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Familieavl styrker en duestamme: Til denne metode bruges topduerne der
har vist deres værd på slaget. Dette vil vedligeholde og styrke slagets avl
fremover, eller sagt på en anden måde styrke slagets blodlinjer fremover.
Det er almindeligt at krydse egen blodlinje med udefra kommende nye duer for
derved at styrke slaget. Sker denne krydsning med omtanke, vil det give gode
dynamiske og vitale unger, og denne proces vil ved nøje omtanke styrke slagets
slagkraft. Det er uhyre vigtigt, at denne proces ikke bliver "chancerytteri",
men gøres med omhu og omtanke.
Hvis der i et slag tilfældigvis bliver avlet 2 virkeligt gode unger uden at man
egentlig kender baggrunden for denne succes, vil man sædvanligvis ikke kunne
gentage dette kunststykke. Ønsker man at opretholde sit slags styrke , skal man
avle unger, der er bedre end deres forældre, og lykkes dette ikke, vil dine
konkurrenter, der har bedre succes med avlen, slå dig efter 2-3 år. Denne
problematik gælder i alle sportsgrene: Du skal nødvendigvis prøve at have
fremskridt hvert år.

Gøre fremskridt er hovedmålet
Mange brevduefolk spørger os hvad vi fortrækker: Familieavl eller krydsning?
Dette spørgsmål kan ikke besvares ligeud, idet det afhænger af det enkelte slags
duebestand, og hvad der giver det bedste resultat. Ved denne diskussion om
familieavl kontra krydsning, må man huske et vigtigt faktum: I nutidens
brevduesport, er det umuligt at lave en 100% ren krydsning! Brevduer som
vi kender det i dag, er specifikt en stor arvemasse med mere eller mindre
forskellige linjer. Set i dette lys vil denne store arvemasse miste sin diversitet,
idet der i 1950´erne og 60érne var stor forskel på en due fra Liege og Antwerpen,
end der er i disse moderne tider.
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Således kan vi ikke mere krydse forskellige duestammer, men kun krydse
blodlinjer! Det faktum forandrer ikke vores syn på de to typer at avle vores duer
på. I det enkelte slag, er familieavl langt den nemmeste fremgangsmåde, idet den
enkelte avler, indgående vurderer den enkelte dues værdi, og kun avler videre på
de allerbedste duer på slaget. Ved denne logiske fremgangsmåde vil kun de
bedste og mest sunde duer være tilbage og føre duefamilien videre. Efter få år vil
alle duerne være tæt i familie med hinanden. Denne fremgangsmåde, er meget
almindelig, men har dog sine bagsider.

Ved ovennævnte fremgangsmåde, vil avlens kvalitet sædvanligvis være faldende,
fordi de topduer der er på slaget logisk nok ikke kan blive bedre end de er. Der vil
således være 98% chance for, at selv de bedste duer på slaget vil producere
afkom der er ringere end dem selv, dog afhængig af antallet af krydsninger, men
generelt vil generationerne blive svagere med en middelmådig familie.
Sædvanligvis vil de nye generationer miste noget af deres vitalitet, men dette må
dog ikke afskrække fra at udføre familieavl.
Her ville det være på sin plads at pointere, at en han som har mistet noget af
sin vitalitet p.g.a. for tæt familieavl, faktisk vil være meget velegnet til
krydsning med en anden blodlinje, og dette vil give afkommet vitalitet og
energi. Man må i den forbindelse huske på, at en for simpel tilgang til familieavl
ikke er godt, og man bør derfor i sin familie have mindst 3 forskellige blodlinjer.
Man kan holde sin familie ren, hvorefter der tilføres duer fra et andet slag der har
den samme linje, og på den måde vil det lykkes med held at krydse duer med
samme afstamning. Går man frem på denne måde, samtidigt med at man tilfører
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andre blodlinjer udefra, vil det være muligt at bevare den gode kvalitet af avlen,
uden at have for mange blodlinjer.
Det vil altid være en god ide at gøre brug af fordelene i begge systemer:
1. Familieavl hjælper til at holde avlen ren.
2. Du vil have en samling af duer velegnet til krydsningsavl.
3. Brug forstærkning med andre blodlinjer fornuftigt, ved at bruge en
blodlinje beslægtet med din egen familie.
4. Du skal helst have et kendskab til beslægtede blodlinjer, og
mulighederne ved beslægtede blodlinjer, men det er uklogt at mikse for
mange blodlinjer.
5. . Du skal hele tiden prøve at forbedre avlen på dit slag.
I brevduesporten, er det vigtigt at have en genetisk god bestand af duer, men hvis
din bestand af duer er middelmådig, kan du aldrig gøre dig håb om at avle unger
der med deres vitalitet og styrke, kan gøre sig gældende i kapflyvningerne.
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Mange brevduefolk har den opfattelse, at de ikke har muligheden for at vende
udviklingen til det bedre i deres slag. Alt for mange brevduefolk kører bare løs i
deres egen "trummerum" og vinder aldrig nogle resultater i toppen af
præmielisten, og vi undrer os over, at man bruger tid og penge på et hold duer
der aldrig har en chance. Ville det ikke være bedre at bruge pengene på 2-3 gode
avlspar, der kunne danne basis for en sund og vital stamme af duer der sikkert vil
bringe slaget opad i præmierækken.
Desværre er der blandt en del sportsfæller den tendens, at man hellere vil
afkorte flyvningerne, så de bliver af dårligere kvalitet, således at de selv kan
deltage. I stedet burde de søge efter de duer, der kan honorere kravene, for det er
trods alt det, brevduesporten drejer sig om.
Hermed være givet nogle gode råd angående familieavl, og det er vores håb
at det vil vinde gehør blandt mange der dyrker brevduesporten men ikke
føler de får nok ud af sporten.
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