
Plany lotów dorosłych gołębi – krótkie dystansy (400 km) – program oparty na produktach Chevita                                                (1/2) 

 

2 dni przed 

koszowaniem

1 dzień przed 

koszowaniem
Dzień koszowania

Świeża woda

vitin®               

podawać z wodą               

do picia                               

lub karmą

Tylko świeża woda

20 ml na 2 litry wody

lub

z karmą dla 40 gołębi

Cel Odpoczynek

Zapas energii                      

na loty,                         

źródło witamin

Koszowanie

Wieczorem

chevi-duran® 

podawać z wodą           

do picia                            

lub karmą

chevi-duran® 

podawać z wodą               

do picia                               

lub karmą

20 ml na 2 litry wody 20 ml na 2 litry wody

lub lub

z karmą dla 40 gołębi z karmą dla 40 gołębi

Cel

Dawka

W złych warunkach atmosferycznych:        

wzmacnia mięśnie i pracę serca

                               Dodatkowo                                   

Okres przygotowawczy

Rano

Dawka



Plany lotów dorosłych gołębi – krótkie dystansy (400 km) – program oparty na produktach Chevita                                                (2/2) 

 

  

 

multivitamin+ 

podawać                       

w pierwszej wodzie 

po powrocie

chevicet®-t         

z karmą

mycosan-t CCS 

z wodą do picia 

chevicet®-t      

z karmą

mycosan-t CCS 

z wodą do picia 

chevicet®-t      

z karmą
Tylko świeża woda Karma

Dawka

1/2 saszetki na           

2 litry wody             

dla 40 gołębi

Zmieszać 20 ml          

z dzienną porcją 

karmy dla 40 gołębi

1 saszetka na               

2 litry wody             

dla 40 gołębi

Zmieszać 20 ml          

z dzienną porcją 

karmy dla 40 gołębi

1 saszetka na                 

2 litry wody                

dla 40 gołębi

Zmieszać 20 ml          

z dzienną porcją 

karmy dla 40 gołębi

Cel
Oczyszczanie mięśni   

i szybka regeneracja

Zapobieganie 

chorobom układu 

oddechowego

Przywrócenie              

i pobudzenie 

kondycji

Zapobieganie 

chorobom układu 

oddechowego

Przywrócenie                 

i pobudzenie 

kondycji

Zapobieganie 

chorobom układu 

oddechowego

Odpoczynek Odpoczynek 

Wieczorem
chevi-fit                  

z wodą do picia
Karma

chevi-san               

z wodą do picia
Karma

liviferm                   

z wodą do picia
Karma Tylko świeża woda Karma

Dawka

80 ml                           

na 2 litry wody        

dla 40 gołębi

20 ml                            

na 2 litry wody        

dla 40 golębi

1 saszetka                     

na 2 litry wody          

dla 40 gołębi

Cel

W okresie       

ciężkich lotów:                      

aby zbilansować 

poziom elektrolitów

Regeneracja

Gołębie zmęczone 

lub późno 

przylatujące: 

aktywacja procesów 

metabolicznych

Regeneracja

Biegunka:                    

dla stabililzowania 

mikroflory 

bakteryjnej jelit

Regeneracja Odpoczynek Odpoczynek 

Rano

                                                             Dodatkowo                                                                

W dniu powrotu 1 dzień po powrocie z lotów 2 dni po powrocie z lotów 3 dni po powrocie z lotów

Okres regeneracji



Plany lotów dorosłych gołębi – długie dystansy (od 400 km do 600 km i dłuższe) – program oparty na produktach Chevita               (1/2) 

 

2 dni przed 

koszowaniem

1 dzień przed 

koszowaniem
Dzień koszowania

Świeża woda

multivitamin EB12           

podawać z wodą               

do picia                               

Tylko świeża woda

Cel Odpoczynek Uzupełnienie witamin Koszowanie

Wieczorem

chevi-duran® 

podawać z wodą           

do picia                            

lub karmą

chevi-duran® 

podawać z wodą               

do picia                                

lub karmą

20 ml na 2 litry wody 20 ml na 2 litry wody

lub lub

z karmą dla 40 gołębi z karmą dla 40 gołębi

Cel

                               Dodatkowo                                   

Dawka

W złych warunkach atmosferycznych:       

wzmacnia mięśnie i pracę serca

1 saszetka                            

na 4 - 6 litrów                    

wody do picia

Okres przygotowawczy

Rano

Dawka



Plany lotów dorosłych gołębi – długie dystansy (od 400 km do 600 km i dłuższe) – program oparty na produktach Chevita               (2/2) 

 

 

 

 

multivitamin+ 

podawać                       

w pierwszej wodzie 

po powrocie

chevicet®-t         

z karmą

mycosan-t CCS 

z wodą do picia 

chevicet®-t      

z karmą

mycosan-t CCS 

z wodą do picia 

chevicet®-t      

z karmą

mycosan-t 

CCS z wodą do 

picia 

Karma

Dawka

1/2 saszetki na           

2 litry wody             

dla 40 gołębi

Zmieszać 20 ml          

z dzienną porcją 

karmy dla 40 gołębi

1 saszetka na               

2 litry wody             

dla 40 gołębi

Zmieszać 20 ml          

z dzienną porcją 

karmy dla 40 gołębi

1 saszetka na                 

2 litry wody                

dla 40 gołębi

Zmieszać 20 ml          

z dzienną porcją 

karmy dla 40 gołębi

1 saszetka na                 

2 litry wody                

dla 40 gołębi

Cel
Oczyszczanie mięśni   

i szybka regeneracja

Zapobieganie 

chorobom układu 

oddechowego

Przywrócenie              

i pobudzenie 

kondycji

Zapobieganie 

chorobom układu 

oddechowego

Przywrócenie                 

i pobudzenie 

kondycji

Zapobieganie 

chorobom układu 

oddechowego

Przywrócenie                 

i pobudzenie 

kondycji

Odpoczynek 

Wieczorem
chevi-fit                  

z wodą do picia
Karma

chevi-san               

z wodą do picia
Karma

liviferm                   

z wodą do picia
Karma Tylko świeża woda Karma

Dawka

80 ml                           

na 2 litry wody        

dla 40 gołębi

20 ml                            

na 2 litry wody        

dla 40 golębi

1 saszetka                     

na 2 litry wody          

dla 40 gołębi

Cel

W okresie      

ciężkich lotów:                      

aby zbilansować 

poziom elektrolitów

Regeneracja

Gołębie zmęczone 

lub późno 

przylatujące: 

aktywacja procesów 

metabolicznych

Regeneracja

Biegunka:                    

dla stabililzowania 

mikroflory 

bakteryjnej jelit

Regeneracja Odpoczynek Odpoczynek 

Okres regeneracji

                                                             Dodatkowo                                                                

W dniu powrotu 1 dzień po powrocie z lotow 2 dni po powrocie z lotów 3 dni po powrocie z lotow

Rano



Plany lotów młodych gołębi – program oparty na produktach Chevita                                                                                          (1/2) 

  

2 dni przed 

koszowaniem

1 dzień przed 

koszowaniem
Dzień koszowania

Świeża woda

vitin®               

podawać z wodą               

do picia                               

lub karmą

Tylko świeża woda

20 ml na 2 litry wody

lub

z karmą dla 40 gołębi

Cel Odpoczynek

Zapas energii                      

na loty,                         

źródło witamin

Koszowanie

Wieczorem

chevi-duran® 

podawać z wodą           

do picia                            

lub karmą

chevi-duran® 

podawać z wodą               

do picia                               

lub karmą

20 ml na 2 litry wody 20 ml na 2 litry wody

lub lub

z karmą dla 40 gołębi z karmą dla 40 gołębi

Cel

Dawka

W złych warunkach atmosferycznych:       

wzmacnia mięśnie i pracę serca

                               Dodatkowo                                   

Okres przygotowawczy

Rano

Dawka



Plany lotów młodych gołębi – program oparty na produktach Chevita                                                                                          (2/2) 

 
 

multivitamin+ 

podawać                       

w pierwszej wodzie 

po powrocie

chevicet®-t           

i                

adenosan               

z karmą

mycosan-t CCS 

z wodą do picia 

chevicet®-t           

i                

adenosan               

z karmą

mycosan-t CCS 

z wodą do picia 

chevicet®-t           

i                

adenosan               

z karmą

Tylko świeża woda Karma

Dawka

1/2 saszetki na           

2 litry wody             

dla 40 gołębi

Zmieszać 20 ml           

z dzienną porcją 

karmy dla 40 gołębi, 

następnie wmieszać 

2 saszetki 

adeniosan

1 saszetka na               

2 litry wody             

dla 40 gołębi

Zmieszać 20 ml           

z dzienną porcją 

karmy dla 40 gołębi, 

następnie wmieszać 

2 saszetki 

adeniosan

1 saszetka na                 

2 litry wody                

dla 40 gołębi

Zmieszać 20 ml           

z dzienną porcją 

karmy dla 40 gołębi, 

następnie wmieszać 

2 saszetki 

adeniosan

Cel
Oczyszczanie mięśni   

i szybka regeneracja

Zapobieganie 

chorobom układu 

oddechowego i 

Chorobie Młodych 

Ptaków

Przywrócenie              

i pobudzenie 

kondycji

Zapobieganie 

chorobom układu 

oddechowego i 

Chorobie Młodych 

Ptaków

Przywrócenie                 

i pobudzenie 

kondycji

Zapobieganie 

chorobom układu 

oddechowego i 

Chorobie Młodych 

Ptaków

Odpoczynek Odpoczynek 

Wieczorem
chevi-fit                  

z wodą do picia
Karma

chevi-san               

z wodą do picia
Karma

liviferm                   

z wodą do picia
Karma Tylko świeża woda Karma

Dawka

80 ml                           

na 2 litry wody        

dla 40 gołębi

20 ml                            

na 2 litry wody        

dla 40 golębi

1 saszetka                     

na 2 litry wody          

dla 40 gołębi

Cel

W okresie      

ciężkich lotów:                      

aby zbilansować 

poziom elektrolitów

Regeneracja

Gołębie zmęczone 

lub późno 

przylatujące: 

aktywacja procesów 

metabolicznych

Regeneracja

Biegunka:                    

dla stabililzowania 

mikroflory 

bakteryjnej jelit

Regeneracja Odpoczynek Odpoczynek 

Okres regeneracji

                                                             Dodatkowo                                                                

W dniu powrotu 1 dzień po powrocie z lotów 2 dni po powrocie z lotów 3 dni po powrocie z lotów

Rano


