
FRUKTBARHET: 

 

En av de få beste resultatene, er å få dueunger, og hvor egga er frødde. 

F. Eks. Unger som dør i egga, og ikke kommer ut.  

Avgjørende faktorer kan være: 

*Egghinna kan være for hard. 

*Ungens fysikk.  

*"Feil" / næringsfattig fôr. Viktig med vitaminer og fett!  

*For mye vann i egget. Fuktighet/graden av det.  

*Mangel på vitamin A og E.  

*Smitte/bakterier/e-coli, kan sitte i egget. Mest vanlig er Salmonella. Ungen dør enten I egget, el. 2 

dager etter klekking.  

 

Ved ev. Behov av rett antibiotika, kan gelen undersøkes for ev. hvilken bakterie det er. 

For å finne ut om det er hannen el. hoa som som er dårlig ved ufrødde egg, kan man f.eks. Prøve og 

bytte hanne for å sjekke hva som skjer.  

Alderen på hannen er, ikke nødvendigvis årsaken til dårlig fruktbarhet. Men heller fare for bena som 

svikter, og vansker med balansen under paring.  

 

Andre årsaker: 

*Sædcellene kommer ikke dit de skal, av ulike årsaker.  

*Det kan være hoa. Men som regel hannen.  

*Hoa har dårlig kondisjon. Produserer fler hunnduer enn hannduer. Især om hannen er i dårlig form.  

*Innavl. Lavere klekkningsprosent, flere ufrødde egg, og høyere frekvens av døde unger.  

 

Konklusjon: 

 

Det er relativt få studier. Mange faktorer spiller innboks. Som f.eks.:  

*Hvordan er situasjon i Norge? 

*Er det dårligere reproduksjon i dag enn tidligere?  

*Behov for kartlegging av reproduksjon.  

*Har vi kontroll på dette? Nå, eller tilbake i tid?  

*Det er normalt at dette varierer. 

*NB! Våre forventninger er avgjørende. Forventer vi for mye?  

 

Faktorer som påvirker reproduksjon av duer: 

 

*Se etter negative faktorer som har innvirkning. Som fôr, sykdom/smitte, døde unger på gulvet.  

*Kull: unge duer kommer senere i gang med avlen. (Negativt på unge dyr).  

Må vite alderen på duene.  

*Temperatur. Ved høy temperatur, er det kortere intervall mellom eggproduksjon.  

*Str. På kassene / hyllene. Store kasser er bedre enn små.  

* Nyparra hanner ødelegger. Flere døde unger på gulvet, og knuste egg.  

*Hygiene: Tørt og rent dueslag - rene fôr- og drikkeautomater - rene redeskåler.  

*God ventilasjon og "rett" (jevn) temperatur i duehuset. Men også rundt/ved redeskålene.  

*God sirkulasjon rundt dueslaget er viktig, - slagets beliggenhet og fysiske miljø. (Både inne og ute). 

Bør ikke stå inneklemt mellom busker og trær.  

*Lys. Duene må ha tilgang til dagslys/sollys. Ikke bare i.f.t. Reproduksjon, men helsa og trivselen 



ellers. 

 

Mulige prosjekteter: 

 

*Kartlegging av resultatene.  

*Samling av data, foreldre osv. Avlsbok/skjemaer.  

*Observasjon/observasjonsskjema.  

*Henge kort ved redeskålene. Oversikt over frødde egg osv.  

 

Mye kommer an på duerase. F.eks. Rase som ikke produserer like mye som en annen rase. Som f.eks. 

Duens fysikk og anatomi.  

Dette kan vi kartlegge, for å se resultater og sammenligne.  

 

 

 


