Min hverdag
med duerne
Af Martin og Christian Hansen

Foråret kommer nærmere og
nærmere. Det er et faktum selvom det ikke er så tydeligt i disse
dage. Sikke et blæsevejr vi har
haft, og nu kommer en periode
med frost og snebyger, men det
bliver lysere for hver dag, og inden vi får set os om, er vi igennem den kolde og mørke vinter.
Avlssæsonen står for døren, i
hvert fald for den del af brevduefolket som ikke laver vinteravl.
Hos vinteravlerne er ungerne sat
på ungeslaget, og de kan nu skille deres kapflyvere og give dem
en pause, inden træningerne begynder.
Vi har de sidste par år parret
vores duer i december måned.
Det giver en kæmpe fordel, når
vi kommer til april måned. Så
kan man koncentrere sig 100%
om at få duerne i kondition og
herefter i træningskurven uden
at tænke på æg og unger.
I år har vi ikke mulighed for
at parre vore duer så tidligt, som
vi plejer. Vi skal nemlig til at
flytte duerne til en ny adresse.
Vi har jo altid haft duerne i vores forældres baghave, men nu
skal de flyttes og kapflyves fra
egen bolig. Det bliver spændende, men kommer uden tvivl til at
gå ud over sæson 2005. Det vigtigste i år bliver at få flyttet et
stærkt hold unger ud på det nye
slag, og så håber vi at komme
tilbage i sæson 2006, men lad os
nu se, vi satser da på at få duer
på vingerne i år, og mon ikke vi
kan drille de andre lidt igen i år?
;-)
Vi satte for en uge siden avlsduerne sammen (15. januar). Vi
har løbende gennem vinteren arbejdet med at få sammensat parrene på papiret, og alt var da også fastlagt, inden vi gik i gang.
Inden duerne sættes sammen,
er det dog vigtigt, at de er fysisk
klare til en avlssæson. Vores duer skulle først ned i vægt. De var
blevet noget fede, især hunnerne. Duer, der sættes sammen til
parring må ikke være for fede de skal være i kondition for at
kunne yde noget. Derfor fik de
en måned med halvt byg og
halvt avlsblanding. Det hjalp.
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10 dage før vi satte duerne
sammen, satte vi kunstig belysning på fra 15.00 til 21.00 hver
dag, så dagslyset hos duerne
blev forlænget. Duerne tror på
den måde, at foråret er på vej, og
deres parringslyst stiger. Man
kan hurtigt se det på duerne,
som bliver mere aktive, og hannerne begynder at fare rundt på
slaget.
Vi starter med at lukke hunnerne ind i den ene halvdel af
reden. Hannen går frit på slaget
og parret kan kigge hinanden
lidt an. Det skyldes mest at nogle af hannerne godt kan være
meget ivrige og derfor hakker
hunnen. Ved at holde dem adskilt i starten kan de på denne
måde lige rende det værste krudt
af sig og falde lidt til ro, inden
de lukkes ind til hunnen.
Når duerne er lukket sammen
holder vi godt øje med dem. Det
ville være ærgerligt hvis en han
fik hakket en hun til blods. Hvis
en han er for voldsom, bliver
hunnen sat i den ene halvdel og
hannen i den anden. Ret hurtigt
finder de som regel sammen. De
par, som ikke rigtigt ”swinger”,
lukkes ud i volieren alene eller i
en træningskurv. Man kan godt
opleve, at især unge hanner ikke
kan forstå, at det er en dame,

som de har fået ind i deres rede,
men derimod tror, at det er en rival, som forsøger at trænge ind
på deres territorium. Ved at sætte dem sammen på et ”neutralt”
sted går det oftest bedre, så de
efter en tid kan komme tilbage
til reden.
Når parrene har gået sammen
et døgns tid, plejer de fleste at
have fundet sammen. De næste
dage bruges på, at parrene skal
lære, hvilke reder de bor i. Nogle få par fordelt over hele slaget
lukkes ud af rederne alene, og
de får muligheden for at finde
tilbage i egen rede. Derefter er
det de andres tur. Der er ofte
nogle af hunnerne, som tidligere
har været parret i en anden rede,
som kan volde nogle problemer,
men ved at lukke dem ud samtidigt med deres gamle rede er
lukket de første dage, så lærer
de det hurtigt. Men hold øje med
dem - sådan nogle nyparrede
duer kan være hidsige, og hvis
der er en som ryger i en forkert
rede ved en fejl giver de ikke så
let op og de kan være hårde ved
hinanden. Dog er det vigtigt at
de forskellige opgør bliver
kæmpet, inden æggene begynder at komme, så man ikke mister et hold æg p.g.a. kamp i reden.
En af vores hanner ”Superkweeker” har vist sig som at
være noget af en belastning og
en meget bestemt herre. Vi har
tilbudt ham flere forskellige
hunner, men han er kun opsat på
at få den samme hun, som han
havde sidste år. En broget hun,
som han åbenbart var glad for.
Vi har imidlertid andre planer
med hende til stor ærgrelse for
”Superkweeker”. Han bliver ved
med at kigge efter hende, og er
meget opsat på at komme ind i
hendes nye rede, hvorfra han

hurtigt bliver smidt ud fra af
hendes nye mand. Det lader heldigvis heller ikke til, at hun har
planer om at vende tilbage til
ham, så vi håber at han snart giver op, og snupper den hun, som
vi har tiltænkt ham.
Det er spændende at se hvilken forskel, der er på duer. Nogle er fuldstændig ligeglad med
hvilken mage de får og er meget
nemme at parre, mens andre
godt kan være besværlige. Denne ”Superkweeker” har været
overraskende stædig. Så enten
er han et fæhoved, ellers er han
en af de rigtig gode. Det må tiden vise.
Når duerne har fået æg, giver
vi dem en 7 dages kur med Ronidazol 10%. Dette middel gives
mod gul knop (Trichomonader).
Trichomonaden er en encellet,
mikroskopisk organisme, som
de fleste duer har i sig, og som
forekommer fortrinsvis i hals,
spiserør og kro på duerne. Voksne duer kan sagtens have sygdommen, uden at man kan se det
på dem, men især unger kan
mistrives eller dø af sygdommen. De gamle duer smitter
nemt ungerne, og vi giver altid
en kur, mens duerne ligger på
æg, så de er renset når de får unger, og dermed ikke smitter ungerne.
Vi giver en teske Ronidazol
pr. 12-16 duer om dagen. Vi giver det på kornet, da vi mener
denne måde er bedre p.g.a. af
mere præcis dosering. Man afmåler den mængde korn, som
man plejer at give 12-16 duer og
iblander en teske Ronidazol.
Lettere kan det ikke blive.
Der findes andre produkter
mod gul knop, som er ligeså gode.
Under hele perioden får duerne en god avlsblanding. Det er

en fin blanding, vi har brugt de
sidste par år. Det er en blanding
med masser af småfrø, masser af
bælgfrugter og nogle flotte små
majs. Duerne elsker de små majs. Vi har tidligere prøvet at
blande lidt majs fra en anden
blanding i dagsrationen. Disse

majs lå pænt tilbage i truget. Vi
blander desuden en smule ekstra
småfrø i blandingen.
En gang om ugen blander vi
ølgær og olie i kornet. Ølgær er
sundt for duerne fordøjelse og
indeholder b-vitamin, som er
byggesten for ungerne.

Der foruden har duerne altid
adgang til frisk grit, hønseskaller, piksten og mineral-pulver.
Vi giver altid et par håndfulde
grit og hønseskaller i rederne, så
hunnerne i ro og mag kan få de
mineraler de skal bruge til dannelsen af æggene. Hvis duerne

kun har tilgang til det på gulvet
risikerer man, at en ivrig hidsig
han ikke lader sin hun få det hun
skal bruge.
En til to gange om ugen blandes der en speciel avlsvitamin i
vandet.
Som de sidste par år anvender
vi noget proteinholdent, æggehviderigt tilskudspulver, som
også indeholder aminosyrer og
vitamin. Duerne er vilde med
det og tager det gerne før kornet.
Vi tror på, at det har en god effekt på ungernes udvikling.
Når ungerne er 26-28 dage
gamle tages de fra og sættes ind
i ungeslaget. Vi lægger et lag
halm ud på gulvet, som ungerne
ligger i.
Vi er opmærksomme på at
passe vore duer så godt som
overhovedet muligt mens de har
unger. Ungerne er slagets fremtid, og her ønsker vi ikke at gå
på kompromis. Fra ungen kommer ud af ægget til den kommer
på ungeslaget går der kun 4
uger. På den korte tid formes hele duens krop, skelet, fjerdragt
m.m., så det er vigtigt at ungernes forældrene har adgang til alle nødvendige ”byggesten”. Det
tager kun 4 uger at lave en ny
kanon - så kan man ligeså godt
gøre det ordentligt!!

Kviks 50 års Jubilæums-Auktion
over Verdensklasse duer fra Peter van De Merwe
2004
Duffel
4609 duer
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 2, 13,15,16,20,21,24,29,31,34,37 ,3 8,40,
41,45,46,50,53 – 52 duer m ed og 42 præmier
Hens is
3367 duer
1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13,21,24,25,26,29,31,32,34,35,45,4 7, 50 –
43 duer med og 40 præm ier
Ablis
2117 duer
2,3,7,8,13,15,16,18,20,2 1, 22,25,26,27,47,53 – 73 duer med og
55 præmi er
Niergnies 4079 duer
3,6,10,11,12,16,17,24,25,40,42,65,69 – 90 duer med og 62
præmier
Strom beck 4208 duer
5,6,9,23,38,41,42,52,54,56 – 45 duer m ed og 40 præmier
Peronne 2941 duer
5,11,13,16,17,20,21,32, 34 ,37,59,60,61,67,70 – 91 duer med og
59 præmi er
Peronne 3504 duer
3,4,10,12,16,38,46 – 30 duer med og 26 præmier
Peronne 3860 duer
1,2,6,7,14,16,17,19,22,2 8, 31,32,47,52,53,54 – 38 duer med og
35 præmi er
1. Keizer Kamp Drechts teden
1. Vitesse
1. Dagfond
1. J onge Du iven
1. Natour
1. Duif Kamp General
1. Duif Kamp Vitesse
1. Duif Kamp Jong

Til vor jubilæumsauktion har vi i god tid reserveret 43 duer årgang 04 fra måske Hollands stærkeste slag. Der er afkom og søskende efter de bedste flyve- og avlsduer.
Når vi bruger udtrykket verdensklasse-duer er her virkelig dokumentation for resultaterne. Her er et lille udpluk – se også vores hjemmeside.
På en jubilæumsauktion bør der også være duer fra Dansk Toppen. Kongen fra Trosborg landets bedste due kan vi ikke sælge, men afkom direkte efter ham vil være på
auktionen. I alt er der 5 duer fra Allan Og Jørgen Trosborg af allerbedste afstamning.
Lørdag den 19/2 kl. 14.00 på Åby Skole, Åbyvej, Åbyhøj. Eftersyn fra kl. 10.30.
Der kan købes øl, vand og pølser.
Katalog Peter Andersen tlf. 86 28 69 89 mobil 40 33 47 71.
Se i øvrigt vor hjemmeside
www.246kvik.dk
Senere på foråret vil der blive arrangeret åbent hus og duedag i klubhuset i anledning
af jubilæet. Der vil blive auktion over 40 stk. ca. 30 dage gamle unger fra
D. Ceulebroeck, Belgien.

Bestyrelsen 246 Kvik

Husk også Bents Kæmpe lotteri med mange unger fra nogle
af landets stærkeste slag og et væld af andre præmier.
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