Groenvoer voor duiven.
Voor wie zijn duiven nog vrij uit kan laten vliegen, zal het geven van
groenvoer aan zijn duiven niet zo’n punt zijn. De duiven zullen zelf in
hun groenvoerbehoefte voorzien, maar waar kan dit op het ogenblik
nog bij de huidige roofvogeldruk! Vooral duiven die op de grond gaan
scharrelen, zijn een gemakkelijke prooi. Wanneer je genoodzaakt
bent om je duiven in een volière te houden, ben je als fokker verantwoordelijk voor het verstrekken van groenvoer. Zelf doe ik dit bij
voorkeur 2x per week. Van het vroege voorjaar tot in de late herfst is
er keuze genoeg, uit boerenkool, paardenbloem, al een apotheek op
zich, diverse slasoorten en andijvie. Uit mijn ervaring is gebleken dat
andijvie het liefst wordt genomen, gevolgd door slasoorten. Ook geef
ik wel jonge bladeren van de topinamboer of aardpeer. De aardpeer
levert een prebiotica die de groei en/of activiteit van nuttige bacteriën stimuleert die het maag-darmkanaal koloniseren, door voor hen
als substraat op te treden. Aardperen bevatten veel inuline, die de
groei van bifidobacteriën stimuleert en schadelijke bacteriën bestrijdt. De knollen bevatten veel kalium wat bloeddruk verlagend zou
werken en zijn als groente te eten, dus ook gezond voor het baasje.
Helaas zit er geen reuk of smaak aan deze knollen. Om in de winter
naast boerenkool ook nog een ander smaakje te hebben, hebben we
eeuwige kool of eeuwige moes geplant. Deze oer oude groente blijft
het hele jaar groen en wordt ook graag genomen. Verder zo nu en
dan wat peterselie en zelfs, wanneer voor handen, afrikaantjes. Bieslook is ook een mogelijkheid, maar dat moet je eerst fijnhakken en
daarom blijft dat er vaak bij. Wanneer je de houtduiven op het erf
wat in de gaten houdt, zul je zien dat deze vaak van het herderstasje,
smalle weegbree en de knolletjes van het speenkruid eten. Ook zijn

ze verzot op vlierbessen en lijsterbessen. Lijsterbessen heb ik weleens
voor de duiven geplukt, maar dat was geen succes. Het voeren van
vlierbessen laat ik maar achterwege omdat deze bessen een sterke
kleurstof bevatten en dat moet je vlak voor het tentoonstellingsseizoen niet hebben. Heb je duiven die geen groenvoer kennen en er
niet van eten, dan is het handig om er een duif tussen te zetten die
wel gewend is aan groenvoer. De anderen kijken de kunst zomaar af
en zullen er al snel naar hartenlust van gaan eten. Het groenvoer geef
ik in een bundel bijeen gebonden bladeren. Deze bundel bind ik vast
aan het gaas van de volière, zodat de duiven stukjes uit de bladeren
kunnen trekken. Ook gooi ik weleens een heel krop sla of andijvie in
de volière, je zult dan zien dat ze ook in de aarde aan de wortels gaan
zoeken. Het is wel zaak om de overgebleven plantenresten weer snel
op te ruimen voor ze verwelkt raken. Heb je maar weinig duiven, dan
kun je het groen ook in potjes of bakjes zaaien en dit de duiven af la-
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ten grazen. Na het afgrazen kunnen de plantjes, het gemakkelijkste
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zijn de diverse keukenkruiden, opnieuw gaan groeien. Probeer het maar eens, je duiven zullen er blij mee zijn!
Willem de Wal
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