
 

 

 

 

Kweekschema met AIDI Pro Bacterial 
 

Duivensport, het staat nooit stil en wat goed is kan misschien nog beter worden. Daar zijn we steeds 

weer naar op zoek en dat niet “zomaar”.  Het moet wetenschappelijk onderbouwd zijn en aangezien 

theorie al wel eens durft te verschillen van de praktijk willen we het ook meer dan degelijk uittesten 

alvorens iets nieuws op de markt komt. Het moet in een steeds professioneler wordende duivensport 

ook een meerwaarde hebben en dat is niet altijd even makkelijk. Een absolute basis om duiven hun 

mogelijkheden ten volle te laten benutten, is een goede gezondheid. De darmflora speelt hierin een 

absoluut cruciale rol. Hou je die voor de volle 100% in orde, hebben ziekmakende bacteriën weinig tot 

geen kans. Onze nieuwste telg, AIDI Pro Bacterial zorgt er voor dat ziekmakende bacteriën en 

schimmels onderdrukt worden en nog heel moeilijk hun schadelijke werking kunnen uitvoeren.  

Dagelijks 10ml per liter drinkwater of vermengd met 600 gr voer (en onmiddellijk geven, NIET laten 

opdrogen!) is ruim voldoende en dat merk je ook meteen aan de duiven. Het gebruik van AIDI 

Probiotica Plus in onderstaande schema’s kan in dit geval beperkt worden tot 1 x per week. Succes 

gegarandeerd. 

 

AIDI Pro Bacterial zorgt voor een bijzonder sterk 

immuunsysteem. Het verstevigt de positie van goede bacteriën 

waardoor de duiven minder vatbaar worden voor ziektes, 

strakker in de veren gaan zitten en een beduidend betere 

trainingsarbeid vertonen. AIDI Pro Bacterial elimineert 

schadelijke stoffen en toxines, het zorgt voor een betere 

vertering van het voedsel en een hogere opname van 

voedingsstoffen.  

 

Samenstelling: AIDI Pro Bacterial is een ferment van 

rietsuikermelasse, look en rode bietensap. Het bevat vele 

verschillende soorten effectieve micro-organismen, zowel 

aerobe als anaerobe, fotosynthetiserende bacteriën, organische 

zuren, melkzuurbacteriën, gisten, schimmels, pre- en probiotica 

en enzymen.  

 

Gebruik: Tijdens de kweek, de rui, het vliegseizoen en de rustperiode: 10 ml per liter water dagelijks 

te verversen of 10 ml over 600g voer (NIET laten opdrogen!). Stadswater goed laten ontluchten. Dat 

bevat namelijk chloor.  

 

 

  



 

 

Kweekschema 
Van het koppelen tot aan de leg 

 

‘s Morgens Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Voer 1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

Tot aan de leg 

 1/2 AIDI Super 
Kweek 

1/2 AIDI Super 
Kweek 

1/2 AIDI 
Super Kweek 

1/2 AIDI Super 
Kweek 

1/2 AIDI Super 
Kweek 

1/2 AIDI Super 
Kweek 

 

Over het 
voer 

 
Niets 

 
Niets 

 
Niets 

 
Niets 

 
Niets 

 
Niets 

 
Niets 

Water Niets Niets Niets Niets Niets Niets Niets 

‘s Avonds        

Voer 
 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

Tot aan de leg 

 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

Tot aan de leg 

 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

Tot aan de leg 

 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

Tot aan de leg 

 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

Tot aan de leg 

 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

Tot aan de leg 

 

Tot aan de leg 
 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

1/2 AIDI 
Winter/Rust 

Tot aan de leg 

 1/2 AIDI Super 
Kweek 

1/2 AIDI Super 
Kweek 

1/2 AIDI 
Super Kweek 

1/2 AIDI Super 
Kweek 

1/2 AIDI Super 
Kweek 

1/2 AIDI Super 
Kweek 

 

Over het 
voer 

AIDI Omega 
Plus Olie 

AIDI Omega 
Plus Olie 

AIDI Omega 
Plus Olie 

AIDI Omega 
Plus Olie 

AIDI Omega 
Plus Olie 

AIDI Omega 
Plus Olie 

AIDI Omega 
Plus Olie 

  AIDI Probiotica  AIDI Probiotica   AIDI Probiotica  

        

Water Niets Niets Niets Niets Niets Niets Niets 

Extra AIDI Condition 
Plus Minerals 

AIDI Condition 
Plus Minerals 

AIDI Calcium 
Forte 

AIDI Condition 
Plus Minerals 

AIDI Calcium 
Forte 

AIDI Condition 
Plus Minerals 

AIDI Calcium 
Forte 

 

Vanaf het koppelen en eens de duiven goed gepaard zijn is het voldoende 1/2 AIDI Winter/Rust en 1/2 AIDI Super Kweek 

te voederen.  

Eens de duiven gelegd hebben kan er overgeschakeld worden op AIDI Winter/Rust mengeling.  

Vanaf het kippen wordt enkel en alleen nog AIDI Super Kweek gevoederd.  

Kropmelk van duiven bevat enorm veel eiwitten en heeft een zeer hoog vetgehalte. Daarom is het van belang om tijdens 

de overschakeling van kropmelk naar vast voer het voer te bevochtigen met AIDI Condition Booster en het op te drogen 

met AIDI Proteïne Boost. Dat kan vanaf de jongen 3 dagen oud zijn tot en met de 7e-8e dag om de te grote overgang in 

voedingswaardes tussen kropmelk en vast voer op te vangen. 

Eens er jongen in de nest liggen kan AIDI Chelats verschaft worden. 1x per week, 5ml op 1kg voer. 

Dagelijks verse grit met zo weinig mogelijk roodsteen en zonder houtskool ter beschikking stellen. 

Eveneens dagelijks volgens behoefte AIDI Condition Plus Natural Minerals aan de duiven verstrekken. 

1 x  per week AIDI Calcium Forte na het avondeten voor een half uurtje vrij ter beschikking stellen in een potje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kweekschema 

Van jongen in het nest tot de eerste opleervluchten  

Vanaf het kippen 
Wordt enkel en alleen nog AIDI Super kweek gevoederd. Kropmelk van duiven bevat enorm veel eiwitten en heeft een 

zeer hoog vetgehalte. Daarom is het van belang om tijdens de overschakeling van kropmelk naar vast voer het voer te 

bevochtigen met AIDI Condition Booster en het op te drogen met AIDI Proteïne Boost. Dat kan vanaf de jongen 3 dagen 

oud zijn tot en met de 7e-8e dag om de te grote overgang in voedingswaardes tussen kropmelk en vast voer op te vangen. 

Doe het wel zo dat ze alles opeten voor je vers voer in de bakken op potjes ter beschikking stelt. Doe je dat niet zullen ze 

er het lekkerste uithalen en het zijn dan vooral de granen die veel ruwvezel bevatten die ze zullen laten liggen. Die zijn 

het minst lekker maar net het meest nodig, en al zeker voor duiven die opgesloten zitten. Ze zorgen voor een goede 

darmwerking en houden de darmflora in goede conditie. 

‘s Morgens Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Voer AIDI Super 
Kweek 

AIDI Super 
Kweek 

AIDI Super 
Kweek 

AIDI Super 
Kweek 

AIDI Super 
Kweek 

AIDI Super 
Kweek 

AIDI Super 
Kweek 

Over het 
voer 

 
Niets 

 
Niets 

 
Niets 

 
Niets 

 
Niets 

 
Niets 

 
Niets 

        

Water Niets Niets Niets Niets Niets Niets Niets 

‘s Avonds        

Voer AIDI Super 
Kweek 

AIDI Super 
Kweek 

AIDI Super 
Kweek 

AIDI Super 
Kweek 

AIDI Super 
Kweek 

AIDI Super 
Kweek 

AIDI Super 
Kweek 

Over het 
voer 

 
Niets 

 
Niets 

5 ml AIDI 
Chelats per kg 

voer 

 
Niets 

 
Niets 

 
Niets 

 
Niets 

        

Water Niets Niets Niets Niets Niets Niets Niets 

Extra AIDI Condition 
Plus Minerals 

AIDI Condition 
Plus Minerals 

AIDI Calcium 
Forte 

AIDI Condition 
Plus Minerals 

AIDI Condition 
Plus Minerals 

AIDI Condition 
Plus Minerals 

AIDI Condition 
Plus Minerals 

 

Eens jongen in de nest 1 x per week 5 ml AIDI Chelats per kg voer geven. Dagelijks verse grit met zo weinig mogelijk, of 

liever nog,  geen roodsteen en zonder houtskool ter beschikking stellen. Eveneens dagelijks volgens behoefte AIDI 

Condition Plus Natural Minerals aan de duiven verstrekken. 1 x per week AIDI Calcium Forte na het avondeten voor een 

half uurtje vrij ter beschikking stellen in een potje. 

Met gespeende jongen 
houden we gewoon hetzelfde schema aan. AIDI Super Kweek is een licht verteerbaar en voldoende eiwitrijk voer en laat 

de jongen heel mooi uitgroeien tot volwaardige atleten. Niet veranderen van voer heeft als bijkomend voordeel dat het 

nog prille spijsverteringssysteem niet ontregeld raakt. Dat houdt net iets makkelijker adeno en andere vervelende 

toestanden weg van het hok. Ze trainen er ook vlotjes een uur en langer op. Je kan ze ’s morgens eventueel net iets 

minder voederen om ze vlotter binnen te krijgen na de training, maar het is toch de bedoeling onze jonge garde ruim 

voldaan de nacht te laten ingaan. We kunnen dat vervolgens ook gewoonweg aanhouden tot de jongen voldoende 

opgeleerd zijn. Sukkelen ze al eens tussen een andere bende of raken ze de weg eens kwijt, hebben ze toch voldoende 

energie om zonder schade terug de veilige thuishaven te bereiken. 

 

 

info@aidi.be – www.aidi.be 

 

 


