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Duerne blev sammen.
Written by superbruger   
Thursday, 17 February 2011

Mine prøveparringer i sidste uge forløb så godt, at jeg tog springet og lod duerne blive
sammen. Nu nærmer sig så tiden, hvor man skal skimte efter æg. Desværre lover de nogle
kolde nætter, men ikke så koldt, som sidste år, hvor det kom til at koste en del unger i 1.
kuldet.
 

Det er min plan at lægge alle æggene fra avlsslaget under flyveduerne, så jeg hurtigt kan få 4 stk. 1.
kuldsunger fra mine superpar. Det kræver jo en hel del held på denne årstid, men blot 3 i snit, så er
jeg tilfreds.
Jeg er begyndt at fodre lidt om morgenen for ikke at få den stressende fodersituation om
eftermiddagen, hvor de nærmest har teet sig som nogle, der ikke har fået korn i en hel uge.
Morgenfodret har dog været resterne af min vinter plus blanding, samt grit, piksten og list start plus
pulver, som skulle forberede en god æglægning. Mens parringerne stod på gav jeg elektrolytter i
vandet – Bt. – Amin – ganske enkelt for at berolige dem og få en fornuftig afføring, som godt kan
være underlig i den stressituation, som sammenparringen fremkalder. Det lyder lidt underligt, at
elektrolytter kan modvirke stress, men det sker også kun indirekte via en støtte til tarmfunktionen.
Jeg bruger en hel del elektrolytter i løbet af året. Før flyvning, efter flyvning, ved parrenes
adskillelse, efter vaccination eller nærmere hver gang, jeg fornemmer en stressituation hos duerne.
Det er nok også værd at bemærke, at elektrolytter ikke er medicin, men udelukkende en blanding af
naturprodukter. Der findes rigtig mange forskellige fabrikater, alt efter, hvor man køber ind. Jeg
holder mig til Meldgaard Engros, som altid har haft et godt udbud af biprodukter og nogle rigtig
gode og alsidige kornblandinger. Desuden giver de os også nogle gode muligheder for specielle
oplevelser i sporten. One-loft ungeslag, sponsorkonkurrencer, busture mv.
Det sidste halve år har de dog været på nippet til at skuffe mig. Jeg har i en del år brugt ”Letalook
olie” fra Rudi Hendrikx. Denne olieblanding med hvidløg, hvedekim, levertran og flere vigtige
vitaminer er helt unik og i mine øjne den klart bedste på markedet. Gutterne i Aabenraa var
imidlertid stoppet med at forhandle Hendrikx-produkter, så de kunne ikke længere levere mig mit
uundværlige Letalook-olie. Jeg er udmærket klar over, at det prismæssigt ligger højt, men jeg vil
bare have det bedste. Efter et længere pres på firmaet, så havde de en portion Letalook-olie med
hjem fra olympiaden, og det kan jeg allerede mærke på duerne. Hver eftermiddag ved deres
hovedfodring får de serveret olien og ølgær på kornet. Duerne æder det gerne. Olien har en tilpas
konsistens, så den ikke klumper kornet, og så lugter den ikke afskrækkende af hvidløg, hvilket
betyder en hel del for mig. Jeg bruger min ”smøre-på” – blanding – ganske almindelig flyve-avl.
Hvis du kunne tænke dig at prøve denne olie, så tror jeg, at de endnu har nogle flasker på lager.
 
Mens jeg i spænding venter på æglægningen, så har jeg fået nye billeder til hjemmesiden klar. Der er
også nogle stamtavler der, som skal erstattes med nogle tydeligere. Jeg venter lige på at få min
tekniker, Stig Lilleøre, hjem fra vinterferie. Jeg er ikke selv så ferm til de mere komplicerede
detaljer. Den opmærksomme har sikkert allerede set, at vores avlsslag har fået en alvorlig opdatering
med nye duer fra Jos & Jules Engels. Disse duer var ved at tynde ud i avlsslaget, så dette var
nødvendigt. Det blod har simpelt hen været det bedste i indkryds med 255-linien i mange år.
Der har i januar kørt en auktion på ”Pipa” med 10 duer fra Jos & Jules Engels. De hjembragte en
snit-pris på 12.000 kr. Jeg studerede nøje deres stamtavler, og de var på ingen måde bedre end dem,
der lå bag duerne dernede fra, som blev solgt i Nov. i Odder, hvorfra vi bl.a. havde held til at købe et
par stykker til en lidt mere overkommelig pris. Nu glæder jeg mig til Brevduefestivalen i Kolding til
oktober, hvor vi har aftale om 20 unger fra slaget i Belgien. Vi får også 15 fra det nye mesterslag i
den Belgiske Æresklub på den lange mellemdistance: Patrick Hofflejn. – Det bliver spændende.
Snart lidt mere om den megen handel med duer.
HJ.  
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