
Karma Woda
zwil żanie 

karmy
Równowaga psycho - fizyczna ( 1 gr. na 1 kg karmy), Prawidłowe krążenie krwi ( 1 ml. na 3 litry wody)
Koncentrat aminokwasowo-białkowy 2-3 gr/kg Preparat oczyszczający nerki ( 1 ml/ 2litry)
Salmocoli STOP, Tricho STOP 2 ml/1Litr
Kokcydio STOP ekstrakt z oregano
Kokcydio STOP Prawidłowe krążenie krwi ( 1 ml. na 3 litry wody)
Salmokoli STOP Preparat oczyszczający nerki ( 1 ml/ 2litry)
Totalne minerały ekstrakt z oregano
Produkt usuwający toksyny Tricho STOP 2 ml/1Litr
Salmokoli STOP Tricho STOP 2 ml/1Litr
Kokcydio STOP Ekstrakt zwalczający grzyby
Totalna multiwitamina 5 gr na 2 kg karmy Ekstrakt eliminujący biegunki

Probiotyk 2 ml/1L
Salmokoli STOP Tricho STOP 2 ml/1Litr
Kokcydio STOP Probiotyk 2 ml/1L
Tricho STOP Proszek Ekstrakt zwalczający grzyby

Wspomaganie stawów ruchowyc 1 gr na 1 kg )
Sprawny układ mięśniowy (0,5ml/1 litr) - loty 
powyżej 300 km.

Tricho STOP Proszek Aktywne żelazzo 2 ml. na 5 litrów
Totalne minerały Probiotyk 2 ml/1L
Wspomaganie stawów ruchowyc 1 gr na 1 kg ) Aktywne żelazzo 2 ml. na 5 litrów

Totalna multiwitamina 5 gr na 2 kg karmy
Sprawny układ mięśniowy (0,5ml/1 litr) - loty 
powyżej 300 km.

Totalna multiwitamina 5 gr na 2 kg karmy Ekstrakt Kondycyjno Wzmacnjający
Koncentrat aminokwasowo-białkowy 2-3 gr/kg Kompleks Magnezowy ( 1 ml. na 4 litry )
Intensywny wysiłek fizyczny 5 gr. na 2 kg karmy
Równowaga psycho - fizyczna ( 1 gr. na 1 kg karmy Kompleks Magnezowy ( 1 ml. na 4 litry )
Intensywny wysiłek fizyczny 5 gr. na 2 kg karmy Sprawny układ mięśniowy (0,5ml/1 litr)

Równowaga psycho - fizyczna ( 1 gr. na 1 kg karmy
Izotoniczny elektrolit 3 ml. na 5 litrów wody lub na 
3 litry kiedy lot ciężki i daleki

Intensywny wysiłek fizyczny 5 gr. na 2 kg karmy Ekstrakt kondycyjno-Wzmacnjający

Przykładowy Schemat karmienia goł ębi produktami Natury dla Goł ębi lini Zdrowie i lini Sport w okresie lotów
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Koncentrat aminokwasowo - białkowy 2-3 gr/kg
Respirator 0,5 ml/1L, przy lotach dalekich i 
ciężkich 1 ml/1L

Ekstrakt kondycyjno-Wzmacnjający
Respirator 0,5 ml/1L, przy lotach dalekich i 
ciężkich 1 ml/1L

Intensywny wysiłek fizyczny 5 gr. na 2 kg karmy
Izotoniczny elektrolit 3 ml. na 5 litrów wody lub na 
3 litry kiedy lot ciężki i daleki

Rano
Tricho STOP Proszek

Izotoniczny elektrolit 3 ml. na 5 litrów wody lub na 
3 litry kiedy lot ciężki i daleki

Wieczór
Tricho STOP Proszek Preparat oczyszczający nerki ( 1 ml/ 2litry)

Izotoniczny elektrolit 3 ml. na 5 litrów wody

Równowaga psycho - fizyczna ( 1 gr. na 1 kg karmy Preparat oczyszczający nerki ( 1 ml/ 2litry)

Intensywny wysiłek fizyczny 5 gr. na 2 kg karmy Izotoniczny elektrolit 3 ml. na 5 litrów wody
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Zastosowanie sposobu karmienia to indywidualna sprawa hodowli'
W celu poprawy drożności kanałów zatokowo - nosowych zakraplać kroplami Respirator

W poniedziałek i wtorek po locie co drugi tydzień podawać Robaki STOP, zamiennie za Tricho STOP
Jak ciężki lot pod wiatr i upał Respirator podawać jeszcze dodatkowo w czwartek 1 ml na 1 L
do karmy dożucać ostropest plamisty nasiono w ilości 2 łyżek stołowych na 1 kg karmy
W przypadku ciężkiego lotu i znacznegej utraty masy gołębi podawać przez dwa dni Produkt na odbudowę masy

W celu zapobiegania pasorzytom zewnętrznym dokonywać oprysk po gołębiach i miejscach gdzie bytują insekty produktem INSEKT STOP 1 raz w 
tygodniu
Do kąpieli dodawać Mieszaninę kwasó organicznych i probiotyki

W czwartek i piątek karmę zwilżamy w zależności od długości lotu. Na loty krótkie karmę zwilżać Naturaliną, na loty do 500 km zwilżać melasą z trzciny 
cukrowej, zaś na loty powyżej 500 km zwilżać karmę olejami krutko lub średniołańcuchowymi
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długości lotu
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cukrowej

Bezpośrednio przed koszowaniem podawać Wspomaganie metabolizmu Energetycznego na karmę 2,5 ml na 0,5 kg. karmy lub bezpośrednio do dzioba 
0,2 ml pasty na gołębia

w czwartek i piątek robić oprysk w gołębniku po celach, siodałkach z ekstraktu wspomagającego układ oddechowy i probiotyku.

Wieczór

dzień przed wkładaniem podawać dodatkowo koncentrat ATPB12 w dawce w zależności od ciężkości lotu

Wieczór

Zamiast naturalinyi razem z malasą z trzciny cukrowej można stosować sok z buraka czerwonego bez ograniczeń każdego dnia.
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