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Her godt en måned efter at vi har sluttet flyvesæsonen 2012 er 

vores dejlige duer ved, at påbegynde fældningen for alvor 

specielt de ældre duer da ungerne er godt i gang: Det er 

allerede nu, at vi lægger de første byggeklodser til den 

kommende sæson’s forhåbentlige mange successer med 

duerne.  En god begyndelse er jo et skridt i den rigtige retning 

og mange siger, at al succes starter med en god fældning. 

 For med en ekstra god pasning af duerne i de kommende par 

måneder kan du sikre dig, at dine duer får en optimal fældning 

og får udviklet nogle perfekte og rigtigt gode fjern, som er smidige, silkeagtige og skindende der er med til 

at beskytte duerne og fjerne er et af duens vigtigste redskaber når vi kapflyver. 

Det er også vigtig i den kommende periode, at du holder ekstra øje med dine duer i forbindelse med 

forkølelse, luftvejsproblemer eller andre sygdomme, som ofte kommer her efter sæsonen, for en ting er 

helt sikkert, at uden en super sundhed på duerne, så kan der ikke vindes toppræmier. 

Hvad kan du så gøre ? 

Der er mange forskellige produkter og fodertilskud man kan give sine duer for, støtte dem i tiden hvor de 

fælder alle firmaer har deres egne produkter der er specielt udviklet til fældningen og der findes både 

fældeblandinger og forskellige andre produkter til brug i fældning med et højt indhold af de for fældningen 

optimale vitaminer, mineraler og olier.  

Badning ? 

Badning er en vigtig aktivitet for vores duer hele året rundt, men særligt i den kommende tid hvor fældning 

er i gang er det vigtigt, at duerne får adgang til badevand 1 og helst 2 gange ugentligt.   

Hvis dine duer ikke er ude længere, så må bade dem inde på 

slaget så kan du købe en sæk granulat der kan suge 

fugtigheden op igen.  I badevandet er det godt, at tilsætte 

badesalte eller alm. husholdningseddike 

Badevandet og eddike eller salte som du kommer i vandet er 

med til, at fjerne utøj, gamle talkum og andre urenheder der er 

i fjerne og det er med til, at udvikle og forbedre de nye fjer.  

Duerne bader kun hvis de har lyst til det. 

 


