Program lotowy od „Podymaczy” dla kolegów hodowców- praca
hodowlana oparta na preparatach i karmach firmy „Prima” A. Głazik
oraz doświadczeniach własnych.
- program ten jest wynikiem doświadczeń i 4-letniej pracy hodowlanej hodowli „Podymaczy”.
Środki i karma zostały dobrane pod takim kątem, żeby gwarantowały nam one dobrą jakość i
stabilnośc w czasie lotów i wykonywanej pracy.

Niedziela: (po locie)
–

woda: stosujemy podanie wody dwufazowo tj. Faza I -bezpośrednio po locie w celu
nawodnienia organizmu i wyrównania stanu naturalnej osmozy płynów fizjologicznych, jak
również w celu bezpośredniej odbudowy polotowej. ( bezśpośrednio po locie aż do
popołudnia).Faza II – późniejsze wyrównanie gospodarki mineralnej, zbicie mleczanu
powysiłkowego ( popołudniu aż do wieczora).

–

W fazie I wykorzystujemy Energia na loty ( loty łatwe) oraz Energia na loty + ATP ( loty
bardziej wymagające) – oba elektrolity można mieszać

–

w fazie II wykorzystujemy Elektrolit (loty latwe) oraz Elektrolit + ATP ( loty bardziej
wymagające) - jw

–

karmienie: stosujemy karmienie III fazowe ( ale do tego trzeba mieć rękę i wyczucie,
zaproponujemy więc opcje prostszą karmienie II fazowe a wy koledzy ćwiczcie, zasada jest
taka sama;)

–

I karmienie to w naszym przypadku razem 30% dawki, II - kolejne 70% dawki to
karmienie późniejsze ( zaczynamy już ok godzinę do półtorej po locie po pierwszym
karmieniu;) możemy rozbić je dodatkowo w czasie na dwa lub zastosować popołudniową
wersję nielimitowaną przy lotach wymagających lub ogólnie– zasada pełnego karmnika ,
zsypując resztkę karmy do rozpłodu ( ufajmy bulom;) one są inteligentne;).

–

przy lotach trudniejszych dodajemy na karmę Siara Q -loty, część karmy zraszamy
wówczas mocnym czosnkiem + glukoza , podając równocześnie na karmę także probiok
omega II. Przy lotach łatwych bez siary.

–

Co to jest karma lotowa? To taki kociołek „Primy” - my polecamy: L-30 ( lub lotowa
klasyk), Ultra Wdowce, Wdowce bomba, Zonta Extra” czy też R-L ekstra. Wszystko
dokładnie mieszamy razem i od tej pory to nasza karma lotowa.

Poniedziałek:
–

karmienie poranne: lotowa 50% na lekkostrawna „gery prima” 50% jeżeli lot był trudny
do picia podajemy b-compleks z mirko i makro elementami tj. Turbo, jeżeli lot był w
miarę łatwy podajemy zakwaszacz frasal z witamina C ( co tydzień stosujemy zamiennie z
Pomappel z wit C). Karmienie na karmę mocny czosnek oraz probiok omega I.

–

Karmienie wieczorne: karma jw. na karme lecytyna plus l-carnityna na to Quickor oraz
Oregano plus. Do wody podajemy frasal z witamina C.

–

uwaga! Jeżeli lot był trudny pierwsze karmienie poranne jest lekko obszerniejsze, jeżeli był
łatwy już od poniedziałku nastepuje łyżeczkowanie – tj. 1 łyzka stołowa karmy na gołabie
razy dwa karmienia.

Wtorek:
–

karmienie jw. do wody do południa podajemy TS-B. Od południa woda. Na karmę rano
sok czosnkowy na to drożdże piwne ( w naszej hodowli co tydzień podajemy inny rodzaj tj
drożdże piwne, drożdże piwne lecznicze oraz drożdże z pyłkiem pszczelim -zasadniczo nie
uważamy zeby to było aż tak istotne, ale wolimy żeby organizm był ogólnie
skompensowany). Popołudniu czysta karma.

Środa:
–

karmienie poranne i wieczorne : 100% karma lotowa. Rano na karmę podajemy
multiwitaminę przy lotach trudniejszych multiwitaminę z syropem anyżowo –
glukozowym. Wieczorem karma czysta.

Czwartek:
–

karmienie jw. przy lotach trudnych dodajemy słonecznik i kukurydze! Do wody dajemy
ATP elektrolit rano 50% dawki - przy lotach łatwych, natomiast 100% dawki przy
lotach trudnych. Wieczorem do wody podajemy Katar – olejki eteryczne
( naprzemiennie z Mix naturalny co tydzień zmiana). Rano karma sucha. Wieczorek na
karmę podajemy Katozal ( przy lotach trudnych na katozal podajemy preparat w
proszku l-carnityna, lecytyna, glukoza).

Piątek:
–

karmienie: karma początkowe loty gerry plus nova w późniejszych lotach ( 600-tach)
dorzucamy Wdowce ultra rano i wieczorem z dodatkiem kukurydzy oraz slonecznika
Z czasem wchodzenia w sezon od lotów powyżej 400 km stopniowo zwiększamy
dosypkę słonecznika. Rano woda. Wieczorem do wody Atp elektrolit 100% dawki.

Sobota:
- przy lotach prostych i krótkich karmimy skąpo - dieta zmieszana z superdietą ( 3-4 garście
tak żeby tylko gołębie pobrały wodę). Do picia woda. Przy lotach upalnych i bardziej
wymagających karmimy normalna dawką a do wody dodajemy b-compleks.

Uwaga nie zmieniamy i nie mieszamy w programie! Nie wprowadzamy nowych wynalazków,
cudownych środków itd.!. jedynie co możemy to w sezonie przeprowadzać kuracje na grzyby... my
do tego używamy fungi stop z HapLabs. ( stosujemy te środki od poniedziałku do środy kosztem
np. zakwaszaczy. Mozna do tego podawać także preparat inhalic). Program powinien być stabilny i
wzmacniany przede wszystkim karmą w czasie trwania lotów.
Jednocześnie zapewniamy kolegów hodowców, że nawet przy najlepszym prowadzeniu
hodowli i dobranym programie żywienia i profilaktyki nic nie zastąpi bardzo dobrych gołębi,
materiału lotowego oraz selekcyjnej pracy hodowlanej!!!!
… nie bierzemy odpowiedzialności za zdrowie golebi i przeprowadzone kuracje w sezonie.....jeżeli
zostały one przeprowadzone źle to koledzy wybaczcie nam, ale żaden program lotowy Wam nie
pomoże!
…..Jeżeli także na naszym gołębniku nie ma dobrej wentylacji oraz warunków bytowych nic nigdy
w tym sporcie nie osiągniemy!
….. jeżeli nie pracujemy z gołebiami nie pomoże nam również zmiana kierunku lotowego...no
chyba że chcecie wydawac mniej na karmę;)
Życzymy wielu sukcesów, samych czołowych jedynek i wielu niezapomnianych chwil w sporcie
gołębiarskim
Dobry lot! „Podymacze”;)

