerne mod infektion fra 
"stærke" stammer, også kaldet Pato-
gene stammer.  Dr. Stabler fandt, at 
nogle af disse patogene stammer af tri-
konomader, slog duerne ihjel selv med 
èn eneste organisme tilført duen. 

For at finde ud af om mine duer hav-
de en "svag" stamme af trikonoma-
der, stoppede jeg med medicin mod 
Gul knop. Resultatet var forbavsende: 
Gennem de næste 25 år hvor jeg ikke 
brugte medicin mod Gul knop, havde 
jeg faktisk ingen tilfælde af sygdom-
men, og duerne var stærke og sunde.

 I de 25 år opdagede jeg kun Gul knop 
i en 2 års hun, og jeg gav duen en kort 
kur på 2 dage, hvorefter den var klar 
igen. 

Èt år fandt jeg en unge med Gul 
knop, men jeg valgte at slagte denne 
unge, og ingen af de andre unger blev 
syge med Gul knop.

Ønsker man som udøver af brevdu-
esporten at blive fri for de evindelige 
kure mod Gul knop, kræver det mod at 
stoppe, men højst sandsynligt vil man 
blive glædeligt overrasket over resul-
tatet.  
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af Jesper Pedersen, 126

SØNDAG FORMIDDAG GIK TUREN TIL 
TURNHOUT, HVOR VI SKULLE BESØGE 
KAREL BOECKX, SOM ER FADERENS 
NAVN. SØNNEN DANIEL ER OGSÅ MED, 
SÅ DET ER EN FAR/SØN KONSTELLA-
TION.

Det var Daniel, der tog imod os, og 
efter at have stået lidt udenfor og be-
tragtet slaget, blev vi inviteret ind i 
udestuen. Udestuen bar præg af, at vi 
var kommet på besøg hos én af de sto-
re. Kæmpe pokaler stod i reolerne eller 
på bordene rundt omkring. På vægge-
ne hang det ene foto efter det andet af 
deres topflyvere.

Daniel talte kun flamsk, så Lars 
oversatte. Karel Boeckx startede  med 
brevduer i 1972. Det var med duer fra 
Van Den Bosch i Beelaar, grundstam-
men blev lagt. Siden hen er der tilført 
blod fra Leo Heremans og Ad Schaer-
laecken.

Som jeg forstod det, har de tidligere 
deltaget på alle distancer, men de sid-
ste mange år har det kun været vitesse 
flyvninger, de har været interesseret 
i. I dag er det sådan, at de flyver den 
samme station hele sæsonen – nem-

lig Quievrain. En distance på 134 km. 
Indlevering lørdag aften – hjemkomst 
søndag tidlig formiddag. Vi havde 
hjemmefra håbet på, at der ville kom-
me duer hjem, mens vi var på besøg. 
De var desværre stoppet med at kap-
flyve for denne sæson.

De kapflyver med 24 enkehanner, 8 
gamle og 16 1. års + nogle enkle hun-
ner. Disse hunner opholder sig sam-
men med ungerne. Enkehannerne 
flyves efter det traditionelle system. 
Hannerne får lov at have et hold unger 
inden sæsonstart. I starten af sæsonen 
vises hunnen inden indlevering og sid-
der altid i reden ved hjemkomst. Når 
flyvningerne først er godt i gang, ser 
parret kun hinanden, når hannerne 
returnerer fra kapflyvning. Der træ-
nes ikke mellem flyvningerne. Ifølge 
Daniel er det nok, at enkehannerne 
motionerer godt omkring slaget de 2 
gange om dagen, de har fri udflyvning. 

Enkehannerne og ungerne flyves al-
drig på sult. De forsøger at holder du-
erne stramme ved at tilpasse foderet, 

Duetur til Belgien/Holland
Besøg hos Karel Boeckx i Turnhout

Super specialist på vitesse flyvninger
Venter på duer med lukket indgang?

Dueslaget. Flyveduer på 1. sal. Avlsduer nedenunder

Her er vi på 1. sal
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så der bliver spist op hver gang.
Der benyttes ingen medicin. De kon-

sulterer ind i mellem dyrlæge Dr. Ma-
rien, men til nu har der aldrig været 
noget ”galt”

De avler ca. 50 unger til dem selv, 
som alle kapflyves. Ungerne træner ca. 
2 timer hver dag omkring slaget, så de 
lærer området at kende. Når sæsonen 
er færdig, har de ca. 45 tilbage. På kap-
flyvninger med unger deltager mellem 
1200 til 1800.

Som nævnt i tidligere artikler, er der 
forskellige konkurrencer. Det er der 
også tale om her. Selv om det er sam-
me station, er der én konkurrence for 
gamle duer og én for 1 års. I starten af 
sæsonen (marts måned) deltager 250 
til 350 1.års. I højsæsonen 500 til 1000 
1.års og ca. samme antal i konkurren-
cen for gamle duer.

Karel Broeck har vundet alt, hvad 
der er værd, at vinde i Belgien på vi-
tesse flyvninger. Endda op til mange 
gange. De har opnået 16 nationale ES-
duer. En national ES-due er en due, 

som er mellem Belgiens 10 bedste. De 
statuetter (kan ses på et af billederne) 
vindes kun ved ES-duer blandt Bel-
giens 10 bedste duer eller ved natio-
nale mesterskaber.

Jeg kan ikke lade være med at næv-

Duetur til Belgien/Holland
Besøg hos Karel Boeckx i Turnhout

Super specialist på vitesse flyvninger
Venter på duer med lukket indgang?

ne nogle resultater fra sæson 2015. 
1,2,3,4,5,6 ud af 1006 duer. 1,2,7,8,9,10 
ud af 1627 duer. 2,3,4,6,7,8,9,10 ud af 
1601 duer.

En af de konkurrencer, makkerpar-
ret sætter højst, er en konkurrence, 
hvor det gælder om at have lavest 
mulig koefficient sammenlagt på én 
due på et antal givne flyvninger. Som 
man kan se på ovenstående resulta-
ter, kommer duerne tæt og ofte en 5 
til 6 på én gang. Når man er kommet 
et stykke ind i sæsonen, kan man be-
gynde at fornemme hvilke duer, der 
kan komme i spil til en topplacering 
i ”koefficientkonkurrencen”. Derfor er 
det ikke unormalt hos Karel Boeckx, 
at indflyvningslemmen er lukket, og 
de hjemkomne duer må derfor gå ind 
i sputnikken ved siden af, hvor der in-
gen hjemkomst antenne er installeret. 
Denne sputnik er lukket indefra, så 
duerne ikke kan flyve ind i deres reder. 
Bagtanken med denne handling er, at 
kommer der mere end én due og går 
ind, så kan de vælge den due, de øn-

Modtagelsessputnikken

Et kik ind til enkehannerne



144 #09_2016

sker, der først skal registreres og hol-
der den på antennen. Derved opnår de, 
at duer fra eget slag ikke kommer til 
at ”ødelægge” noget for slagfæller. Jeg 
tro ikke, det er ”et problem” ret mange 
brevduefolk døjer med rundt omkring 
i verdenen.

Som nævnt deltager Karel Broeck 
kun på flyvningen Quievrain.

Slaget ligger placeret midt i sektio-
nen, altså er der konkurrenter, der 
både har kortere og længere. Lover 
vejrudsigten dårligt eller ustabilt vejr, 
bliver alle duerne hjemme. ”Duernes 
tarv frem for alt”, bemærkede Daniel.

Førhen fløj slaget i den store sektion 
(Tienverbond). Her deltog de også kun 
på én flyvning nemlig fra Noyon. Di-
stance 230 km. Selvom der var mange 
flere konkurrenter, dominerede Ka-
rel Boeckx duerne i sådan en grad, at 
slaget til sidst blev udelukket. Det var 
ikke unormalt, at slaget flere gamge i 
sæsonen havde de 10 hurtigste af de 
godt 1000 duer, der deltog.

Lidt efter gik vi udenfor igen. Som 
alle kan se på billederne, er det ikke 
et flot og prangende dueslag, duerne 
opholder sig i, men det er duerne helt 

sikkert ligeglade med. De trives. Fly-
veduerne er på 1. sal. Avlsduerne ne-
denunder. De har ca. 20 par avlsduer. 
Alle avlshannerne er stort set gamle 
ES-duer eller forældre til dem. Det er 
ganske normalt, at avlsduernes 3. 4. og 
5. kuld er solgt. Det er de også de næ-
ste 3 år. Prisen på unger her er mellem 
5000 kr. til 7500 kr. stykket. 

En noget anderledes ting var, at de 
benyttede majskobler som gulvstrøelse 
uden for kapflyvningssæsonen. Da-
niel hentede en pose og viste os disse 
kobler. Kolberne kunne anvendes flere 
år i træk. ”Der var ingen grund til at 
ødsle” sagde Daniel. Kolberne var med 
til, at der var 100 % tørt på gulvet i de 
måneder, der ikke var kapflyvning.

Vi fik alle lov til, at håndterer deres 
bedste duer. Jeg var meget spændt på, 
hvordan sådanne sprinter duer var i 
hånden. Duerne var i middelstørrelse 
med meget stærke og tykke vinger - 
lange slagfjer - i det hele taget et rig-
tigt muskelbundt. Man kan vel godt 
forestille sig, at det er et langt sprint 
hjem, når duerne er på flyvning. Jeg 
ved ikke, hvornår de sidst havde væ-
ret af sted, men duerne var fyldige med 

”fulde depoter”, men på ingen måde 
tunge.

Når man kiggede ind på et af slagene, 
virkede duerne meget tillidsfulde og 
med masser af energi. Mange stærkt 
flyvende slag rundt omkring i brev-
dueverden, henter blodfornyelse her. 
Det nye blod bruges ofte som indkryds-
ning på en i forvejen god stamme. Nr. 
1 ES-due på mellemdistance i Belgien 
i 2013, stammer en af forældrene fra 
Karel Boeckx.

Jeg slutter denne artikel med at kon-
statere, at det besøg, ville jeg nødig væ-
re foruden. Der er ligeså mange måder 
at holde brevduer på, som der er brev-
duefolk. Hos Karel Boeckx bliver der 
ikke ofret ret mange penge på slagets 
beskaffenhed. Der bliver heller ikke 
brugt computer til at føre stamtavler 
m.m.. Stamtavlerne skrives i hånden. 
Alt omkring duernes hjemkomst stod 
på et stykke A4 papir.

Efter et par timer med en oplagt Da-
niel og med faderen Karel i baggrun-
den sluttede besøget denne søndag 
formiddag. Det er et slag, jeg fremover 
vil forsøge at ”holde lidt øje med”.  

Daniel fortæller om duerne og deres måde at flyve på
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af Patrick Philippens Oversat fra Brieftaube

I lang tid holdt jeg mere af avlssæ-
sonen end kapflyvningssæsonen. Jeg 
så altid frem til at se ungerne vokse. 
Først var det ofte for at identificere un-
gernes fjerfarve efter nyparringerne 
og bagefter for at vurdere kvaliteten 
af de fravænnede unger.Nu nyder jeg 
mere at se duerne vende tilbage fra 
flyvning.Især fordi jeg så ikke skal 
tænke på andet end duer, selvom jeg 
i det store hele lever et temmelig ube-
kymret liv.

Til 2015 sæsonen satte vi vore avls- 
og flyveduer sammen omkring to uger 
efterden tidligere planlagte parrings-
dato. Jeg kan lide at parre så tidligt 
som muligt, nemlig ca. den 25. novem-
ber, men det var ikke muligt. Det skal 
tilføjes, at vi ikke giver vore avlsduer 
ekstra lys, hverken før eller i avlssæ-
sonen.

Vi håber altid på, at en tilstrækkelig 
lang adskillelse fremmer en glat æg-
lægning, hvorfor vi også foretrækker 
relativt unge avlsduer, selv om vi prø-
ver at undgå avl på etårige hunner. Vi 

bruger mørkelægning og flyver med de 
unge hunner til slutningen af august, 
tidlig september og de er derfor ikke 
klar til at avle på før tidligst i slutnin-
gen af november.

Vi har nogle gamle avlsduer, der re-
gelmæssigt og i lang tid har givet gode 
efterkommere og som vi stadig gerne 
vil have afkom på. De tre ældste er 
børnebørn af vores stamdue ”Tramon-
tane", nemlig"Bourges”, "34" og "Per-
pignan". Jeg vil kort fortælle om disse 
tre duer.
DE TRE ÆLDSTE

"Bourges", B-03-1003427, er i mine 
øjne den bedste mellemdistancedue, vi 
nogensinde har haft.

Udover 2. præmie National fra Bour-
ges vandt han seks førstepræmier og 
var 2. belgisk due til "Europa Cup" i ka-
tegorien Allround. Som avlsdue gjorde 
han det også godt, fordi hans blod er i 
næsten alle vores nuværende mellem-
distanceduer (de fleste er børnebørn), 
og det er helt unikt. I begyndelsen af 
2013 gjorde "Bourges" os bekymret, 
fordi de toeller tre første kuldæg, hans 
hun lagde, var ubefrugtede. Vi lader 

altid hannerne befrugte hunnen, mens 
de sidder alene på et slag.Sådanund-
går vi ”krydsbestøvning”.

Vi besluttede derfor at sætte ham 
sammen med enetårs hun i midten 
af april i et slag for sig selv, og til vo-
res store overraskelse befrugtede han 
igen. Derfor er "Bourges" også sat i avl 
i 2014. Hanblev derfor i sit lille slag, 
men stadig varførste kuldæg ubefrug-
tet.Derefter befrugtede han fire kuld i 
træk. I 2015 var det

samme historie: Hans første unge 
blev født den 23. april, men først efter 
at hanto gange havde opmadet en unge 
fra et andet par.

Den”34", B-03-1003534, var god som 
kapflyver, men faktisk en endnu bedre 
avlsdue. De første hanunger, han av-
lede som etårig i 2004, fløj særdeles 
godt, men han er også far til en af vo-
res bedre unger fra 2014. Ved udgan-
gen af 2014 befrugtede han hvert et 
æg, men fra starten af 2015 fungerede 
det ikke længere. Han befrugtede ikke 
de to første hold æg, så han måtte op-
made en ungefra andre duer.Først det 
tredje hold æg blev befrugtet. Hans to 
første unger i 2015 så dagens lys den 
10. april.

"Perpignan", B-04-1020409 var lige-
ledes en god flyer og avlede godt. Ud af 
hans tre første kuld var fem af de seks 
æg befrugtet i 2015.
NEGATIV INDFLYDELSE

Jeg beskriver dette ovenfor, fordi jeg 
ikke betragter det som en selvfølge at 
avle unger påelleve- ogtolvårige duer. 
Tidligere havde vi ikke duer medhø-
jere alder end ti år,der befrugtede. Det 
havde jeg det dårligt med.Indtil jeg en 
dag fik tanken - måske på grund af lit-
teratur eller samtaler med andre op-
drættere -og kom til at tro, at de 3-4 
behandlinger modgul knop, jeg plejer 
at give,muligvis kunne have en nega-
tiv indflydelse på fertiliteten hos de 

Når en avlsdue får problemer med frugtbarheden, afkorter Patrick Philippens halen med ca. en centime-

ter. Det svarer til halvdelen af det sorte bånd.

Ofte et problem
Avl på gamle duer
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ældre duer. Jeg har derfor begrænset 
avlsduernes kur modgul knoptil fem 
dage i begyndelsen af januar, for da-
ligger ungerne i deres reder. I 2015 
tænkte jeg over, hvorfor jeg monskulle 
giveavlsduerne en kur mod gul knop 
i begyndelsen af januar, når de lave 
temperaturer ikke begunstiger ud-
brud af sygdommen. Derfor fik alle 
først en kurfra midten af april mod 
gul knop,dvs. avlsduer (efter 15 måne-
der uden behandling), flyveduer (efter 
mere end 9 måneder uden behandling) 
og ungerne.

Hvad jeg har beskrevet, må du be-
tragte som min praktiske erfaring.Jeg 
burde selvfølgelig i stedet få testetdu-
ernefor Trichomonader (Gul Knop). 
Det havde givet artiklen mere vægt.

For nu spørger jeg mig selv: Hvor 
mange af avlsduerne og hvor mange af 

flyveduerne var fri for trichomonader 
selv efter vinteravlen ogher15 måne-
der efter forrige kur? Når jeg gav mine 
avlsduer en kur i midten af aprilvar 
det fordi, jeg ønskede med sikkerhed 
at beskytte tredje kuldet.
GUL KNOP

Tidlig og sent talerman i Holland 
og i Tyskland om Gul Knop. Og for at 
være ærlig: Jeg har aldrig set sygdom-
men på dette tidspunkt af året på mit 
eget slag. Derfor er spørgsmålet: Er en 
due, som er let smittet med Gul Knop, 
svækket?Og hvis ja, i hvilket omfang? 
Fortsat spørger jeg mig selv, om Tri-
chomonader har kun lidt eller ingen 
indflydelse på korte flyvninger, men 
måske mere på længere flyvninger, 
hvor duerne sidder flere dage i kur-
vene. Jeg kommer til at tænke på de 
avlere,der forsurer drikkevandet af 

Patrick Philippens beretter ombefugtningsproblemer hos „Bourges”,der sidder i et lille rum for sig med sin 

hun.Med 2. pl. Nat. fra Bourges og 6x 1. pl. er den stamfar til mellemdistance duerne hos Philippens.

denne grund ogspørger mig selv i hvil-
ket omfang, der er foretaget relevante 
videnskabelige undersøgelser, som ka-
nunderbygge den praksis, fordi jeg til 
dato kun har setfå publikationer om-
krig dette.
HJÆLP TIL GAMLE AVLSDUER

Med hensyn til de gamle duer, er det 
mit indtryk, at vi kan gøre det bedre 
ved at lade dem overvintre ved en tem-
peratur på mindst 10 grader Celsius. 
Det er også mit indtryk - og det er ikke 
nyt - at gamle duer i varmere landebe-
frugter i længere tid.
DE SENESTE TO ÅR VINTRENE HAR 
VÆRET MILDE, MEN DET KAN ÆN-
DRE SIG. 

Mens jeg førhen tillagde det stor be-
tydning at avle på ”komplette” unge 
duer, er jeg nu overbevist om, at har 
man en god avlsdue, så skal den avle 
så længe, som det er muligt. Det er 
svært at erstatte gode avlsduer. Det 
er en kendsgerning, kvaliteten af sæd 
falder med alderen. Jeg mener også, 
at hannens halelængde til en vis grad 
kan være en hindring ved befrugtnin-
gen. Om det er rigtigt, at halerne bli-
ver længere med alderen, kan jeg ikke 
begrunde med talmateriale. Men det 
er sådan hos mig, at flere af avlsdu-
erne, der flyver rundt min voliere, har 
fået afkortet deres haler med en cen-
timeter. Det er for det meste avlsduer, 
der har problemer med frugtbarheden, 
der har fået klippet halvdelen af det 
sorte bånd af. Og jeg er mest tilbøjelig 
til at sige, at det hjælper! 

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!



148 #09_2016

af Edward Baeten, oversat af Ove Fuglsang Jensen 

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 præsta-
tionen af brevduen. Et godt foder, der 
giver den nødvendige ernæring, vil in-
deholde den livskraft der vil give brev-
duen den bedste ydeevne. Gives en god 
ernæring, vil det hjælpe med til at op-
bygge en nedslidt muskel, samt hjælpe 
med at fremme duens resistens mod 
sygdom. En due med vitalitet, skin-
nende fjerdragt og en høj evne til præ-
station 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. 

BREVDUENS ANATOMI
Uden at gå for meget i detaljer, vil 

det være interessant, at omtale nogle 
af de ejendommeligheder der er i du-
ens fordøjelsessystem, der er indrettet 
til fordøjelse af kornsorter og ærter. 
Duens kro er meget veludviklet og for-
met 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 der-
for nødvendigt for duen, at drikke re-
gelmæssigt, 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 kir-
telmaven, der ikke har den store be-
tydning 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.

Kråsens funktion, forklarer, hvor-
for det er vigtigt med grit, som en 
del af duens levevis frø, kornsorter 
og ærter som foder: Grit stimulerer 
kråsens sammentrækninger, og for-
bedrer duens fordøjelse med ca. 10%. 
Vigtigheden af grit, må derfor ikke 
undervurderes, fordi grit også tilfører 
vigtige kalk og mineraler. Grit bør in-
deholde 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 læn-
gere. I tarmene sker selve fordøjelsen 
og optagelsen af næring. Bliver fode-
ret 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 understre-
ge 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 ægge-
skaller og give dem til duerne.
ELEMENTER AF ERNÆRING

Der skelnes principielt mellem 4 ty-
per ernæring: Vand, den organiske er-

Elementer i
brevduens ernæring
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næring, 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 desinfi-
cerende midler i vandet: Det kan godt 
drikkes, men desinficerende midler vil 
irritere tarmsystemet. 

Organisk ernæring er inddelt i 3 ty-
per: 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, for-
døjelse, samt selvfølgelig ved duens 
fremdrift i luften med flyvemusklerne. 
Proteiner er vigtige næringsstoffer: De 
kan ikke erstattes af andre nærings-
stoffer, 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 aminofedt-
syrer er proteiner mere eller mindre 
biologisk aktive. Proteinen er den vig-
tigste “byggesten” i den proces, der ud-
vikler muskler, organer og andre typer 
væv såsom skind og fjer.

 Protein er også hovedkomponenten 
af duens nervesystem og skellet: Pro-
teinen giver skelettet en elasticitet og 
smidighed. Generelt kan dyr kun pro-
ducere proteiner til opbyggelse af de-
res krop ved hjælp af aminofedtsyrer, 

der bliver dannet gennem fordøjelsen 
af foderet.

Proteiner er sammensat af mindre 
enheder benævnt aminofedtsyrer, der 
indeholder kvæl-stof. Der er 22 forskel-
lige aminofedtsyrer  der i forskellige 
kombinationer indeholder en variation 
af proteiner.  Aminofedtsyrer af høj 
kvalitet, skal være indeholdt i foder-
blandingen (billede viser eksempler)

For at give dig en ide om den store 
betydning for vækst hos brevduen: En 
dueunge kan fordoble sin vægt inden-
for 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. Det-
te 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 og-
så til dannelsen af æg, samt opbygning 
af energi til kap-flyvningerne. Sendes 
en due på langflyvning, kan den bru-
ge 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 vinterti-
den, og foderet bør indeholde op til 20% 
protein i avlsfoderet, fældeperioden og 
i sæsonen med kapflyvninger. Det fak-
tum, at duens fjer er opbygget af 80% 
protein gør, at det er vigtigt at give du-
erne et rigt og proteinholdigt foder i 
fældeperioden.  

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.

Muskelskader: Det venstre billeder viser tydeligt en skade ved det lyse, der på det næste billede er 
“repareret”
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 KULHYDRATER
Kulhydrater er hovedparten af 

“brændstof” til legemet, og de regule-
rer legemets temperatur og giver ener-
gi. Det er derfor nærliggende at tro, 
kulhydrater er vigtige for langdistan-
ce duerne, og dette er også tilfældet. 
Proteiner og fedt kan også give ener-
gi til duen. Overskuddet af kulhydra-
ter, kan lagres i form af fedt, hvilket 
er vigtigt at huske. Der skelnes mel-
lem to typer af kulhydrater: 1. De let 
optagelige kulhydrater i form af suk-
ker 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.

FEDTSTOFFERNE
Ligesom kulhydrater giver fedt i fo-

deret energi, men fedt giver dobbelt 
så meget energi. Af den grund er lag-
ringen af fedt i duen en god ting ved 
langdistance duerne, men mindre godt 

til duer på sprinterbetonede distancer. 
En anden vigtig funktion, er optagel-
sen af vitaminer, specielt A,D og E 
samt calcium.

Fedt findes hovedsageligt i frø, samt i 
olieholdige frø,  der indeholder den spe-
cielle olie Triglycerider (Triglycerider 
er en af de tre hovedgrupper af lipider 
populært kaldet fedtstoffer). Denne ty-
pe 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. Lipi-
derne omfatter fedtstoffer, vitaminer, 
kolesterol, galdesyrer og hormoner. På 
billederne nederst ses til venstre et ud-
snit af en Lipid, hvor de små fedtperler 
tydeligt ses som et bånd af røde klum-
per, hvor der også er kolesterol, protein 
og kulhydrater. Til højre ses Lipider 
som røde klumper optaget i et lysmi-
kroskop. Sådan ser lagrene af fedt ud 
i vores duer! 

Pattedyr bruger hovedsageligt suk-
kerstof som energi til musklerne. Ta-
ger vi en trav-/gallophest , vil den 
meget hurtigere bruge sin energi, end 
en brevdue på langfart. Før et væd-
deløb, 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 inte-
ressant som drivmiddel ved de lange 
flyvninger,, men sukker bruges til de 
helt hurtige, korte og kraftfulde præ-
stationer. Ved mellemdistance duerne, 
giver vi nogle hvide frø som dessert, el-
ler måske lidt sukker før træningen.

Flyver vore duer over længere afstan-

Proteiner er sammensat af mindre enheder benævnt aminofedtsyrer, der indeholder kvæl-stof. Der er 22 

forskellige aminofedtsyrer  der i forskellige kombinationer indeholder en variation af proteiner.  Amino-

fedtsyrer af høj kvalitet, skal være indeholdt i foderblandingen (billede viser eksempler

Fodertyper - Protein i %

Byg 11,5 % Vikke 30%

Maj 9% Solsikke 28%

Hvede 13% Hørfrø 24%

Ærter 22% Hamp 18%

Bønner 26% Raps 20%

Ølgær 45%

Fodertyper - Kulhydrat 
i %

Byg 68 % Vikke 50%

Maj 71% Solsikke 16%

Hvede 67% Hørfrø 24%

Ærter 59% Hamp 20%

Bønner 49% Raps 16%

Ølgær 40%

de, 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 di-
mensioner. Forsøg med brevduer har 
vist, at gives et foder rigt på fedt og et 
lavt indhold af sukker, havde disse du-
er en god ydeevne på de lange flyvnin-
ger. 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. Vigtig-
heden 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 flyv-
ninger, behøver ikke ekstra fedt, idet 
det fedt deres krop indeholder er rige-
ligt til de kortere flyvninger. 
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LIGHT

FINESSE LIGHT  - 20 KG

I duesporten anvendte man før i tiden først og fremmest 
byg, til kontrol af hvornår duerne var mættede (byggen bli-
ver liggende), men nu vælges det i stigende grad at give en 
light blanding som f.eks. Finesse LIGHT.
Til unge duer: 3 uger efter fravænning i kombination med 
Finesse START.
Brugsanvisning: se foderskemaerne med de forskellige dis-
tancer.

FINESSE LIGHT – 20 KG

CARDI  20,0 %
DARI  18,0 %
PADDYRIS  15,0 %
HVEDE  10,0 %
MAJS BORDEAUX  7,5 %
MAJS CRIBS  7,5 %
MAJS POPCORN  7,5 %
MILO  5,0 %
MUNKEBØNNER  2,5 %
KANARIEFRØ  1,75 %
HØRFRØ  1,75 %
RAPS  1,75 %
HIRSE  1,75 %

✔	 lavt proteinindhold

✔	 rensende effekt

✔	 med paddyris: fiberrige + højt B-vitaminindhold.

 - større næringsværdi end byg

 - optages bedre af duerne end byg

✔	 optimal energiværdi 

RÅPROTEIN:  10,9 %

RÅFEDT:  9,0 %

KULHYDRAT:  63,7 %

RÅASKE:  2,4 %

RÅFIBER:  9,7 %
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