
Aidi – Long Distance Mix,  maraton  700+  po locie 350-550km

Grafik na  daleki dystans: 10 do 12 godzin lotu. 2 noce w koszu, loty co tydzień.

PROGRAM LOTOWY AIDI DALEKI DYSTANS

Loty maratońskie, często z nocowaniem to dyscyplina wymagająca oczywiście w pierwszym rzędzie odpowiednich gołębi; 

natomiast ich prawidłowe przygotowanie jest równie ważne. Nasi atleci do pokonania dużych odległości muszą włożyć 

ogromny wysiłek fizyczny; ściganie się godzinami, często w trudnych warunkach nie ma szans powodzenia bez systemowego 

przygotowania ptaka. Dodatkowym problemem jest transport do miejsca odlotu zajmujący często dwa lub więcej dni na 

diecie złożonej zazwyczaj z kukurydzy; stanowi to kolejną trudność w zbudowaniu najlepszej formy na lot daleko-dystansowy. 

Możemy użyć mieszanki Aidi Long Distance zarówno do metody wdowieństwa jak i do metody gniazdowej, przy której to 

najlepiej jest karmić podczas gdy gołąb nie przesiaduje na gnieździe. Gołębie które są lotowane od  młodego karmimy Aidi 

Mix1 do momentu przejścia z papki na stały pokarm, następnie powinny dostać 1/3 Aidi Mix1 oraz 2/3 Aidi Long Distance.

Zaopatrzenie gołębi w odpowiednie kwasy tłuszczowe oraz proteiny ma kluczowe znaczenie. Podczas pobytu gołębi w kabinie 

ich metabolizm nieuchronnie zwalnia. Aby ten proces ograniczyć do minimum, zważywszy, że w koszu dostaną przez jakiś 

czas głównie kukurydzę zadbaliśmy, by nasza mieszanka dostarczyła im specyficznych kwasów tłuszczowych oraz białek. 

Aby być pewnym, że wszystko pójdzie zgodnie z planem opracowaliśmy mieszankę AIDI Long Distance Mix , która gwarantuje, 

iż gołębie w dalszym ciągu będą chętnie jadły kukurydzę w koszu; w związku z czym będą pełne energii gotowe na powrót do 

domu w najlepszej możliwej formie.

GRAFIK KARMIENIA PRZY LOTOWANIU CIĄGŁYM  NA ZMIANĘ JEDEN TYDZIEŃ 350-500 KOLEJNY TYDZIEŃ 700-750KM

POWRÓT Z 350KM, ORAZ PRZYGOTOWANIE NA 700KM, GRAFIK NALEŻY CZYTAĆ OD MOMENTU POWROTU Z LOTU....

W tygodniu, w którym gołębie jada na lot 700 km wskazane jest karmienie 3-4 x podczas dnia.

AIDI Chelats na niedzielne loty z 300-350 km możemy podać w czwartek; dodajemy do karmy wcześniej już nawilżonej 

 

i wysuszonej Omega Plus Olie, a następnie suszymy probiotykiem i karmimy bezpośrednio po przygotowaniu. 

Przed lotem 700km AIDI Chelats  stosujemy w środę wieczorem. 

Po oblocie zwołaj je przy pomocy orzeszków i  AIDI Extra Power Snoepzaad. Odczekaj pół godziny, następnie 

nakarm tak, by zjadły wszystko.

Wieczorem normalna racja żywieniowa, tak by zjadły wszystko.

Pół godziny przed porannym treningiem 50% porcji 

Po południu karmimy ponownie, tyle ile chcą. Wolny oblot 1 x dziennie, gdyż nacisk kładziemy na regenerację, 

oraz budowę nowej energii. Jeśli latają dobrze to ok, jeśli nie, to też nie jest problem. Pamiętajmy też o kąpieli.

Około godziny 20 kolejna łyżeczka kawowa na gołębia AIDI Extra Power Snoepzaad.

POWRÓT Z 700 KM, ORAZ PRZYGOTOWANIE NA 350KM Z KOSZOWANIEM W SOBOTĘ, 

GRAFIK NALEŻY CZYTAĆ OD MOMENTU POWROTU Z LOTU....
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