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Hvad er egentlig et godt avlspar? Det at have et godt avlspar, er blevet lidt af 
et slidt udtryk iblandt brevduefolk. 

Hvad er topavl?  
Vi mener selvfølgelig, at et godt avlspar, er 
dem der avler gode kapflyvere, men dette 
begreb er også svært at definere! Nogle synes, 
at en gennemsnitlig god due af god kvalitet er 
godt nok, men andre vil have at duerne skal 
vinde 3 ud af 5 flyvninger for at være af god 
kvalitet. En rigtig god kapflyver, skal kunne 
tage 7 topplaceringer ud af 10 flyvninger, men 
det er nok ikke mange duer der kan gøre dette. 
Hvis du har et avlspar på slaget, der kan avle få 
gode unger på en sæson, kan du være sikker 
på, at have et superavlspar. Jeg har kendskab 
til nogle topslag, der har 10 avlspar, hvoraf de 
fem par er rigtig gode par, men det betyder 
ikke at disse fem avlspar laver lige gode unger 
hvert år. Nogle af disse topslag bruger kun 
hannerne, og det gør, at de er tilfredse med 3 gode flyveduer ud af afkommet efter 
de fem avlspar. De andre fem avlspar bliver kun betragtet som såkaldte testpar, 
hvor tiden bliver set an. 

Mange eller få avlspar? 
Nogle slag har tyve eller flere avlspar på slaget, men de fleste avlspar bliver kaldt 
test par. Det virker besynderligt hvorfor et slag i mellemstørrelsen, skal have så 
mange avlspar, når nu slaget kun har 20 reder til enkemænd og plads til 50 unger. 
Laver man en kalkulation som følgende: Tyve avlspar laver i vinteravl 30 unger, 
og dette følges af endnu 30 unger. Dette giver altså 60 unger i alt, og det er mere 
end der er plads til i ungeslaget. Vi har altså 20 enkemænd, hvoraf faktisk næsten 
ingen 1-års beholdes hvis der ikke skal blive for mange duer. Dette betyder også, 
at eventuelle unger fra enkemændene skal fjernes, og alle de 1-års der er på vej 
fra ungeslaget ikke kan få en plads i flyveslaget. Alle disse unger, hvoraf der 
måske er potentielle superduer i blandt, må fjernes. 
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Nye avlspar - test ungerne! 
Der er kun én vej for at finde ud af om et match i avlen er godt, nemlig at sende 
ungerne på kapflyvning. Det bedste ville være at tage ét kuld af enkesystemet, 
samt et kuld fra avlsparrene, og dette vil være bedre for slagets fremtid. Det er et 
mysterium, hvorfor nogle slag har 20 avlspar uden at have plads eller behov for 
alle disse unger. Hvis der planlægges salg af unger fra avlsslaget er det forståeligt. 
Der findes slag der faktisk har 70 avlspar i et specielt avlsslag, og der må blandt 
alle disse unger, være en del der ikke er gode kapflyvere. For et almindeligt slag 
er 20 avlspar en unødvendig luksus. Vi må huske, at 20 enkepar og 20 avlspar, 
giver en total på 80 duer på slaget, og lægger vi 50 unger til dette, er vi oppe på 
130 duer i alt! Er 20 avlspar for meget i dette eksempel, er det nok 5 gange for 
mange til et almindeligt slag. 

Et interessant eksempel 
I teorien har mange slag nogle hanner og 
hunner der giver et godt avlspar, men 
det er lidt af et chancerytteri og held at 
finde disse par. En ven af mig mistede for 
nogle år siden en af sine hanner han 
brugte til avl, og denne han var parret 
med den samme hun i en del år, og de 
lavede udmærkede unger. Hunnen blev 
sat sammen med en anden han, og min 
ven ventede ikke store resultater, men 
dette par avlede bedre unger end førhen. 
Havde dette par været sat sammen 
tidligere, havde det givet et godt løft til 
slagets resultater. Der var måske andre kombinationer på slaget, der ville give det 
samme gode resultat, men det har nok også noget med held at gøre. 

Held i avlen 
På en måde ville det være for simpelt, blot at konkludere, at det at finde et avlspar 
der avler godt, kun er et spørgsmål om held. Det er muligt at forøge chancerne for 
at finde et godt avlspar, ved at kombinere så mange partnere som muligt. 
Sammenlign det med et lotteri i: Jo flere numre du køber, jo større er chancerne 
for at vinde. Du kan yderligere forøge chancerne ved at kombinere de absolut 
bedste duer. Der findes dog også eksempler på virkelig gode topduer, der ikke 
kan avle gode unger, samt også at middelmådige duer der har avlet virkelig godt. 
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Avlspar fjernes 
Et andet almindeligt problem med at finde de gode avlspar f.eks i flyveslaget, er at 
når resultatet af afkommet viser sig at være rigtig godt, er en eller begge forældre 
fjernet, og det kan være på grund af manglende resultater - men avle kan de altså. 
Derfor er det meget vigtigt, at teste i det mindste én unge af et nyt par der tages 
unger af, og det være sig avls/flyveduer. Dette gør sig også gældende ved unger 
efter 1-års duer. Nogle brevduefolk fremfører, at det ikke er nødvendigt at tage 
unger af kap-flyvningsslaget, men dette er en stor fejltagelse. 

Planlæg avlen 
I mit slag har jeg indsat 10 etårs hanner, og disse unge hanner, skal have gode 
etårs hunner af god afstamning. Ud af disse 10 par, vil der blive ringet mindst en 
unge fra hvert par, og disse unger vil blive testet senere hen. Ud over dette, skal 
der tages enkelte udvalgte etårs hunner ud til parring med nogle af de gode 
avlshanner, for derved at teste dette potentiale. På denne måde kan man afprøve  
mere bredspektret, hvor topduerne falder i avlen af de kommende kapflyvere.  
 

  

                  
 


