
När man i slutet på februari gått över till avelsfodret, dagarna har blivit längre, då är det dags att sätta
duvorna i par.

Många särar på honor och hanar över vintern ja t.o.m. redan på hösten, för att lättare kunna sätta dom
paren ihop man vill, även för att honorna inte ska lägga ägg under vintern. Då är det fördel med ett större
rede med ett nät eller ett kylskåpsgaller för, där själva paret kan para sej ordentligt och mer ostört i.

Första ägget har kommit Passa på att kelas lite försiktigt

Efter några dagar börjar dom vilja dra pinnar, halmstrån mm. till ett rede där äggen läggs efter ca. 10
dagar. Har man tillgång till redskålar vill dom gärna bygga i dom och fördelen är att man lätt kan städa
rent hos ungarna när dom kommer. Har man tillgång till en redskåls form kan man gjuta själv i gips och
träspån (50/50 + vatten)

Duvans ruvning och kläckning
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När det gått 18 dagar kläcks dom två vita äggen och blir matade med duvmjölk ”krävmjölk” från
föräldrarna första veckan och sedan blir det mer halvsmält foder till att dom vid 14 dagars ålder får mer
rent foder med vatten.

Nykläckt duvunge Ca. 10 dagars ungar "brevduvor"

Efter 4-6 veckor börjar ungarna äta själva beroende på vad för sorts duva man har, brevduvorna brukar
börja efter 4 veckors ålder och en del större rasduvor behöver ha längre tid på sej. Duvungar som lärt sej
äta själva kan man flytta över till ett ungduveslag eller om dom ska gå till slakt ”hushållet”
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Lite drygt fyra veckors brevduveunge

Ett par duvor brukar man ta tre – fyra kullar efter för att inte slita ut avelsdjuren i förtid.

Foder blandningen med ca. 50% baljväxter är viktig för ungarnas uppväxt
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