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En avls-strategi er vigtig
Familieavl kan konsolidere karakteren i et slags duer. Et slag kan bruge familieavl
til at bevare den linje i slaget ejeren helst vil have, og dette bevarer eller sagt
mere præcist, holder blodlinjen mere ren.
En del brevduefolk krydser blodlinjer for at forbedre deres stamme af duer. En
krydsning af to forskellige blodlinjer vil oftest resultere i mere dynamiske unger
med stor vitalitet. Har man ambitioner om bedre duer for hver avlssæson, skal
sammenparringen tilrettelægges nøje. Nogle brevduefolk har held til at lave et
godt avlspar uden at vide hvordan de bar sig ad. Vil man have succes i
brevduesporten, skal man avle unger der er bedre end deres forældre, og hvis
dette fejler, er man allerede bagefter konkurrenterne.
Fremskridt i avlen er nøgleordet
Nu kunne der spørges, om hvad der er bedst: Familieavl eller krydsning? Dette er
svært at svare på, da det fuldstændig kommer an på situationen i et slag og dette
varierer meget. De to forskellige fremgangsmåder kan give gode resultater, selv
med de samme duer. I denne diskussion er der en anden faktor: Det er
simpelthen umuligt at lave en 100% ren krydsning! Kapflyvningsduen som vi
kender den i dag, er reelt én specifik genetisk avl, der indeholder mere eller
mindre de samme linjer. Denne genetiske masse i duerne, er ved at miste sin
diversitet/mangfoldighed, hvorimod der tilbage i 1950érne og 1960érne, var
en større forskel mellem en due fra Liége og en due fra Antwerpen.
Det er med andre ord i dag ikke muligt at krydse forskellige stammer, men
vi kan kun krydse forskellige blodlinjer!
Familieavl kontra linje-krydsning
Familieavl er den nemmeste løsning for de fleste slag, hvor slagets ejer går ind og
vurderer hver enkelt af duerne på slaget, og finder de bedste duer til fremtidens
avl. Ved denne hårde sortering, bevares der kun det der på tiden er de bedste på
slaget med resultater og sundhed. Efter nogle år er duerne på slaget i tæt familie,
og denne metode bruger mange brevduefolk uden at vide bedre. Ved denne
fremgangsmåde er der store chancer for, at kvaliteten af avlen er for nedadgående. Der er 98% chancer for, at gennemsnittet af de bedste duer, vil avle en
lavere kvalitet af unger, alt afhængig af antal krydsninger. Der er dog stadig en
chance for at femte eller sjette generation er en del bedre end forældrene.
Imidlertid vil der i de fleste tilfælde være en svindende kvalitet ned gennem
generationerne. Dette skyldes, at den genetiske kobling indenfor familien
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generelt, vil give de avlede unger en mindre vitalitet. Dette faktum må dog ikke
forhindre den enkelte avler i at bruge familieavlen på en god og konstruktiv
måde.
Hvis vi tager nogle duer der er krydset ind til en familie, vil duer fra denne familie
være meget velegnet til at krydse ind på en anden blodlinje, og dette vil give mere
energi og vitalitet ved de avlede unger. Det er dog tilrådeligt ikke at have en for
simpelt opbygget familie, men at der i den familie man ønsker på slaget, er
mindst to eller tre blodlinjer. F.eks. kan man holde sin grundstamme af familie
ren, og til denne tilføre en anden linje fra et andet slag der matcher sin familie
(Sprint/Mellem/Lang), og dette kan gøres regelmæssigt. Således vil det være
klogt, at der tilføres nogle få forskellige blod-linjer hen ad vejen. På denne måde
kan et slag vedholde kvaliteten af avlen, uden at have alt for mange forskellige
blodlinjer der ligner hinanden.
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Gode råd om avl
Det er altid en god ide at drage nytte af de to systemer: Familieavl og
blodfornyelse.
1. Familieavl vil holde familielinjen ren.
2. Du vil have et hold af duer, der er meget velegnet til krydsning med nye
blodlinjer.
3. Brug fornyelse med omtanke, når du en gang imellem skal tilføre nye
blodlinjer, som du skal have kendskab til kvaliteten af.
4. Du skal have et indgående kendskab til de blodlinjer du har, samt de
muligheder der er i disse linjer. Det er dog ikke tilrådeligt at mixe alt for
mange blodlinjer!
5. Prøv hele tiden at arbejde fremadrettet med avlen i dit slag.
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I brevduesporten er det vigtigt at have en solid basis af duer i dit slag, og helst
undgå at "hænge fast" i en bestand af middelmådige duer. Generelt kan der ikke
avles topduer på en middelmådig bestand af duer.
Mange brevduefolk har ikke troen på at de kan avle virkelige topduer, og mange
af disse slag har 30-40 duer der ikke giver slaget nogle præmier. I stedet for at
koste penge på disse middelmådige duer, ville det være mere fornuftigt at bruge
pengene på to eller tre par avlsduer af absolut topkvalitet, og derefter bruge disse
par som basis for en forhåbentligt kommende familie af succesrige kapflyvere.
Dette var nogle få kommentarer om familieavl, og det er at håbe at nogle
brevduefolk tager ved lære af disse råd.

Kommentar til artikel
Af Ove Fuglsang Jensen
I sin artikel om familieavl og krydsninger, starter Gallez Jules godt op i
begyndelsen, men i afsnittet om selve familieavl, virker det noget uklart på nogle
punkter. At familieavl giver tætte genetiske koblinger, er givet, men samtidig må
det siges, at der til stadighed skal udføres en benhård sortering af de avlede unger
og selvfølgelig også avlsduerne, ellers vil kvaliteten naturligt være nedadgående.
Det er sikkert rigtigt, at familieavl kan risikere at tabe vitalitet, der kan rettes op
ved en krydsning udefra, men familieavl kan også styres med held uden alt for
mange krydsninger. Her i Danmark findes en brevduemand, der de sidste 22 år
ikke har købt en eneste due, men alligevel er med i toppen! For at få lidt fornyelse
i avlsslaget bytter han med en due en gang imellem. Sorteringen er meget hård
blandt flyveduerne, og de duer der bliver 3-4 år med mange placeringer, sættes i
avlsslaget, og bliver parret med halvsøskende.
Nøgleordet ved god avl er altså en hård sortering i flyve og avlsduer, samt en
diversitet/mangfoldighed i duer der tages unger af. Desuden kan vi forstå af det
foreliggende, at det ikke er nødvendigt at købe sig fattig i mange duer på diverse
auktioner til indkrydsning i slaget - mindre kan gøre det!
Foto; O. Fuglsang
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