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Op og ned - del 6.
Written by superbruger   
Wednesday, 21 September 2011

”455” er ikke vendt tilbage, det er træls, men vi må videre og eventuel købe en erstatning på
Brevduefestivalen d. 22. oktober i Kolding. Nu glæder Tommy og jeg os meget til i morgen tidlig,
hvor MVL-bussen starter sin tur til Belgien. Vi skal besøge mange spændende slag, f. eks. Georges
Bolle, Emiel Denys, Jef De Wilder og ikke mindst Filip & Nicolas Norman i Knokke-Heist, næsten
helt ude ved kysten, altså et meget vestligt slag med meget store resultater på de lange
flyvninger. Det bliver stort, og jeg kan love, at jeg her på siden vil skrive om vores oplevelser.

For nogle dage siden talte jeg i telefon med Bjarne Borresen i Sekretariatet. Vi kom også ind på den
meget stride ungesyge. Vi har selv haft det i sommer, og det har gjort vores ungesæson virkelig
træls. Bjarne fortalte, at han havde hørt en Tysk eller var det en Hollandsk ekspert på
duesygdomme fortælle om denne nedrige sygdom, som unger i hele Europa har let ved at blive
ramt af. Man kan naturligvis lade stå til, og lade alle de modtagelige og eventuelle svageste unger
dø, og så gå videre med de unger, som har styrken til at være tilbage. Der er blot ikke nogen garanti
for, at det også er dem, der har de bedste hjemfindingsevner, så langt de fleste vil prøve at
helbrede flokken med medicin. Henk De Weerd forhandler virksom mediciner som 4 i 1 mix, Cobel
og Belga Fox. Efter en kur på 7-10 dage med disse produkter skal duerne efterfølgende have
vitaminer og mineraler, og her kom den pågældende dyrlæge ind på at duerne mister næsten alt
jern under behandlingen. Jernet sidder normalt i depoter i leveren, men også ved næseroden,
netop stedet for duernes orienteringsevne. Det havde jeg aldrig hørt før, og netop jern ved
næseroden kom helt bag på mig. Man skulle behandle unger med vitaminer, mineraler og specielt
jern i 14 dage, før man kunne være sikker på, at deres orienteringsevner igen var på niveau. Jeg har
derfor undersøgt mange af de vitaminblandinger og produkter, der er på markedet, og det viser sig,
at rigtig mange af dem ikke indeholder netop jern. Blandt alle Henk De Weerds biprodukter fandt
jeg kun Belga Bion, som kan købes hos Meldgaard Engros. Også Blitz Form fra Röhnfried har det.
Det var ikke disse produkter, jeg brugte efter medicineringen. Jeg undrede mig også meget over,
hvorfor ungerne kom meget flot, når jeg slap dem på 12 km. – min afstand til Kolding, men når jeg
kørte ud på 30 til 50 km., så var de meget længe om at gå fra stedet, som om de ikke rigtig kunne
finde retningen. De brugte også dobbelt så lang tid, som de burde gøre til en sådan tur. Alene mine
observationer her kunne tyde på, at der er noget om det, som dyrlægen havde fortalt, og det vil jeg
lægge mig bag øret og sørge for, at jeg har Belga Bion, som også indeholder mange forskellige
vitaminer, på lager til anvendelse, når jeg på ét eller andet tidspunkt bliver nødt til at medicinere
duerne igen. Det gælder sikkert også efter medicinering mod andre sygdomme.

Tja! Der skulle blive meget godt vejr i Belgien.

HJ.
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