
Voederschema thuisblijvende weduwduivinnen en/of doffers 

Naargelang de inkorvingsdag en thuiskomst van de vliegduiven de voerschema’s aanpassen. Worden de duiven 

bijvoorbeeld op vrijdag ingekorfd om op zaterdag te vliegen schuiven we alles een dagje op naar voor. Zijn de 

vliegduiven 2 of meerdere dagen van huis voederen we de partners AIDI Winter/Rustmengeling in tussentijd, om ze 

pas terug op de voederen met AIDI Super Kweek tegen dat de vliegduiven thuiskomen. 

Bij thuiskomst van de vliegduiven kunnen naargelang het uur van thuiskomst en de tijd die ze samen blijven de 

thuiszittende partners mee eten met de vliegduiven. De dag nadien hebben ze genoeg aan wat grit en AIDI Condition 

Plus mineralen. 

Zorg er voor dat als je duiven samen laat voor de inkorving deze verzadigd zijn, zodat ze alleen nog maar oog hebben 

voor hun wederhelft. Laat je ze niet samen voor vertrek, kunnen ze gewoon de dag voor en de dag van inkorving van 

hun partners AIDI Winter/Rust gevoederd krijgen. 

Belangrijk tijdens het voederen met AIDI Winter/Rust voor de thuisblijvers is dat ze ALLES op moeten eten. Gepunte 

haver, en al zeker tijdens de zomermaanden, eten duiven niet graag. Toch is het van belang dat ook de 

respectievelijke wederhelften rank en slank en in uitstekende conditie blijven! Het komt je atleten alleen maar ten 

goede. 

 

 

 

AIDI Eye Drops voor een perfect verzorgende en reinigende werking van de ogen, de neus en 

het traankanaal. AIDI Eye Drops voorkomen en verzachten tevens irritaties van het oogvlies 

en hebben een herstellende werking. 
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