Przewidywania......
Życie jest, jakie jest; nie zawsze wiemy co będzie jutro, a zabawa z gołębiami z pewnością nie jest
najważniejszą rzeczą w życiu. Zwlekanie i bezczynność z pewnością nie jest rozwiazaniem i sposobem na
hodowlę; w sytuacji, gdy sezon odciąga się w czasie korekta postępowania jest wymagana. Hodowcy
grający na sprincie mają swoich zawodników w innym “stadium” , niż Ci grający na dalekim dystansie.
Byćmoże sprinterom lotowanym zazwyczaj na “sucho” warto dać posiedzieć trochę dłużej na jajkach;
może dać im wychować młodego...; gdyż u gołębi dłużej pozostawionych w spoczynku hormony zaczynają
pracować, i odwrotu już nie ma. Gdy gołębie są już luźne należy się skupić nad utrzymaniem ich w jak
największym spokoju.
Hodowcy lotujący na średnim lub dalekim dystansie mają trochę większy “margines”, i sparowanie ich
trochę później to nie koniec świata. Codzienny trening póki co nie jest wymagany, a jeśli już to z
powodzeniem wykonają go na mieszance Winter/Rust. Mieszanke tą również podajemy gołębiom luźnym
w wolierze oraz wysiadującym jajka. Jeśli młode się lęgną, lub już są w gniazdach stosujemy wyłącznie
mieszanką rozpłodową Aidi Super Kweek. Gdy młode są już rozdzielone od razu wprowadzamy Aidi
Winter/Rust
Ważne by wtedy karmić naszą mieszankę Aidi Winter/Rust w taki sposób, by zjadały wszysto bez wyjątku,
również ostry owies, którego za bardzo nie lubią musi zniknąć!
Sprawdzony system
Dziennie karmimy Winter/Rust aż zostanie trochę jęczmienia i owsa, można karmić np w kamiennej misie,
nie koniecznie w karmiku. Jeden dzień w tygodniu nie dostają wogóle jedzenia, po czym znowu karmione
są do poziomu aż wszystko zostanie zjedzone. Takie postępowanie sprawia, że nasze gołębie nie mają
stresu, i są nasycone.
Dobre strony złego.....
To doskonały czas, by nauczyć się coś o naszych karmach , jak z nimi postępować, jak nimi “grać” Gołębie
reagują inaczej na każdą z mieszanek, i dobrze jest wiedzieć, z czym ma się do czynienia, gdyż system się
sprawdza, i jest dobry na tyle, na ile hodowca potrafi go zrozumieć!





Winter/Rust: gołebie przy tej mieszance trenują szybko i wysoko; godzine, a przy dobrej pogodzie i
półtorej godziny.
Mix 1: będzie podobnie, z tym że będą trenować troszkę dłużej, a przy końcu treningu wokól
gołębnika będą latać niżej gołębnika.
Mix 2: jest mieszanką “hamującą” ze względu na duża zawartość białka. Chętnie idą na oblot, ale
latają któcej, niżej i wolniej.
Mix 3: jest doskonałym źródłem energii. Wychodzą chętnie; latają wysoko i szybko przez pierwszą
godzinę. Następnie obniżają lot, ale jeszcze krążą wokół gołębnika.

Warte wysiłku...
Warto się przekonać; im hodowca lepszy i większa wiedza, tym większe szanse mają jego gołębie na
dobre rezultaty. Karm gołębie odpowiednio; tak by zjadły wszystko. Winter/Rust, oraz Mix 1 dają
już wyniki kolejnego dnia. Mix 2 oraz Mix 3 dają rezultaty po dwóch dobach od skarmienia.
Ważnym jest, by poświęcić czas na obserwację gołębi nie tylko podczas oblotu, ale i w gołębniku.

Harmonogram przed rozpoczęciem sezonu.
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Życzymy sukcesu!
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