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Cum sa reproduci, crești si sa
antrenezi tippleri de înălțime si
Jucători de înălțime
O cunoaștere a antrenări porumbelului este necesara pentru
toți care vor sa se bucure de porumbei cu zbor de lunga
durata si de mare înălțime.

Aceasta carte este una cu totul practica, este rezultatul direct
al experienței mele si investigațiilor făcute. Vi-ti găsi informați
care sunt necesare pentru hrănire, reproducere, creștere,
precum si de formare a jucătorilor cu zbor la mare înălțime
care are o foarte mare importanta in acest sport.

Toate lucrările anterioare au fost anulate de instructiuni cu
privire doar la punctele importante. Aici am încercat sa
suplimentez toate aceste lucruri si am toata încrederea ca am
reușit sa fac acest lucru.

Am avut mai multe cereri care mau făcut sa aduc toate
informațiile la lumina
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Porumbelul de zbor in principal depinde de sănătate,
curățenie si de tipul de hrana.- Autorul
PORUMBEI TUMBLERI DE MARE INALTIME.
Sunt mai multe tipuri de porumbei jucători la mare înălțime,
dar cele mai bune păsări pentru zborurile de lunga durata
sunt in general cele cu ciocul lung.

Porumbei cu ciocul scurt sunt mai mult pentru expoziție
(show) decât pentru zbor, dar exista mai multe tipuri de
păsări inferioare. Unele joaca prea mult, adesea când zboară
cu stolul aceste joaca sub stol. Acest tip de pasare trebuie
eliminata cat mai devreme.

Rotitori la mare înălțime sunt in principal in Leicester si
Nottingam, in aceste orașe se aduna in stoluri de peste 200
de păsări care zboare pentru câteva ore.

Porumbelul Tumbler/Jucator de mare înălțime arata ca o
pasare comuna, precum si o pasare de prima clasa rareori
pate fi distinsa de un inferioara. Crescători vechi au o idee
precum ca pasările cu penaj întunecat sunt mai bune si mai
puternice.
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Pasările cu penaj deschis la culoare au in general ochii roși,
negri sau perla. Am zburat pasările atât cu penaj nescris cat si
pe penaj inhib la culoare si nu cred ca exista nici o diferența,
acesta este o materie de gust.
Cu 20 de ani in urma Tumbei de mare înălțime arătau diferit
decât acum: ciocurile mai scurte si un piept mai larg cele mai
mulții fiind roșu complet sau roșu pestriț Acum la moda sunt
cei negrii.

CRESCATORIA
Crescătoria nu trebuie sa fie mica dar o încăpere convenabila
este necesara. Pentru 20 de păsări sunt necesari aproximativ
șapte metri pătrați si destula lumina in timpul zile altfel
pasările vor fi supuse luminii.

Este necesar ca boxele sa fie pe un perete al crescătoriei iar
odihnitorilor pe un alt perete. Locul trebuie curățat periodic o
data pe zi. Este nevoie de o sursa de apa proaspăta si nisip
curat.
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Înainte de a începe sezonul de împerechere, trebuie curățata
toata crescătoria pentru a distruge toate insectele de natura
primejdioasa pentru puii.

Un pod in care intra lumina prin acoperiș este cel mai potrivit.
Uni crescători construiesc crescătoria la sol dar acestea sunt
întotdeauna amenințate de pisici sau alte daune.
CUM SA OBTII UN STOL BUN DE PORUMBEI TUMBLERI CU
ZBOR LA MARE INALTIME.

Mai întâi de toate 4 -5 perechi de tineri puternici trebuise
achiziționate de la un crescător cu un lot bun de porumbei,
de asemenea doua sau trei perechi de bătrâni pentru ai
instrui pe cei tineri.

Pasările trebuie sa efectueze antrenamentul o data pe zi , cel
mai bun moment pentru zbor vara este la apusul soarelui,
pentru ca pasările nu pot zbura in arșița zilei. Un stol de 30 de
păsări este o vedere minunata pe timp de vara dar pentru un
zbor de lunga durata 13-14 păsări sunt destule.

Mare grija trebuie avuta in alegerea pasărilor pentru zbor,
vom elimina pasările care sunt leneșe sau “nebune” sau care
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zboară sub stol pentru ca acestea vor trage stolul in jos si vor
ateriza înainte de a obosi. Este foarte bine ca pasările sa intre
in voliera de îndată ce au aterizat si sa nu stea afara mai mult
decât este necesar.

In cazul in care pasările au voie sa stea afara după ce au
efectuat zborul acestea vor deveni treptat leneșe si nu vom
reuși sa facem timpul pe care li dorim.
Una sau doua păsări inferioare vor face un rău incalculabil
stolului, va scădea performantele acestuia sau aterizează pe
clădiri mai înalte departe de casa formând obiceiuri
nefavorabile.

Unii crescători au nevoie câțiva ani pentru a obține un lot de
prima clasa. in primul an vor zbura mai moderat, următorul
an tineretul își îmbunătățește performantele , după ce se
maturizează vor deveni fermi pe performantele lor de zbor si
vor avea deprinderi mai bune. Un crescător trebuie sa aleagă
in fiecare an in timpul reproducției cele mai bune păsări, in
timp formând un lot de prima clasa care vor zbura 7 sau 8 ore
cu ușurința.
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Mare grija trebuie sa avem in zile rele din timpul iernii sau
altfel vom avea pierderi. Pe timp de ceata si ninsoare am
pierdut foarte multe păsări, care nu pot fi înlocuite.

Unii crescători țin pasările închise toata iarna din cauza vremi
nefavorabile, este un plan bun pentru ca un lot bun de
zburatori-jucatori nu sunt in siguranța in timpul iernii .

Cu mulți ani in urma pasările nu zburau atât cat zboară acum,
un zbor de 5 ore era considerat unul foarte bun.

Motivul ar fi ca tumblarii/jucatorii din acele zile jucau mai
mult decât o fac acum, fiecare cerc pe care li făceau, jucau
cate o data cate 5-6 m, de fapt am văzut păsări care au jucat
pana s-au strivit de pământ.

In prezent un stol bun de tumbleri rareori joaca. Crescători au
împerecheat tumbleri cu rase care nu joaca. Acest lucru a
făcut o diferența minunata la timpul de zbor, acum pasările
pot zbura 7 sau 8 ore fără sa dea semne de oboseala.
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Primăvara este cel mai bun moment pentru zbor. In
diminețile când soarele strălucește si este senin , stolul , mi-a
zburat 9 ore de multe ori. Bine instruiți si cu un lot selectat.

Multe persoane mă întreba cum aceste păsări pleacă (dispar
in zbor) într-o maniera atât de misterioasa. Voi încerca sa
explic pe cat este posibil din experiența pe care o am. Un stol
bun când sunt pentru prima data eliberați si sunt într-o buna
condiție, vor rătăci aproximativ 1-2 km bucurând-se de
libertatea care li se oferă ,depășind-si limita fără sa vrea, in
încercarea de a ajunge acasă se rătăcesc.

Uneori in zilele frumoase se vor ridica periculos de mult si își
vor pierde casa din capul vizual. Am văzut stoluri duse de
furtuni , grindina sau zăpadă. Multe loturi se pot pierde pe
timp de acesta.

De obicei profesioniști in porumbei de zbor țin 3 sau 4
perechi de porumbei bătrâni ( droperii). Acestea se dovedesc
foarte utile in caz de vreme rea atunci când trebuie sa ii
coboram altfel ii vom pierde. In cazul in care apare brusc o
furtuna de zăpadă sau o grindina ai șanse slabe de coborâre a
lor daca nu aveți câteva păsări pentru aceasta ocazie.
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FORMAREA PERECHILOR PENTRU UN ZBOR DE LUNGA
DURATA LA MARE INALTIME.

Mare grija trebuie sa avem sa nu împerechem păsări din
același neam, daca o facem vom avea puii mai slabi. Un
crescător vechi care zboară păsări de prima clasa rareori va
păstra o pasare daca nu ii știe ascendenți.

Am călătorit mulți km pentru a cumpăra câteva păsări care sa
se potrivească la împerechere cu ale mele. O pasare care
joaca trebuie împerecheata cu una care nu joaca, rezultatul
va fi un tineret stabil-zburător.

Cel mai potrivit pentru împerechere este de a le pune într-o
cușca separat de alte păsări. Cușca ar trebui sa aibă
aproximativ 60-70 cm lungime, separata in doua de o portița
de sarma astfel încât pasările sa se vadă intre ele. Sunt
hrănite de doua ori pe zi in plus de mâncarea lor obișnuita li
se da semințe de cânepa o data pe zi pentru ai face veseli si
plini de viată. Cele mai bune păsări ar trebui sa fie
împerecheate împreuna.

CUM IMPERECHEM PORUMBEI JUCATORII CU ZBOR DE
INALTIME.
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Tumbleri cu zbor de mare înălțime sunt păsări foarte delicate
ca rasa si mulții crescători nu reușesc sa reproducă nici măcar
jumătate din puii puternici pe parcursul unui an. In general
supra aglomerarea este cauza, înainte de a începe sezonul de
împerechere se curata crescătoria , se spală si se da cu var,
atunci crescătoria va fi buna , curata , sănătoasă. Curățarea
este un mare beneficiu ca te scapă de insecte care sunt
dăunătoare tineretului.

Este bine ca pasarea sa aibă un bun fizic înainte de
împerechere. O doza de sare Epson este recomandata de
crescătorii bătrâni. De asemenea ceai din Virnanț (ruta
graveolens) este un bun medicament , va îmbunătăți starea
de sănătate si ii creste apetitul.

După ce perechile sunt formate așa cum crede crescătorul li
se da mortar vechi fărâmițat fiind benefic pat ei, cojile de oua
de găina asigura o coaja foarte puternica la ouăle lor . iar o
cutie cu nisip trebuie sa fie prezenta tot timpul.

Toate aceste fleacuri sunt necesare pentru creșterea unor
păsări puternice. Pasările bătrâne trebuie hrănite de 3 ori pe
zi in timpul sezonului de reproducție , precum si ce mai buna
mâncare este mazărea si orzul si o cantitate mica de semințe
de cânepa ocazional.
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Uni crescători folosesc vase de lut similare cu farfuriile pentru
cuibare dar din experiența spun ca acestea dau crampe puilor
iar cutiile din lemn sunt mult superioare. paiele cu o cantitate
mica de rumeguș este cel mai bun pentru cuibare.

Porumbei depun doua oua pe care le clocesc 17 zile , cate o
data femela nu poate sta in picioare pat câteva zile după ce a
depus ouăle. Acest lucru se întâmpla din lipsa de exercițiu.
Uleiul de ricin înainte de depunere este extrem de benefic
pentru femela. O mana de crupe dimineți si seara este
benefic pentru puii. Uneori un pui va creste mult mai mare
fata de fratele sau, recomandarea mea pentru cititori este sa
il omorați pe cel mic.

In cazul in care avem mai mulți puii in adăpost toți de aceiași
vârsta cel mai bun plan este sa ii asociem in funcție de
mărime pe cat este posibil. Acest lucru ar trebui sa se
întâmple înainte sa le dea penele altfel riscam ca puii sa fie
părăsiți. in cazul in care unul din pui este mai mare el
mănâncă ce mai mare parte din produsele oferite de părinți.

Sezonul de împerechere începe in Aprilie in caz ca vremea
este rece se mai amâna pentru o săptămâna sau doua. Un
sâmbure de cânepa după fiecare masa ii va face mai veseli si
plini de viată si le creste apetitul sexual.
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Un mare rău este sa permitem ca tineri sa stea alături de
maturi. Este o greșeala sa mutam puii din cuib înainte de 3
săptămâni, in cazul in care ii coboram din cuib mai devreme
ei vor fi neglijați.

Crescători vechi opresc reproducerea in luna august, au o
regula sa reproducă doar 3 perechi de puii din fiecare
pereche de reproducători.

Eu consider ca am un sezon bun daca reușesc sa reproduc 4
perechi de pui din fiecare pereche de matca. Dar exista o
diferența in a trata maturii , unii mai împerechează 3 -4
perechi puternice de tineri , pasările timpurii crescute in
primăvara anului sunt cele mai bune si mai puternice si vor
face o îmbunătățire mare la lotul de păsări.

ZBOR SI TRATAMENT

Un bun stol de jucători zburători la mare înălțime oferă o
mare satisfacție crescătorului care are acest hobby.
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Primăvara este cel mai bun moment de zbor înainte ca
sezonul de reproducere sa înceapă, acum porumbei pot zbura
9 ore fără probleme dar este periculos pentru ca vremea este
foarte schimbătoare in Martie si Aprilie.

Hrana este compusa din orz si mazăre, iar înainte cu jumătate
de ora înainta zbor li se poate administra grâu si semințe
pentru canari , acest lucru ar trebui sa le mărească durata de
zbor cu doua ore, daca nu are efect înseamnă ca pasările nu
sunt într-o forma buna, îngrășarea poate fi un motiv pentru
acest lucru, cruste uscate de pâine si orz ii va ajuta sa
slăbească, câteva semințe de cânepa după orz le va face bine.

O cantitate mica de ceai de Virnanț (ruta graveolens) le va in
bunătăți starea de sănătate si durata de zbor. Cel mai potrivit
moment pentru hrănire primăvara este 8 dimineața si 6
seara. Pasările trebuie urmărite foarte minuțios, iar cele care
trag stolul in jos sa fie eliminate din stol.
Uneori masculi tineri care tocmai au fost împerecheați vor
părăsi stolul si vor cobora, pasările de acest gen nu sunt
considerate a fi bune, singurul remediu pe care pot sa li
recomanda este sa nu lăsăm la zbor ambii parteneri in același
timp, pana atunci când femela depune ouăle.

13 | P a g e

Palumbus.net – Dedicat Porumbeilor.
CUM SA ANTRENEZI UN LOT DE ZBURATORI DE MARE
INALTIME PENTRU O ETAPA DIN PRIMAVARA

In primul rând 12 din cele mai bune păsări ar trebuie sa fie
alese din lot si puse intra-un compartiment separat. Acest loc
trebuie curatat.Examinati cu grija pasările alese pentru a
vedea daca sunt sau nu sănătoși.

Examinați cu atenție aripile pentru a vedea daca au penele
perfecte. Dați-le o jumătate de unghie de sare amara
(Epsilon) intra-un sfert de litru de apa de autocare sa rămână
doua zile. In cazul in care pasările sunt grase, hrăniți-le cu
cruste de orz si pâine uscata in cuptor. In cazul in care
pasările sunt moderate ca grăsime crustele de orz vor fii
suficiente pentru a reduce grăsimea.

In prima săptămâna dați-le drumul la zbor dimineața, in jurul
orei 8 pe stomacul gol si hrăniți-le abia când se întorc.
In a doua săptămâna hrăniți pasările cu mazăre uscata si ceai
slab de semințe de in, acest lucru le va întări si le va face pline
de energie si vigoare.
Dați-le drumul la zbor timp de o ora după micul dejun. Daca
timpul lor mediu de zbor este de 3 ore dați-le drumul la zbor
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alternativ, o zi da una nu. Daca zboară sub 3 ore dați-le
drumul la zbor zilnic.

In a 3-a săptămâna hrăniți porumbeii cu mazăre uscata,
porumb indian, grâu si neghina, schimbând hrana lor zilnic.
Pe vreme aspra sau vânt, porumbul indian sau mazărea
uscata este cea mai substanțiala hrana iar grâul sau neghina
vor fi date într-o zi mai calma.

Înainte de un zbor lung sau când zboară pentru o etapa este
indicat ca pasările sa aibă parte de doua zile de odihna. Daca
pasările sunt într-o condiție de zile mari le veți vedea cum
stau pe vârful degetelor, cum dau din aripi si cum joaca vioi in
jurul casei.

Cu o zi înainte de zbor hrăniți-le cu mazăre, o cantitate mica
de semințe de in si o mana de neghina uscata. Păstrați locul
in întuneric si hrăniți pasările pe timp de noapte, cu o
lanterna. Dați-le jumătate de măsura de mazăre si semințe de
rapița cu jumătate de ora înainte de zbor. Daca este vânt
puternic hrăniți-le cu porumb care se digera mult mai repede.
In jurul orei 10 este o ora perfecta pentru a trimite un lot de
păsări la zbor, deoarece soarele este sus si strălucește
frumos.
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Daca pasările zboară pe o perioada lunga de timp – intre 8-9
ore – este indicat sa le trimiteți la zbor sau mult mai
devreme, in jurul orei 8 daca vremea permite.

Pentru zburători consider luna aprilie ca fiind cea mai
potrivita din an, având o vreme destul de calma, aceștia
zburând mult mai mult înainte de a se împerechea. Totuși,
câteodată, vremea in aceasta luna este destul de
schimbătoare făcând-si apariția ploile, vântul puternic, ceata,
uneori chiar si zăpadă si din cauza asta mulți se pot rătăci. Cel
mai indicat este sa ii țineți închiși când vremea este rea.

Hrana , crescători curata , nisip curat si apa proaspăta zilnic
este necesar pentru a putea participa regulat la întreceri.
Aceste lucruri sunt doar jumătate din bătălie, si este singura
modalitate de a păstra lotul puternic si sănătos.

Este aproape imposibil pentru un lot de păsări sa zboare cat
de puțin daca nu sunt îngrijiți regulat. Atâta timp cat pasările
au parte de mese regulate si sănătoase, mă pot baza pe ele
ca zboară o perioada lunga de timp. De regula, când ele se
afla într-o condiție buna , mănâncă deficitar, de aceea trebuie
sa găsiți o metoda buna de a le convinge sa mănânce bine
dimineața.
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Primăvara au nevoie sa facă baie de doua ori pe săptămâna.

ZBORUL IN TIMPUL VERII.

Zborul jucatorilor zburători este o sarcina foarte dificila pe
timpul verii pentru mulți crescători, care nu știu cum sa ii
trateze corespunzător si nici măcar unul din 20 nu poate sa
obțină un zbor mai mare de 1-2 ore.

Unii spun ca vara nu este momentul propice pentru
porumbeii zburători datorita reproducerii , o idee ridicola si o
mare greșeala, pentru ca acești jucatori păstrați in codiții
bune , nu vor eșua in ași face datoria.
O sa observi ca unele stoluri de puii vor zbura mai bine decât
altele – se vor înalta pana la nivelul norilor si nu vor coboară
pana nu for fi chemate. Alte stoluri vor zbura foarte jos, puțin
peste nivelul casei. Asta depinde foarte mult de hrana si
antrenament, in general cei care zboară prea jos sunt grașii.
Orzul este cea mai buna hrana chiar daca sunt la
reproducere, iar pentru puii este de departe ce mai buna
hrana, va păstra pasările bătrâne într-o condiție moderata si
va preveni ca puii sa fie părăsiți prematur.
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In orașul Macclesfield porumbeii zboară 11 – 12 ore chiar si in
timpul sezonului de reproducere. Aceștia sunt numiți Țiplei
Macclesfield si exista o diferența foarte mica intre tumbleri
cu zbor la mare înălțime si ei, si nu vad de ce tumbleri nu pot
zbura la fel de mult.

Este simplu pentru ca crescătorii nu au experiența in zborul
porumbeilor si nu știu cum sa ii antreneze corect. Eu sunt
foarte pasionat de zborul porumbeilor vara pentru ca zboară
la mare înălțime. Se ridica la nivelul norilor si zboară 7 -8 ore,
in cazul in care sunt pregătiți intra-un mod adecvat. Desigur ,
atunci când vremea este calda se vede diferența, dar in
general la mijlocul veri zbor pasările dimineața la răsăritul
soarelui.
Porumbei bătrâni vor zbura mai bine atunci când puii vor
avea 2 – 3 săptămâni. Este indicat sa zburam puii cu maturi
când aceștia pot zbura. Aceștia pot zbura multe ore daca sunt
bine antrenați. August si septembrie sunt in generala cele mai
bune luni pentru zborul cu puii atunci își arata si calitățile de
zburători.
Femelele nu zboară la fel de bine ca masculi in timpul
sezonului de reproducere asta pentru primele 2 săptămâni de
la ecluzarea oalelor pentru ca puii sunt încălziți.
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Nu este înțelept ca într-o etapa din vara sa zburam femele
pentru ca acestea in orice moment ar putea cobora. Cel mai
indicat este sa zburam 7 -8 masculi si cam toți atâți puii
puternici. In cazul in care pasările o un zbor moderat , va dura
3 săptămâni pentru a atinge perfecțiunea.

Prima săptămâna sunt hrăniți cu orz de doua ori pe zi si
zburați in fiecare zi, concomitent li se administrează doua zile
la rând ceai de șofran.

A doua săptămâna se hrănesc cu mazăre si grâu amestecate
împreuna . A treia săptămâna se hrănesc cu porumb indian si
mazăre alba amestecat ocazional neghina. Semințe de ceai se
pun in apa pentru a le îmbunătăți starea. Doua zile de odihna
sunt necesare înainte de un zbor lung.
Cu o noapte înainte de etapa se hrănesc cu mazăre uscata ,
grâu uscat , cu mei si semințe pentru canari. In dimineața
următoare sunt hrăniți cu dări, mei, semințe pentru canari si
orez, li se ofera ceai in loc de apa cu jumătate de ora înaintea
eliberări.
Exista multe moduri de a hrăni pentru un zbor de durata. Un
campion vechi, care era foarte popular acum 20 de ani , mi-a
acordat câteva lecții in porumbeii de zbor si o buna rețeta de
antrenament.
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Prima săptămâna sunt hrăniți cu cel mai bun orz pe care
poate fi procurat in fiecare noapte si dimineața , apa li se
administrează la fel. A doua săptămâna sunt hrăniți cu orz ca
de obicei pana spre finalul acesteia. In final sunt hrăniți cu
porumb indian si mazăre uscata, apa doar după ce se
hrănesc.

Cu o noapte înainte de etapa li se da grâu orez si o cantitate
mica de semințe de cânepa. Dimineața hrănesc cu semințe
pentru canari, si sorg iar cu jumate de ora înainte de elibera li
se dau intra-un litru de apa cu câteva picături de Scotch.

In timpul veri când soarele arde porumbeii au nevoie de baie
de doua ori pe săptămâna pentru revigorare si îndepărtare a
mizeriei de pe pene. Hrana regulata este formata din mazăre
si orz dar o schimbare a alimentației este necesara.

O data pe săptămâna li se administrează si grâu asta la vi
creștea codiții. Porumbul indian este o hrana buna in
eventualitatea unei schimbări, mai potrivit iarna li se poate
administra si intra- o zi cu vânt puternic.

ZBORUL PORUMBEILOR TOAMNA.
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Toamna este sezonul in care pasările năpârlesc si sfatul
meu pentru crescători este după ce sunt hrănite sa li se
dea câteva boabe de cânepa.
Șofranul si fanul in apa le vor ajuta la eliberarea penelor.
In aceasta perioada a anului vom obține tineri frumoși
printr-o buna năpârlire iar performantele apar doar daca
pasările sunt bine antrenate, se face o diferența
considerabila intre pasările care sunt bine antrenate,
acestea pot zbura 4 -5 ore pe zi si ii provoacă pe cei mai
mici sa zboare.
In aceasta perioada daca tineretul este din primăvara au
suficient antrenament făcut si vor zbura mai mult decât
maturi pentru ca aceștia din urma sunt intra-un stadiu de
năpârlire mai avansat. Uneori le cad cate 2 -3 pene din
aripa si pe măsura ce cad vor fi opriți de la
antrenamentul zilnic.
Mulți crescători nu știu metoda corecta de antrenare a
tineretului cu maturi si in cosecanta pierd mulți puii. Cel
mai bun plan este sa ii scoatem afara cat mai devreme
posibil.
Primele zile ii punem dimineața sa se învețe cu
împrejurimile , când încep sa zboare ii eliberam numai
spre seara. Când tineri sunt destul de puternici si zboară
in reprize de câteva minute pot fi antrenați cu maturi.
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Cel mai bun mod de a face acest lucru este sa punem
1-2 păsări mature in stolul de puii care le vor urma in
zbor. După aceasta etapa pentru a in bunătăți timpul de
zbor al tinerilor se formează stoluri mixte cu același
număr de pui si maturi.
Pentru a forma un lot perfect de păsări necesita o mare
cantitate de timp. Consider toamna un anotimp frumos
pentru porumbei de zbor si daca ați avut noroc in
primăvara sa reproduceți câteva păsări puternice care
vor da momente frumoase in timpul sezonului, in cazul
acesta creșteți păsări pure dintr-o tulpina buna.

ZBORUL PORUMBEILOR IN TIMPUL IERNII.

Zborul cu jucatorii de înălțime in timpul iernii este o
sarcina foarte ușoara. Cei mai mulți crescători amatori
pot face performante in aceasta perioada a anului.
Cel mai potrivite pentru hrănire sunt orele 9 dimineața si
6 seara. Nu trebuie antrenați pe timp de ceata pentru ca
vor fi pierderi. Cel mai potrivit este într-o zi geroasa când
cerul se vede clar, ei vor zbura la înălțime moderata.
Atunci când vântul bate din Sud-Est poate fi anticipat un
zbor de lunga durata. Crescători vechi se ghidează in
general in funcție de vânt. O mana plina de porumb
indian cu jumătate de ora înainte de eliberare este o
hrana buna pentru o zi cu vânt.
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In vreme de vânt pasările au nevoie de mâncai
substanțiala in gușa înainte de a merge la exercițiul lor
de zi cu zi , cum ar fi mazărea, fasolea , porumb indian,
si o cantitate mica de semințe pentru canari care le va in
bunătăți durata de zbor.

Un loc cald face o diferența in durata de zbor a pasărilor
pe timpul ierni. Mazăre si orz sunt cele mai bun pentru
hrana lor normala. Porumb , grâu si neghina este o
foarte buna schimbare care sa fie administrata o data pe
săptămâna. O cantitate mica de semințe de cânepa
după cina lor face foarte bine pe vreme rece.

ANTRENAMENTUL SI HRANIREA PORUMBEILOR
PENTRU O ETAPA.
Daca pasările sunt prea grase doua săptămâni sunt
hrănite cu orz apoi cu mazăre. Apa proaspăta o data pe
zi si o cantitate moderata de nisip curat. A patra
săptămâna sau ultima hrănim după cum urmează:
Prima zi dimineața – porumb uscat , noaptea cu
mazăre uscat si când termina o cantitate mica de
semințe de cânepa.
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A doua zi dimineața grâu uscat cu o cantitate mica de
semințe pentru canari, aceasta le va in bunătăți zborul,
noaptea mazăre uscata si câteva semințe de cânepa .
A treia zi, dimineața mazăre uscata si câteva semințe de
in, noapte mazăre uscata si o mixtura de cereale.
A patra zi dimineața neghina uscata, noaptea mazăre
uscata si semințe de cânepa.
A cincea zi dimineața mazăre uscata si semințe de in,
noapte mazăre uscata si semințe pentru canari.
A șasea zi dimineața porumb, semințe de canari un pic
de orez si grâu .
Apa curata si sa ne asiguram ca au băut toți înainte de
eliberare. Un bun stol de păsări ar trebui sa zboare 7
– 8 ore. Pasările trebuie sa zboare in fiecare zi in
primele 2 săptămâni si de 3 ori pe săptămâna in rest.
O rețeta buna pentru zilele cu vânt este o jumate de
gușa de mazăre uscata si porumb indian si se umple cu
un pumn de grâu scufundat in Whisky Scoțian iar apoi
uscate si semințe de canar cat pot mănâncă. Alta rețeta
pentru un zbor de lunga durata
Tratate pasările in același mod pana in ultima
săptămâna dup care ii hrănesc după cum urmează:
Prima zi mazăre uscata si cânepa.
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A doua zi dimineața orez, orz si semințe de cânepa,
noaptea mazăre si orz.
A treia zi orz si grâu , noaptea mazăre si cânepa.
A patra zi dimineața porumb iar noaptea mazăre si
semințe de canar.
A cincea zi dimineața in, neghina si orez, noaptea
mazăre si semințe de canar.
A șasea zi orz si mei , noaptea mazăre uscata , un
pumn de grâu scufundat Whisky după ce a fost uscat la
cuptor si semințe de canar cat pot manca.
In ultima dimineața un pumn de sago, un pumn de
porumb indian si restul semințele canar. In ultima
săptămâna li se da in fiecare seara ceai pentru a bea,
de asemenea cu o jumătate de ora înainte de zborul
final.
In caz de nu răspund la acest tratament este un semn
sigur ca pasările nu sunt bune. Doua zile de odihna
înainte de etapa sunt necesare înainte de etapa, un
mare beneficiu pentru ei este întunericul.
Sunt multe moduri diferite de hrănire a unu lot de
umpleri, dar cel mai important este de a păstra locul
curat , sa fie hrăniți la program si sa primească apa
curata.
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