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NOWOŚĆ

 wykorzystania naszych suplementów oraz mieszanek AIDI

Dzięki naszemu kompletnemu konceptowi Aidi jesteśmy w stanie stworzyć niemal idealny plan postępowania; niemal 

idealny, gdyż w naszym hobby jest wiele zmiennych zwiąanych z warunkami lotu jak: wiatr i jego kierunek, temperatura 

itd... Hodowca zawsze powinien być czujny, przewidywać i dokonywać korekt w planie żywienia. Koncept Aidi skupia się 

raczej na ilości godzin lotu, a nie trasie do przebycia, gdyż to często nie idzie w parze.  

Gołębie karmimy taką ilością karmy, by była zjedzona niemal w całości. Ze względu na dobrą przyswajalność substancji 

odrzywcych, oraz łatwość trawienia naszych mieszanek AIDI; nie ma ryzyka, że gołębie się nasycą i stracą apetyt.  Takie 

podejście powoduje, że gołębie chętnie trenują, oraz zwiększają długość i intensywność oblotów. Intensywniejszy i dłuższy 

trening powoduje większe zapotrzebowanie na energię; zatem wydzielając karmę spowodujemy przerwanie tego 

cyklu/procesu, co nie jest naszym celem. Prawidłowe karmienie utzymuje również metabolizm na dobrym poziomie, co 

pozwala na osiągnięcie najwyższej formy. Tylko dobrze wytrenowany organizm jest w stanie osiągnąć najlepsze rezultaty!

Poniżej kilka praktycznych wskazówek dotyczących optymalnego

W dniu koszowania rano karmimy gołębie podwójną dawką, by ptaki wybrały sobie to, czego potrzebują, resztę 

pozostawiamy  do czasu koszowania; w określonych przypadkach można karmę podczas dnia uzupełnić!  Gołebie, które 

latają “na głodno” nigdy nie wytrzymają całego sezonu na wysokim poziomie i będą musiały się poddać tym, które 

karmione sa prawidłowo. Takie podejście do karmienia  pozwala im lecieć dłużej na pełnej prędkości, oraz nie naraża na 

zużycie potrzebnych rezerw.   

PROGRAM LOTOWY AIDI

AIDI Carbo Boost  sprawia, iż gołębie potrafią dłużej utrzymać maksymalną prędkość lotu, a na początku tygodnia 

sprawi, iż gołębie chętniej i dłużej będą trenować wokół domu. 

AIDI Probiotica Plus  nie tylko zapewnia idealną florę bakteryjną jelit, ale wzmacnia również ogólną kondycję gołębi..

Po Trudnym i wyczerpującym locie AIDI Recup Fast należy zmieszać w wodzie z AIDI Condition Booster dzięki 

czemu gołębie znacznie szybciej odzyskają siłę i wzmocnią swoją kondycję. 

W sezonie lęgowym 1 x w tygodniu podczas wychowu młodych, oraz podczas mocnego pierzenia również 1 x w 

tygodniu.

AIDI Condition Plus Minerals posiada w sobie różnego rodzaju glinki, które mają wyśmienite zdolności detoksacyjne. 

Dzienne podawanie po wieczornym karmieniu perfekcyjnie oczyści organizm. 

AIDI Chelats Vitamins &  Minerals to  bardzo skoncentrowana formuła całkowicie absorbowana przez organizm! 

Bardzo przydatna przy spadku formy oraz chęci do trenowania, po chorobach oraz kuracjach. Kluczowa w  sezonie 

lotowym. Stosować najlepiej w czwartek 5ml/1kg karmy; loty sprint - 1 x w miesiącu, średni dystans - co trzy tygodnie, 

daleki dystans – co 2 tygodnie jeśli są lotowane co tydzień, oraz co trzeci tydzień, gdy lotowane są co 2 tygodnie. 

AIDI Omega Plus oil  by nie służył jakos “spoiwo” zalecamy wymieszać z ziarnem na kilka godzin przed karmieniem, 

spowoduje to, iż podczas podania ziarno będzie suche i zdolne do  wchłonięcia wody, co poprawi jego strwaność.  

AIDI Health Elixir to najbardziej naturalny, ziołowy sposób prowadzenia profilaktyki w naszym stadzie,  jednak, gdy 

lekarz zaleci jakąś terapię antybiotykową, to  AIDI Health Elixir w danym tygodniu nie powinien być stosowany.
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