Sayın yetiştiriciler.
OVIGOR şirketi onun kurucuların büyük aile bir güvercin ihtirasından
kurulmuş, bunun sayesinde takım olarak bu sporun meraklıların ihtiyaçlarını
doğru tanıyabildik. OVIGOR şirketi profesyonel ve hoş hizmet, güvenilirlik,
dürüstlük ve müşterinin memnuniyeti için bakımı göz önüne alarak 25'i aşkın
yıldan beri yetiştiricilerin güvenilir partneri olduk.

Çalışmanın yıl çeyreği derin düşünceye yol açar. Bu yılın ekonomik, siyasi,
kişisel büyük dönüşümlerin olmasına rağmen ilk başta belirlediğimiz
değerleri ile devamlı olarak tahammül edebildik:

GELENEK UZMANLIK GÜVENİLİRLİK SAMİMİ FİYAT

Değerli yetiştiriciler! 25 sene boyunca çok güzel hobi ile mükemmel hayvanlar
– POSTA GÜVERCİNLERİNE – aşk dolu olağanüstü ihtirasa sınırsız olarak bağlı
harika insanlar olduğunuz Sizinle beraber çalışabildiğimiz için mutluyuz.

İyi uçuşlar!
OVIGOR takımı

Chów ......................................................... s. 5
Drożdże piwne + białko ..................... s. 13
Drożdże w płynie ................................... s. 7
Echinacea ................................................. s. 9
Elektrolity ................................................ s. 5
EukalipsorMint® ...................................... s. 8
Forma ........................................................ s. 5
GardenMix ............................................. s. 11
GarlisOil® ................................................. s. 8
Glukoza C .............................................. s. 11
Jod + olejki eteryczne ........................... s. 5
JodPower® ............................................... s. 7
Koramix® (çay) ..................................... s. 17
Magnesium ........................................... s. 21
MineralVit® ............................................ s. 15
NaKark .................................................... s. 15
Ocet jabłkowy 8% ................................. s. 8
OlejMix ..................................................... s. 6
OregasOil ................................................. s. 9
OregaStar .............................................. s. 12
OstrosOil .................................................. s. 9
OviAirFresh ........................................... s. 16
OviAmin FORTE .................................... s. 21
OviBad .................................................... s. 16
OviBiotyk ............................................... s. 15
OviCalgen .............................................. s. 13
OviDachol .............................................. s. 10
OviGrit (karışıma) ................................. s. 14
OviGrit 3 z anyżem ............................. s. 14
OviMega ................................................... s. 6
OviMin .................................................... s. 13
OviPremium .......................................... s. 11
OviSprint ............................................... s. 10
OviTalina ............................................... s. 10
Mauser ...................................................... s. 6
Mauser powder .................................... s. 12
Posypka higieniczna ........................... s. 16
PowerMix ............................................... s. 12
Proteina 66% ....................................... s. 14
Regeneramix® (çay) ............................ s. 17
RobAut ................................................... s. 11
RobAut® w płynie ................................... s. 7
VirAut® ...................................................... s. 7
VitaMixor® B ............................................ s. 4
VitaMixor® E+Se ..................................... s. 4
VitaMixor® Multi ..................................... s. 4

Hijyen
OviBad, Posypka higieniczna (s. 16)

Enerji
VitaMixor Multi, VitaMixor B, VitaMixor E+Se (s. 4), Elektrolity, Chów, Forma (s. 5), OlejMix (s. 6),
JodPower (s. 7), OviSprint (s. 10), Glukoza C (s. 11), PowerMix (s. 12), OviAmin FORTE (s. 21)

Direnç
Jod + olejki eteryczne (s. 5), OlejMix, OviMega (s. 6), Drożdże w płynie, JodPower (s. 7),
EukalipsorMint, Ocet jabłkowy 8% (s. 8), Echinacea, GarlisOil (s. 9), OviTalina (s. 10), OviPremium
(s. 11), PowerMix, OregaStar (s. 12), Drożdże piwne + białko, OviCalgen (s. 13), OviBiotyk,
MineralVit (s. 15), Magnesium, OviAmin FORTE (s. 21)

Parazitler
RobAut w płynie (s. 7), Ocet jabłkowy 8%, GarlisOil (s. 8), OregasOil (s. 9), RobAut, GardenMix,
OviPremium (s. 11), OregaStar (s. 12), NaKark (s. 15)

Akciğer
Jod + olejki eteryczne (s. 5), EukalipsorMint (s. 8), OviPremium (s. 11), OregaStar (s. 12), OviBad,
OviAirFresh (s. 16), Regeneramix (çay) (s. 17)

Rejenerasyon
Forma (s. 5), OstrosOil (s. 9), OviDachol (s. 10), Glukoza C (s. 11), PowerMix (s. 12), OviBiotyk
(s. 15), Regeneramix (çay) (s. 17), Magnesium, OviAmin FORTE (s. 21)

Tüyleri
OlejMix, OviMega, Mauser (s. 6), OviTalina, OviDachol (s. 10), Mauser powder (s. 12), OviCalgen,
OviMin (s. 13),OviGrit z anyżem, OviGrit (karışıma) (s. 14), MineralVit (s. 15), OviBad (s. 16),
Koramix (çay) (s. 17), Proteina 66% (s. 14), OviAmin FORTE (s. 21),

Sindirim
VirAut, Drożdże w płynie, JodPower (s. 7), Ocet jabłkowy 8%, GarlisOil (s. 8), OstrosOil, OregasOil
(s. 9), OviTalina, OviDachol (s. 10), RobAut, GardenMix (s. 11), OregaStar (s. 12), Drożdże piwne +
białko, OviMin (s. 13), OviGrit z anyżem, OviGrit (karışıma) (s. 14), Koramix (çay) (s. 17),
Proteina 66% (s. 14)

Güçlendir
Forma (s. 5), OlejMix, Mauser (s. 6), Drożdże w płynie, JodPower (s. 7), OviTalina, OviSprint
(s. 10), GardenMix (s. 11), Mauser powder, PowerMix (s. 12), Drożdże piwne + białko, OviCalgen,
OviMin (s. 13), Proteina 66%, OviGrit z anyżem, OviGrit (karışıma) (s. 14), MineralVit (s. 15),
Regeneramix (çay) (s. 17), Magnesium, OviAmin FORTE (s. 21)

Bizim ürünlerimiz
Güvercinler için B vitaminlerinin kompleksi.
B grubu vitaminlerinin eksikliği durumunda ve özellikle stresli
durumlar (uçuşlar), aşılama dönemi (örneğin paramiksovirusa karşı),
gençlerin gelişmesi dönemi, gıda zehirlenmesi sırası, bulaşıcı hastalığın
boyunca, antibiyotik tedavisinden sonra verilmesi gereken B vitaminin
kompleksidir.
İçerik: 100ml
Önerilen kullanım:

5 ml / 1 litre su
yetiştirme – haftada 2 kere,
antibiyotik tedavisinden sonra – haftada 2 kere,
uçuşlar, aşılama – haftada 3 kere

Güvercinler için E vitamini ile selenin sağlayıcısı.
E vitamini kasların fizyolojik yeterliliği, kan damarları, yüksek
doğurganlığının tutulması için gereklidir. E vitamini ile birleşerek
selen kasların distrofisini önler. VitaMixor E+Se üreme mevsimi
sırasında, çiftleşmeden önce, uçuş döneminde ve E vitamini ile
selenin eksikliği durumunda kullanınız.
İçerik: 100ml
Önerilen kullanım:

5 ml / 1 litre su
uçuşlar – haftada 1 kere
çiftleşme – haftada 3 kere

Güvercinler için çok vitaminli preparat.
Güvercinlerin organizması için en önemli vitamin, mineral ile aminoasitlerin
mükemmel karışımı. Artmış ihtiyaç durumu, üreme mevsimi, tüy dökümü ve
uçuş sezonu, aşılama zamanı, gençlerin yoğun gelişmesi ve onların ayrılması
sonrası döneminde vitaminler ile mikro öğelerin eksikliğinin neticelerini önler.
İçerik: 100, 500ml
Önerilen kullanım:

2-5 ml / 1 litre su
yetiştirme – haftada 1 kere
tüy dökümü, uçuşlar – haftada 2 kere
iyileşme – haftada 3 kere

Bizim ürünlerimiz
Uçuşlar için güç.

Gençlerin sağlıklı büyümesi için.
Preparat vazgeçilmez mikro ile makro öğeleri içerir.
Bunların eksikliği genç kuşların büyümesinin
durdurulması veya uygun olmayan büyümesinin
pek sık sebebi olmaktadır. Onun kullanılnası
gençlerin büyümesi ile ilgili sorunların olduğu
zaman, yemin yanlış kullanılması durumunda
veya yemin mikro ile makro öğeleri ile
tamamlanması durumunda tavsiye edilir.
İçerik: 100ml
Önerilen kullanım:
3-7 gün boyunca 5 ml / 1 litre su
- genç güvercinler
5 ml / 1 litre su - büyüme döneminde

Preparat yetiştirme sırasında elektrolitlerin
eksikliği durumunda, özellikle uçuşlar
dönemleri başta olmak üzere artmış efor
dönemlerinde gereklidir. Ciddi
toksinsizleştirme rolünü oynayan glisin
içerir. Toksinler ile birleştirerek
daha sonra idrarla beraber giderilir.
Preparatın uygun kullanılması stresten
kaynaklanan hasarları (taşıma, sıcaklık v.b.)
azaltmaya yol açar, vücudun elektrolit
dengesinin sağlanmasını kolaylaştırır,
dehidrasyonu engeller ve efor sonrası
güçleri etkili olarak yeniler.
İçerik: 100ml
5 ml / 1 litre su – stres oluşturan hallerden önce (uçuş, sergiler,
güvercinlik değiştirme, taşıma) – 2-3 gün boyunca
3 ml / 1 litre su – yenileme (tedavi, uçuş v.b. sonrası)
– 2-3 gün boyunca
3 ml / 1 litre su – profilaktik (örneğin sıcak günler):
- her gün

Güvercinlerin solunum yollarının temizliği için.
Preparat kuşun solunum sistemi ve güvercinliğin mikroiklimine yararlı olarak etkilenen madde
olan iyot ile uçucu yağları içerir. Preparatın uçucu yağları içermesi sayesinde bronşlarda sümük
salgısı ile inceltilmesinin artırılması özellikleri var. İyodun ilavesi preparatın bakteriyostatik
etkisini artırır. Güvercinliklerin sislenmesi için içinde kuş bulunması sırasında bile kullanılabilir.
İçerik: 100ml
Önerilen kullanım:
3 ml / 1 litre su 3-5 gün boyunca – profilaktik olarak,
3ml / 1 litre su 5-7 gün boyunca – güvercinlikte zararlı mikroiklim şartlarında,
10 ml / 1 litre su - sislenme

Güvercinler sürekli formu için elektrolit ile kafein içeren diyetsel besin boga.
Güvercin vücudunun formu ile psikofizik yeterliliğini artırır.
Efordan sonra vücudunu çabuk ve etkili olarak yeniler ve yüksek
forma daha hızlı olarak dönmesini sağlar.
Yüksek dış sıcaklığı - ısı stresi durumlarında koruma özelliği de var.
İçerik: 100ml
Önerilen kullanım:
5 ml / 1 litre su – uçuştan önce
3 ml / 1 litre su – uçuştan sonra ve yüksek sıcaklığı zamanında

Bizim ürünlerimiz
Ayçiçeği, mısır, soya, keten, fıstık, buğday tohumu ve lesitin doğal yağ ekstresi.
Özellikle vücudun stres, hastalık, antibiyotik veya diğer ilaçların kullanılması
sebebinden dolayı zayıflatılmış olduğu zaman hastalıkların önlenmesinde ana
rolü oynayan çok önemli yapı malzemesidir.
İpekli tüyleri sağlar (ayçiçeği, keten); formu geliştirir ve enerji rezervlerini
artırır (mısır, soya, fıstık); kendi yağ rezervlerini oluşturur (lesitin); doğurganlığı
artırır (buğday tohumları); genç güvercinlerin vücutlarını kuvvetlendirir; bağışıklığı
artırır.
İçerik: 250ml
Önerilen kullanım:

10-15 ml / yemin 1 kg'ı
uçuş sezonu, üreme mevsimi ve genç güvercinler
– haftada 1 kere
uzun mesafeli uçuşlar ve tüy dökümü sezonu
– haftada 2 kere

Mauser
Yüksek esnekliği olan sağlıklı, güçlü tüylerin oluşumunu destekleyen
preparat.
Preparatın içinde bulunan metiyonin muhtevasında sülfürü içeren gerekli
aminoasittir. Bu içeriğin karaciğerin doğru çalışması için yararlı etkisi var,
özellikle tüyleri oluşturan proteinlerin kapsamına girer.
İçinde bulunan da kolin yoğun efor dönemi – tüy değişimi döneminde özel
olarak gereklidir. B4 vitamini (kolinin) bulunması nakliyatta ve yağ değişiminde
lâzım olur.
İçerik: 500ml
Önerilen kullanım:

10 ml / 1 litre su / yemin 1 kg'ı
yetiştirme (8 günden yaşlı gençler) – haftada 2 kere
tüy dökümü (8 günden yaşlı gençler) – haftada 2-3 kere

Balık yağı onu içeren balıkların tüm dokularından, demek ki kas, deri ve karaciğer dahil
olmak üzere iç organlardan alınır.
Bu yağ en çok yağlı balıklar sayılan morina balığı, som balığı (som balığının miktarına göre daha
az veya daha çok kırmızı rengi var), ringa balığı, çaça balığı ve uskumru balıklarından alınır.
OviMega yemde yetersiz miktarının olmasından kaynaklanan omega asitlerinin eksikliğinin
sonuçlarını önler. Beslemede omega asitlerinin eksikliğinin olması durumunda üreme, bağışıklık
sisteminin düzensizliği ve tüyler ile sorunlar ortaya çıkabilir.
İçerik: 250ml
Önerilen kullanım:

10 ml / yemin 1 kg'ı
- bu ürünün özellikle üreme mevsimi ve tüy dökümü sırasında
bütün yıl boyunca kullanılması önerilir.

Bizim ürünlerimiz
Posta güvercinlerinin uçuş neticelerini artırmak için preparat.
Bu ürünü kullanarak çok iyi sonuçlar (en üst form) elde edilir, çünkü kırmızı kan hücrelerinin üretilmesi için
gerekli prepratın içinde bulunan demir vasıtasıyla kan akışı ve oksijenin hücrelere taşınmasını geliştirir.
Demir uçuştan dönen güvercinin hızını artırır. İyodun dayanma gücünü artırarak ve metabolizmayı uyararak
tiroide direk etkisi var. Preparat canlılığı ve bağışıklığı sağlar, kar beyazı cereyi, temiz boğazlar, parlak tüy ve
pembe göğüs kaslarını garanti eder. İyi özümsenen iyot ve demir posta güvercinlerinin sağlık durumunu
önemli oranda iyileştirir.
İçerik: 100ml Önerilen kullanım: 20-30 damla / 2 litre su
uçuşlar – haftada 2 kere,
yetiştirme – haftada 1 kere,
tüy dökümü – haftada 2 kere,
seramik veya cam suluklarının kullanılması önerilir
Bakır veya çinko kaplı sulukları kullanmayınız!

Maya hücrelerinin biyolojik olarak aktif enzimleri içeren preparat
- güvercinin azami iyileşmesini sağlar,
- oksijen dönüştürmesini destekler,
- bağışıklık güçlerini kuvvetlendirir,
- uçuşlar sırasında formu güçlendirir,
- tükenme ile yorgunluk durumunda (yetiştirme, uçuşlar, tüy dökümü) destekler
İçerik: 250ml
Önerilen kullanım:
10-15 ml / yemin 1 kg'ı
uçuşlar – haftada 2 kere,
yetiştirme – haftada 1 kere,
tüy dökümü – haftada 2 kere.

Organik asitlerin karışımını içeren preparat.
Karınca asidi E.Coli ve Salmonelloz bakterinin gelişimini engeller. Bakteriler, mayalar ve küflerin gelişimini
engelleyerek muhafaza özelliği olan süt asidinin benzer işlevleri var. Asitleşmeyi azaltarak, dolayısıyla koli
ile salmonella tipinde olan zararlı bakteri florasının gelişmesini önleyerek dengeleyici etkisi var. Limon
asidinin antioksidan etkisi var ve güvercinlerin yağlanmasını önler.
İçerik: 100ml
Önerilen kullanım:
3 ml / 1 litre su – profilaktik olarak – 1-2 gün boyunca,
5 ml / 1 litre su – 2-5 gün boyunca (ishal durumunda ve tedavilerden sonra kullanınız),
çiftleşme – haftada 1 kere, uçuş sezonu – haftada 1 kere,
genç güvercinler – haftada 2 kere, tüy dökümü ve kışın – haftada 2 kere

Kurtları yok etme ve kurtlara karşı koruma preparatı.
Sıvı hali RobAut çok güçlü antiparaziter özelliği olan bitkisel maddelerin esasında dayalı doğal
içerikleri içerir. Askarit, kancalıkurt, tenyalara karşı çalışır. Preparatın kullanılması güvercinlerin,
kurtların organizmasına zararlı neticelerine karşı etkili korumasına izin verir ve böylece kuşların
yetiştimesinde ve uçuşta iyi sonuçların elde edilmesine yol açar.
İçerik: 100ml
Önerilen kullanım:

10 ml / yemin 1 kg'ı
planlanmış aşılamadan 10 gün önce – 3 gün boyunca kullanınız,
planlanmış çiftleşmeden 14 gün önce – 2 gün boyunca kullanınız,
yarışma uçuşlarından 14 gün önce – 3 gün boyunca kullanınız,
4 hafta sonra tekrar kullanınız – 2 gün boyunca, yaşlı ve genç
güvercinlerin uçuşlarından sonra - 3 gün boyunca kullanınız

Bizim ürünlerimiz
Temiz solunum sistemi – daha büyük uçuş olanakları
Preparat solunum sistemi ile ilgili problemleri hafifletir. Sümük salgısını artırır,
burun deliklerinde ve bronşlarda sümük inceltir (kuru öksürük). Uçuş sezonu
sırasında güvercin vücudunun efor verimliliğini artırmak için kullanılır. Sıcak
günler Eukalipsor Mint solunum yollarının mukozasını aşırı kurutmaya karşı korur.
Antienflamatuar, antibakteriyel, antiviral özelliği sahiptir ve güvercin vücudunun
bağışıklığını kuvvetlendirir.
İçerik: 1000ml
Önerilen kullanım:

10 ml / 1 litre su
kıştan sonra temizleme – 5-7 gün
genç güvercinler – haftada 1 kere
uçuş sezonu – haftada 2 kere (hafta başı)
tüy dökümü sezonu – haftada 2 kere
solunum sistemi hastalıkları – 10-14 gün

Doğal asitlendirici – enfeksiyon freni.
Elma sirkesinin enfeksiyonları (örneğin koli, salmonelloz v.b.) engelleyen
güvercin sindirim kanalının uygun asitliğini (düşük pH) garanti veren
mükemmel asitlendirici olduğu ispat edilmiştir. En uygun %8 asitliğine sahip
olan OVIGOR EURO elma sirkesi içme suyunda zararlı bitki büyümesini engeller.
Kan basıncını düzenler ve sindirimi uyarır. Özel elde etme sürecinin sayesinde
sirkeye ait kötü kokunun özelliği yoktur.
İçerik: 1000ml
Önerilen kullanım:

10 ml / 1 litre su
bütün yıl haftada 2-3 kere, çiftleşmeden önce memeden
kestikten sonra genç güvercinler – 10 gün boyunca her gün.

E vitamini ile sarımsak ve soya fasulyesi doğal yağ özü
Güvercin meraklıları, sarımsakların sağlığını teşvik edici özelliklerini yıllardır biliyorlar. Doğal bir ürün
olarak sarımsak yağı, antibakteriyel, temizleyici ve arındırıcı özelliklere sahiptir ve dolaşımı iyileştirir.
Sarımsak aktif maddeleri mikroorganizmaları, mayaları, mantarları ve virüsleri yok eder. Bağırsak
florasını normalleştirir, sindirimi uyarır ve gastrointestinal sistemi dezenfekte eder. Önleyici olarak,
vücudun bağışıklığını arttırmak için kullanılır. Soya fasulyesi yağı bir enerji kaynağıdır, oysa "yağ bozucu"
olarak bilinen lesitin, yağ moleküllerini kırar ve bunların kan damarlarına yapışmasını önler. Kas gücünü
korur. E Vitamini canlılık kazandırır (vitamin gençliğin kaynağı olarak kabul edilir).
İçerik: 250ml
Önerilen kullanım: Yıl boyunca haftada 1-2 kez verilmelidir.
10ml / 1 kg yiyecek.
Yiyecek serpin tavsiye edilir: Drożdże piwne + Białko, OregaStar, GardeMix veya RobAut.

Bizim ürünlerimiz
Güvercinin vücudunun bağışıklık sistemini uyaran ve bakteriyel ile viral
enfeksiyonlara karşı bağışıklığı yükselten bitkisel kökenli preparat.
Antibiyotik tedavisi sonrası, vücudun güçsüzlüğü durumunda (tüy dökümü)
ve stres hallerinde (uçuşlar, sergiler, aşılama) kullanılır.
İçerik: 250ml
Önerilen kullanım:
10 ml / 1 litre su
çiftleşme – haftada 1 kere
uçuşlar dönemi, genç güvercinler, tüy dökümü,
kış – haftada 2 kere

E vitamini içeren devedikeni ve soya doğal yağ ekstresi.
Devedikeni tohumlarının ekstresi kuş karaciğerini tamamen koruyan ve onun hastalıklarında tedavi
den, zehirin etkisini giderme, temizleme, koruma ve yenileme tesiri olan silymarini içerir. Mide suyu
salgısını uyarır ve iştahı artırır. Kan damarı duvarları için kuvvetlendirme etkisi var. Toksik bileşimlerin
giderilmesine etkileyerek böbrek parankimi için yararlı etkisi var. Preparat karaciğer için korumalı
olarak çalışır; zehirin etkisini giderme tesiri var; toksinlerden temizler; metabolizmayı ayarlar; iştahı
artırır.
İçerik: 250ml
Önerilen kullanım:

10 ml / yemin 1 kg'ı
bütün yıl – haftada 2 kere kullanınız

E vitamini içeren güveyotu ve soya doğal yağ ekstresi.
Güveyotu ekstresi doğal, hafif ve çok amaçlı preparattır. Salya, mide suyu salgısını
uyarır, iştahı artırır, mideyi kuvvetlendirir, sindirim ve yemin özümsemesini
kolaylaştırır. Gaz giderici olarak ve ishala karşı çalışır. Zararlı metabolizma ürünleri
birleşerek temizleyici ve zehirin etkisini giderici olarak çalışır. Güveyotu yağının
bakterileri öldürme özelliği var. İçinde bulunan karvakol maddesi mevcut antibiyotik
ile yenemiyen stafilokokların ürenilmesini önler.
İçerik: 250ml
Önerilen kullanım:

10-15 ml / yemin 1 kg'ı
bütün yıl – haftada 2 kere kullanınız

Bizim ürünlerimiz
Besin takviyesi – yağın daha iyi yakması, yenilemeyi eniyiler.
Karaciğer ile böbreklerde aşırı yağ birikimini önler, yenilemeyi eniyiler. Kolin yağların
daha iyi yakılması diğerleri arasında garanti eder. Sorbitolun protein metabolizması için
etkisi var ve böylece kas büyümesini ve tüylerin doğru gelişimini destekler. Kan ve
vücudu toksinlerden çok iyi temizler, kuvvetli kaslar bir günlük kullanılmasından sonra
açık pembe rengini alırlar.
İçerik: 500ml
Önerilen kullanım:

10 ml / 1 litre su veya yemin 750 g'ı
üreme mevsimi – haftada 2-3 kere
tüy dökümü dönemi – haftada 2-3 kere
yarışma uçuşu sonrası – 1-2 gün (hafta başı)
antibiyotik tedavisi sonrası – 3-4 gün

Bağışıklık ve kondisyon doğal preparatı.
OviTalina etken maddelerinin güvercinlerin genel bağışıklığı ve kondisyonuna etkilenen 17 ot ve
sebzenin ekstresi mükemmel düzenlenen karışımıdır. Preparatın içinde bulunan kirpi otu bağışıklığı
artırır. OviTalina'nın içinde bulunan sebze, meyve ile otlar solunum yolları, sindirim sistemi ve boşaltım
sistemine doğru etkinin açısından seçilir. Havuç, kereviz, soğan, maydanoz, pırasa, pancar, papaya, kivi,
ananas, kekik, siyah turp, yaban turpu, alıç, enginar, söğüt kabuğu, ekinezya, ısırganotudan doğal bitkisel
ekstreler. Sürekli kullanırken güvercinlerin göğüsünde pembe kasları ve derisi var (farkedilebilir kan
damarları) – temizlenmiş organizmanın işareti. Tüyler parlak, yumuşak ve kadife gibi olur. İştah
artırmasının etkisi var. Mükemmel hastalığı gösterir, dolayısıyla hastalıklara karşı bağışıklı, başarıların
yükselen eğilimi var. Ekstrelerin aromalı kokusu güvercinlerin onu isteyerek içmesinin sebebidir.
İçerik: 1000ml
Önerilen kullanım: OviTalina ürünü kullanılmasının en iyi ve en yüksek etkenliği sürekli ve tüm
yıllık kullanılması aracılığıyla elde edilir.
Üreme mevsimi: 2 x 10 ml / 1 litre su veya yemin 1 kg'ı.
Gençlerin ayrılması: 10 gün boyunca verilmesi önerilir (10 ml / 1 litre su).
Uçuş sezonu: 2 x hafta başı 10-20 ml / 1 litre su veya 10 ml / yemin 1 kg'ı.
Tüy dökümü dönemi: haftada 3 kere 10-20 ml / 1 litre su veya 10 ml / yemin 1 kg'ı.
Kış mevsimi: haftada 3 kere 10-20 ml / 1 litre su veya 10 ml / yemin 1 kg'ı.

Azami enerji, verimlilik ve dayanıklılık.
Karnitin işlevi hücrelere enerji elde edilerek yakabilecek serbest yağ asitlerinin nakliyesidir. Selen
organizmanın bağışıklığını artırır, karaciğerin doğru işlemesine ve kasların çalışmasına etkiler.
B12 vitamini hemoglobin oluşmasını destekler, bunun sayesinde vücut daha çok oksijeni özümser
ve dolayısıyla bağışıklık yükseltilir. Bu preparat enerjinin daha çok miktarının elde edilmesine ve
bağışıklığın artırılmasına yol açar. Yarışma güvercinlerine daha iyi neticeleri elde etmesine yardım
eder. Metabolizmayı hızlandırır ve böylece formu artırır, kasların asitlenmesini önler ve yorgunluk
(yarışma uçuşları) karşı korur. İskelet kasları ve kalp kasının yüksek verimliliğini tutar.
İçerik: 500ml
Önerilen kullanım:

10 ml / 1 litre su veya 15 ml / yemin 1 kg'ı
kısa mesafeli uçuşlar:
- uçuştan önce 2 gün boyunca (sepet günü – temiz su)
orta mesafeli uçuşlar:
- uçuştan önce 4 gün boyunca (sepet günü – temiz su)
uzun mesafeli uçuşlar:
- uçuştan önce 5 gün boyunca (bir de sepet günü)

Bizim ürünlerimiz
Kurtları yok etme ve kurtlara karşı önleyen preparat.
Kurtlara karşı, antibakteriyel, iltihaplanma önleyici, antifungal, antiparaziter özelliği olan, mukoza
zarları için damarları büzen olarak çalışan ve sindirimi uyaran doğal içerikleri içerir ve mide
hastalıklarını tedavi eder. Preparatın kullanılması güvercinlerin, kurtların organizmasına zararlı
neticelerine karşı etkili korumasına izin verir ve böylece kuşların uçuşta iyi sonuçların elde
edilmesine yol açar.
İçerik: 300g
Önerilen kullanım:

10 g / yemin 1 kg'ı
tedavi – 5 gün boyunca ve 14 günlük arasından sonra günde 2 kere
tekrar 2 ayda bir 5 gün boyunca (çiftleşme, uçuşlar ve tüy dökümünden
ortalama 14 gün önce)

Onaylanmış etkisi olan güveyotu ve sarımsak ile aromatik maddelerin karışımı.
Güveyotunda timol ve karvakrolun yüksek içeriği – salmonelloz, E-coli streptokokleri ve mantar,
parazit ile koksit gibi bakterilere karşı etkileyicidir. Sarımsak solunum yollarını arındıran, mantar
yayılmasını önleyen, antibakteriyel olarak çalışan ve kan dolaşımını destekleyen doğal bir
antibiyotiktir. Bütün yıl boyunca genç güvercinlerin başta olmak üzere sağlığı ve yenilenmesini
destekler ve tutar, bağışıklık sistemini etkili olarak kuvvetlendirir. Bu preparatın kullanılması
yemin verimliliği, yumurtadan çıkmasının verimliliğinin artırılması ve uçuşlarda iyi sonuçların
elde edilmesini sağlar.
İçerik: 300g
Önerilen kullanım:

5 g / yemin 1 kg'ı bütün yıl boyunca
ebeveynden ayrıldıktan sonra genç
güvercinler – haftada 2-3 kere

Glükoz ile C vitamini karışımı. Form ve sağlığa hızlı dönüş.
Enerji rezervlerini yenilemek için kolay özümsenen monosakkaritlerin kaynağı olan suda
çözünen glükoz preparatı. Dehidrasyonu önler ve form ile sağlığa dönüşünü hızlandırır.
Güvercinler glükoz ile C vitamininin sayesinde güçlerini daha kolay yenilerler ve daha iyi
uçuş neticelerini elde ederler.
UÇUŞTAN DÖNDÜKTEN SONRA İLK İÇECEK!
.
İçerik: 400g
Önerilen kullanım: 10 g / 1 litre su
uçuştan döndükten sonra, hastalıklardan sonra ve tüy dökümü
sırasında ilk içecek olarak verilmesi gerekir – 2-3 gün

Kurutulmuş sebzeler karışımı.
Hiç kimyasal işlemlerin konusu olmayan doğal, kolay sindirilebilen, kurutulmuş, besleyici
sebzeler karışımı !!! Sebzeler potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, çinko, bakır, demir,
molibden ile iyodun doğal sağlayıcısıdır, A, B1, B2, B6, C, PP vitaminleri (maydanoz, havuç)
içerirler. Antibakteriyel (soğan), zehirin etkisini gideren (yabani havuç) maddeleri içerirler.
Kansızlığı önler ve iştahı artırır (pancar). En iyi yetiştiricilerin güvercinleri güvercinliğin
yanında bulunan tarhlarda taze besleyici sebzeleri arayarak beslenirler. GardenMix kolay
beslenen toz halinde en besleyici sebzelerin yemesini kuşlara kolaylaştırır ve sağlar.
İçerik: 500g
Önerilen kullanım:

20 g / yemin 1 kg'ı yemekten
biri için her 2-3 gün

Bizim ürünlerimiz
Mauser Powder
Tüyleri güçlendirir – kırılganlığı önler – iyileşmesini hızlandırır – tüy dökümünü destekler.
Güvercinlerin tüy dökümünü destekleyen otların doğal karışımı. Organizmasına yeni tüylerin
oluşmasına gerekli besin öğelerini sağlar. Kırılganlığı ile kepeği önler. Toz derini gevşeder,
tüy dökümünü kolaylaştırır. Tüylerle ilgili yaraların iyileştirilmesini hızlandırır. Güvercinin
vücudunu kuvvetlendirir. Tüyleri güçlendirmek için bütün yıl haftada en az bir kere
kullanılması gerekir. Tüy dökümü döneminde onun kolay seyri ve yeni güçlü giysinin
oluşmasını sağlamak amacıyla haftada 2-3 kere kullanılması gerekir.
İçerik: 350g
Önerilen kullanım:

10 g / yemin 1 kg'ı
yetiştirme – haftada 1 kere
tüy dökümü – haftada 2-3 kere.

Hafif ve çok yönlü toz halinde olan güveyotudan (origanum vulgare) doğal, bitkisel preparat.
Güveyotu salya, mide suyu salgısını uyarır, iştahı artırır, mideyi kuvvetlendirir, mide suyu salgısını
artarak sindirim ve yemin özümsemesini kolaylaştırır. Gaz giderici olarak ve ishala karşı çalışır.
Üst solunum yolunun mukoza zarı ile sümük salgısını uyarır. Zararlı (toksik) metabolizma ürünleri
birleşerek ve gidererek antibakteriyel, temizleyici ve zehirin etkisini giderici olarak çalışır.
Güveyotunun solunum yollarının yangısını önleme etkinliği de kanıtlanmıştır. Sürekli kullanılması
güvercin sağlık ve uçuş durumunu:
- solunum yollarının açıklığının geliştirilmesi;
- yemin özümsenmesinin geliştirilmesi;
- antifungal ortamın oluşturulması – funguslar: aspergilus, maya, aktinomisetler v.s.;
- antibakteriyel ortamın oluşturulması – bakteriler: salmonelloz, koli, koksidi, streptokoklar v.s.;
- kurtlara karşı ortamının oluşturulması – kurtlar: askarit, trişinler v.s.;
- antitoksik karaciğer için destek aracılığıyla ilerletir.
İçerik: 350g
Önerilen kullanım:

10 g/ yemin 1 kg'ı
bu ürünün özellikle üreme mevsimi ve tüy
dökümü sırasında bütün yıl boyunca
kullanılması önerilir.

Uçuşlar sırasında kondisyon!!!
Posta güvercinleri için probiyotikler, elektrolitler, aminoasitler, enerji taşıyıcılar, mineraller,
eser elementleri ile vitaminleri içeren yem aracılığıyla verilecek kondisyon tozu.
- en iyi sonuçları elde etmek için gerekli ve kondisyonu sağlayan aktif bileşiklerin karışımı
- preparat vitaminler, mineral maddeleri, eser elementleri, aminoasitler ve diğer, besleyici,
mükemmel uyumlu bileşikleri içerir
- PowerMix'in kullanılması güvercinlerin uçuş yüksek yeterliliğinin (formunun) elde
edilmesine ve metabolizmasının uyarılmasına yol açar
- bağışıklık sistemini kuvvetlendiren mükemmel ürün
- tükenme ve yorgunluk halinde (gençlerin yetiştirilmesi, uçuşlar, tüy dökümü) destekler.
İçerik: 300g, 600g
Önerilen kullanım:

10g / yemin 1 kg'ı
uçuşlar - haftada 2-3 kere
yetiştirme – haftada 1 kere
tüy dökümü – haftada 2 kere

Bizim ürünlerimiz
Güvercinler için alg ve uçuş yağları ile mineral yem karışımı.
Deniz algları ve uçuş yağları ile kalsiyum doğal kaynağı. Tüm sezon boyunca mineraller, doğal
vitamin, makro ile mikro öğelerin mükemmel ve vazgeçilmez sağlayıcısıdır. Onun sürekli
kullanılması gençlerin sağlıklı yetiştirilmesi, uçucuların mükemmel formunu sağlar ve yeni
tüylerin oluşturulmasını kolaylaştırır.
İçerik: 1000g
Önerilen kullanım:

1 kaşık / yemin 1 kg'ı
bütün yıl haftada 1-2 kere
çiftleşme, gençler yetiştirme döneminde haftada 3-4 kere

Patates proteini ile zenginleştirilmiş bira mayası
Bira mayasının güçlendirme etkisi var ve iştahı artırır. Yemin sindirilebilirliğini artırır, formu ile
fiziksel performansını kalkındırır, sindirim düzensizliği durumunda avantajlı olarak çalışıyor.
B grubu vitaminlerinin ve pantotenik asid, folik asid, H vitamini, ayrıca bakır, demir, çinko, iyodin
ile selenyum gibi eser miktar elementlerin doğal kaynağıdır. Bugünkü yemlerde sindirim
sistemine „ağır” olarak etkilendiği için baklagillerin katkısı (protein sağlayıcı !!!) azaltıyor.
Mükemmel, bitkisel yedek yüksek kaliteli, kolay uyduran protein içeren bira mayası olurdur.
Hayvan besleme alanında yürütülen incelemeler çok zor ile masraflı patates hücre suyunun
pıhtılaştırması işleminde elde edilen patates proteininin mükemmel özümsenmesi özelliği
(% 90'a kadar) olduğunu göstermiştir. Patates proteininin katkısı Bira mayası – protein
+ preparatının en yüksek sindirilebilirliği özelliği olan saf proteinlerin vazgeçilmez, doğal
kaynağının olmasının sebebidir
İçerik: 800g
Önerilen kullanım:

10g / yemin 1 kg'ı
hayvan yetiştirme – bütün yıl haftada 2-3 kere

Güvercinler için bütünleyici mineral karışımı.
OviMin - sağlığı tutmak ve yetiştirme sırasında sonuçları geliştirmek için gerekli, deniz algları içeren
kalsiyum doğal kaynağı. Mineraller ve eser elementlerden hariç doğal vitamin ve mikro ve makro öğeleri
içerir. İçerilen deniz algları yararlı mikrofloranın etkinliğinin uyarması ve tutulması vasıtasıyla solunum
yolununun çalışmasının dengesini sağlar. Kırmızı un sindirimi iyileştirir ve dışkının nemini azaltar.
OviMin bütün yıl, özellikle yüksek efor döneminde, demek ki çiftleşmeden önce yumurtaların
bırakılmasına kadar, gençlerin yetiştirilmesi sırasında, uçuş sezonu, yeni tüy oluşumunu kolaylaştıracak
tüy dökümü sezonunda verilmesi gereken üründür.

sahalarda beslemesini önler

kemik yapısını oluşturur

yumurtalar kabuğunun oluşmasını destekler

yeni tüylerin oluşmasını destekler

sindirimi geliştirir

solunum sisteminin çalışmasını geliştirir

bağışıklık sisteminin etkinliğini yükseltir
İçerik: 1000g
Önerilen kullanım: OviMin'in karışımın kirletilmesi veya tozlanmasını
önlemesi için „daha az ve daha sık” yöntemini kullanması hakkında
hatırlayarak güvercinlere serbest alınabilir ayrı çanaklarda verilmesi gerekir.

Bizim ürünlerimiz
Daha hızlı iyileşme! Daha çok güç! Daha çabuk büyüme! Güçlü tüyler!
PROTEIN – hayvansal ile bitki proteinlerini (multiproteinleri) içerir. Kas dokusunu iyileştiren ve
düzelten doğal konsantredir. Kasların kendisinin çabuk iyileştirilmesi için proteinlere ihtiyacı var.
Güvercinlerin ağır uçuştan sonra formuna çabuk dönmesini sağlar ve güvercinleri gelecek uçuş
için hazırlar. Sindirim süreçlerini, bağışıklık sistemini ve tüy değişimini destekler. Besleyen
ebeveynlerin yem etkinliğini iyileştirir (genç güvercinlerin daha hızlı ve sağlıklı büyümesi).
İçerik: 250g
Önerilen kullanım:

Uçuş sezonu:
- uçuş sonrası -20 g (2 kaşık) / önceden OviDachol ile nemlendirilmiş yemin 1 kg'ı.
- uçuş öncesi -20 g (2 kaşık) / önceden OlejMix ile nemlendirilmiş yemin 1 kg'ı.
Üreme ve tüy dökme mevsimi: haftada 4 tane yemek
– 20g (2 kaşık) / önceden OviDachol veya OlejMix ile nemlendirilmiş yemin 1 kg'ı.

Güvercinler için doğal minerallerin karışımı
Güvercinlerin gücünün yükseltmesi ve sağlığı için yararlı
etkisi var, yemin organizma tarafından özümsenmesini
sağlar ve sindirilebilirliği uyarır. OVIGRIT tüy ile kemik
yapısı gelişimi ve sert ile güçlü yumurta kabuğu için
gereklidir. Bu karışım sahada zehirlenme ciddi sonuçlarını
önler.
İçerik: 2,5 kg, 25 kg

(karışıma)
Güvercinler için mineral yem karışımı.
Doğada bulunan en önemli eser miktar elementler
ve mineral maddeleri içeren, kolay özümsenen grit.
Bunun günlük yeminin içinde bulunması sağlıklı
büyümesi ve kemik yapısına doğru şekil verilmesini
sağlar (raşitizmi önler), doğru kan dolaşımı
ve sinir ile kas sisteminin gelişmesini garanti eder.
Sahada zehirlenme ciddi sonuçlarını önler.
İçerik: 4 kg, 25 kg

Bizim ürünlerimiz
Sindirim kanalının mikroflorasını dengeler
OviBiotyk bağırsak bakteri florasını yenileştirmek ve dengelemek, sindirim sistemini uygun
bakteri florası ile yerleştirmek amacıyla ve besleme hatalarından (örneğin güvercinlere diğer
yemin değiştirilmesi halinde) kaynaklanan da türlü kökenli ishalların durumunda verilir. E.Coli
(„genç güvercinlerin hastalığı”), Salmonelloz bakterisinin gelişimine karşı sindirim kanalını
korur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Klor, sodyum ile potasyum içeriği ve yoğunlaştırılması
hastalıkların tedavisi ile gıda zehirlenmesini etkili destekleyen içerikler olarak önemli bir rol
oynar, antibiyotik kullanılması zamanı ve iyileşme dönemini kısaltırır. Organizmayı su ile
elektrolitlerin aşırı kaybedilmesini önler. Enterococcus faecium türü olan bakteriler bağırsakların
mikroflorasının doğru çalışmasını çabuk yenileştirilmesine izin verir.
İçerik: 250g
Önerilen kullanım:

Genellikle: yemin 1 kg'ı için 5 g (1 kaşık).
Üreme mevsimi: haftada 2 kere (5 g/yemin 1 kg'ı).
Uçuş sezonu: hafta başı 2 kere (5 g/yemin 1 kg'ı).
Tüy dökümü dönemi: haftada 2 kere (5 g/yemin 1 kg'ı).
Tedavisi sonrası: 10 g/yemin 1 kg'ı – bakteri florasını yenilemek için birkaç ertesi gün boyunca kullanınız.
Yemini nemlendirmek için OlejMix, OregasOil veya OstrosOil kullanılması önerilir.

Güvercin derisi ile tüylerinin bakımı için preparat.
Preparat güvercin derisi ile tüyleri üzerinde dış parazitlerle mücadele eder
ve bunların yayılmasını engeller. Pire, bit, mallophaga, psoroptestler ile mücadele
eder. NaKark süslü kuşlar için de kullanılabilir.
İçerik: 15ml
Önerilen kullanım:

Güvercinler için ek karma yem.
Vitaminler, amino asitler, iz ve mineral içeren karışım
elementler. Karışıma sürekli erişim mükemmelliği sağlar
sağlık, hem de yarış ve üreme şekli. Güçlendirir
bağışıklık sistemi ve dökülmeyi destekler.
İçerik: 2kg, 20kg
Önerilen kullanım:
MineralVit, güvercinlere ayrı kaseler için verilmelidir.
kontaminasyonu ve karışım tozunu önlemek için
"daha az ama daha sık" olarak hizmet etmeyi hatırlamakta
serbest Yem için olduğu gibi:
10 g / 1 kg yağ ile ıslatılmış, örneğin, OlejMix, OviMega
veya Garlisoil.
.
Kuru yerde saklayınız!

- güvercin ensesi derisine 1 damla - profilaktik olarak,
- parazitleri olan güvercin ensesi derisine 2 damla.
Preparat ortasında 250-300 adet için yeterlidir.

Bizim ürünlerimiz
Uçucu yağlar ile preparat.
Preparat güvercinlikte hastalık bulaştırıcı bakterileri azaltarak
solunum sisteminin enfeksiyonlarını önler. Antibakteriyel maddesi
olan ökaliptüs, nane ile mentol yağını içerir. Preparatın
kullanılması sırasında güvercinler solunum sistemi hastalıklardan
(nezle gibi) bağışık olur.
İçerik: 500ml
Önerilen kullanım:
Haftada 2-3 kere – güvercinliğin
her kısmında püskürtülür. Bütün yıl, özellikle artmış
hava nemi olan aylar ve sıcak günlerde kullanılabilir.

Etkili dezenfeksiyon !!!
Güvercinlikte temizlik ve hijyen tutmaya yardım eden preparat.
Virüs, küf, maya, mikobakteriler gibi hastalık bulaştırıcı
mikroorganizmaların geniş çerçevesine karşı etkilidir.
Nemi mükemmel olarak emerek temizleyici olarak çalışır.
Hoş limon kokusunu bırakır.
İçerik: 2kg, 10kg

Güvercinler için banyo suyuna uçucu yağlar ile tuz.
OVIGOR banyo tuzu güvercinler için banyo suyuna vazgeçilmez ilavesidir.
Suyu yumuşatması sayesinde tüyler banyo sonrası ipekli yumuşak, parlak
ve esnek olur. OVIGOR banyo tuzu ile banyo güvercinlere tüy dökümünü
kolaylaştırır: toz, kepek ve nasırlı üstderini giderir. Kaldırmasını
kolaylaştırarak eski tüyleri ve başparmakları gevşeder. OVIGOR banyo
tuzunda bulunan, suda çözünen uçucu yağlarının kristallerin açık deri
gözenekleri için hafifletici etkisi var, yerli olarak acıyı dindirir.
Derinin kan akımını da iyileştirmesi sayesinde hücreye besleyici maddelerin
sağlanması ve metabilizma ürünlerinin kaldırılması çok daha etkileyicidir.
Uçucu yağların deri üzerinde de antibakteriyel etkisi var – etkili olarak
verminleri (örneğin çürükçül) ve hastalık bulaştırıcı bakteriler ile mücadele eder.
Güvercinin derisi üzerinde banyodan sonra kalan uçucu yağlar derece derece
olarak buharlaşır ve böylece solunum yollarına varırlar. Orada açıkça yararsız
bakteriyel biteyi yok eder ve solunum yollarının sağlıklı kalmasına bakar.
Üstelik solunum verimliliğini gelişerek inhalasyon etkisi var.
İçerik: 1000g, 500g, 1000ml
Önerilen kullanım:

10 ml veya 10 g / 5 litre su

Bizim ürünlerimiz

Güvercinlerin metabolizmasını uyaran demleme hazırlamak için üç ağaç kabuğun karışımı.
Karışımın içinde bulunan ot hammaddesinden demleme bakteri ile mantardan kaynaklanan
iltihap durumlarında mükemmel korumadır. Sindirim süreçlerini mükemmel olarak destekler,
sistoliğe karşı özellikleri var ve ciddi ishal durumlarında rahatlamayı sağlar. Karışımın
güvercinlere sürekli verilmesi sindirim süreçlerinin hızlandırılmasına önemli bir etkisi
var ve güvercinlerin tüylerinin parlaklığın alınmasına yol açar.
İçerik: 30 x min. 10g
Önerilen kullanım:

Çayın 1 poşetini 2l demleyen suda demleyiniz
ve soğutunuz. Böylece hazırlanmış demleme
güvercinlere haftada bir tek içecek olarak veriniz.
Sindirim sisteminin rahatsızlığına gösterilen
durumlarda 5 gün süren tedaviyi yapınız

Uçuştan dönen güvercinlerin organizmasını yenileyen ve kanını temizleyen
demleme hazırlamak için otların karışımı.
Uçuştan sonra güvercinlerin kanı için temizleyici olarak çalışan demleme olduğu
otlar karışımı. Demlemenin sürekli verilmesinin kuşların yenilenmesi
ve kuvvetlenmesi etkisi var, iltihaplanma önleyici, antibakteriyel ve ağrı kesici
özelliklerini gösterir, tüylerin görünüşünü düzeltir. Bu karışımın özellikle kıymetli
metabolizmayı hızlandıran ve organizmanın oksijen verilmesini destekleyen
demirin özümsenmesini kolaylaştıran günlük iyot dozunu sağlayan deniz yosunudur.
İçerik: 30 x min. 10g
Önerilen kullanım:

Çayın 1 poşetini 2l demleyen suda demleyiniz
ve soğutunuz.Böylece hazırlanmış demleme
güvercinlere uçuştan döndükten sonra tek içecek
olarak veriniz

Beslemeleri
% 14 kardi
% 13 dari
% 13 kabuklu ayçiçeği
% 12 kenevir tohumu
% 7 küçük mısır patlamış mısır
% 7 kırmızı mais
% 6 buğday
% 5 sarı mısır
% 5 yulaf kabuklu
% 5 soya
% 3 kanarya tohumu
% 3 keten tohumu
% 3 kırmızı darı
% 2 tecavüz
% 2 fasulye maşası

(süper uçuşlar - baklagil tohumları olmadan)
% 20 dari
% 17 mısır
% 15 aspir
% 10 çeltik pirinci
% 9 mısır (italya)
% 9 sorgum
% 8 mısır (Fransa)
% 4 yulaf kabuklu
% 3 buğday
% 2 kabuklu pirinç
% 1 karabuğday
% 1 arpa
% 1 keten

(baklagil tohumları olmadan)
% 27 mısır
% 12,5 buğday
% 12 sorgum
% 10 dari
% 8 ince patlamış mısır mısır
% 8 kabuklu yulaf
% 5 ayçiçeği
% 5 kabuklu pirinç
% 3 sarı darı
% 3 siyah ayçiçeği
% 2.5 keten tohumu
% 2 kırmızı darı
% 2 çeltik pirinci

(üreme ve genç güvercinler için)
% 29 buğday
% 16 sorgum
% 10 dari
% 10 bezelye
% 10 ince koyu bezelye
% 6 ince yeşil bezelye
% 4 sarı darı
% 3 aspir
3% kabuklu yulaf
% 3 kırmızı darı
% 2 kabuklu pirinç
% 2 siyah ayçiçeği
% 2 fiğ

(mısır, buğday veya arpa olmadan)
% 20 bezelye
% 20 sorgum
% 16 dari
% 10 ince yeşil bezelye
% 6 ince koyu bezelye
% 6 sarı darı
% 6 kabuklu yulaf
% 5 siyah ayçiçeği
% 4 aspir
% 3 kırmızı darı
% 2 fiğ
% 2 çeltik pirinci

(diyet, arpa olmadan)
% 25 sorgum
% 16 aspir
% 13 buğday
% 12 dari
% 10 kabuklu yulaf
% 5 kırmızı darı
% 5 sarı darı
% 5 kabuklu pirinç
% 3 karabuğday
% 3 çeltik pirinci
% 2 keten tohumu
% 1 kanarya tohumu

(ince yağlı tohumlar)
% 15 sarı ve kırmızı darı
% 15 kolza tohumu
% 13 siyah ayçiçeği
% 12 sorgum
% 10 keten tohumu
% 10 kabuklu pirinç
% 7.5 kabuklu yulaf
% 5 aspir
% 5 kanarya tohumu
% 2.5 dari
% 2.5 karabuğday
% 2.5 kenevir tohumu

Beslemeleri
(uçuş turbo)

(buğday veya arpa olmadan)
% 16 sorgum
% 12 bezelye
% 12 mısır (Fransa)
% 12 mısır (İtalya)
% 11 mısır (Macaristan)
% 8 dari
% 6 ince yeşil bezelye
% 6 sarı darı
% 4 mısır (Bordo)
% 3 aspir
% 3 kırmızı darı
% 2 kabuklu yulaf
% 2 çeltik pirinci
% 2 siyah ayçiçeği
% 1 fiğ

% 11 aspir
% 10 dari
% 10 sorgo
% 9 sarı mısır
% 9 buğday
% 7 bezelye
% 7 mısır patlamış mısır para cezası
% 6 mısır (Bordo)
% 4 bezelye koyu ince
% 4 bezelye yeşil para cezası
% 3 sarı darı
% 3 fiğ
% 2,5 karabuğday
2,5% kabuklu yulaf
2,5% kabuklu pirinç
% 2 kenevir
% 2 kırmızı darı
% 1,5 çeltik pirinci
% 1,5 siyah ayçiçeği
% 1,25 kanar
% 1,25 keten

(genç güvercinler için)
% 15 buğday
% 11 sorgum
% 10 ince patlamış mısır mısır
% 9 ince kara bezelye
% 8 dari
% 7 bezelye
% 5 mısır (Fransa)
% 5 mısır (İtalya)
% 5 ince yeşil bezelye
% 5 aspir
% 3 arpa
% 3 sarı darı
% 2 mısır (Bordo)
% 2 keten tohumu
% 2 kabuklu yulaf
% 2 kırmızı darı
% 2 çizgili ayçiçeği
% 2 fiğ
% 1 kanarya tohumu
% 1 kabuklu pirinç

(yavru besleme)
% 18 mısır (Macaristan)
% 15 sorgum
% 10 dari
% 8 bezelye
% 8 buğday
% 7 arpa
% 4 ince koyu bezelye
% 4 sarı darı
% 4 kolza tohumu
% 4 mısır (Bordo)
% 3 aspir
% 3 keten tohumu
% 3 kırmızı darı
% 3 siyah ayçiçeği
% 2 kabuklu yulaf
% 2 fiğ
% 1 kanarya tohumu
% 1 çeltik pirinci

(üreme ve yarış yemi)
% 29 mısır (Macaristan)
% 22 sorgum
% 19 buğday
% 8 bezelye
% 6 mısır (bordo)
% 4 dari
% 3 ince koyu bezelye
% 3 kırmızı darı
% 2 ince yeşil bezelye
% 2 sarı darı
% 2 siyah ayçiçeği

(tüm mevsim için evrensel besleme)
% 38 buğday
% 32 sarı mısır
% 9,5 sarı bezelye
% 9 sorgum
% 5 sarı darı
% 4 yeşil bezelye
% 1,5 siyah ayçiçeği
% 1 dari

20 yıldan fazla bir süredir, Polonyalı başarıların ortak yaratıcısı
Kısa ve orta mesafeli suşlar:
Janssen, Van Loon, Vandenabeele,
Heremans-Ceusters, De Klak,
Eijerkamp-Snelheid, Koopman.
Uzun mesafeli suşlar:
Aarden, Van Wanroy, Koopman,
Van de Wegen, Eijerkamp.

Van Wanroy

Vandenabeele

Heremans-Ceusters

NL08-1099648

PL-0262-15-10744

NL09-1837207

Jannsen

Remy de Mey

Koopman

NL-2009-1837308

NL04-1564027

NL-2015-1364032

Van de Wegen

Vandenabeele

Aarden

NL08-1102863

NL03-1913441

NL06-1762391

45-111 Opole / Polska
ul. Gawędy 70
ponderosa@ovigor.pl
www.ovigor.eu
Dariusz Burda

Şimd

Van Loon

Janssen

NL06-1768501

NL05-2103327

i takı
mının
gelec
eğini
planl
a !!!

tel. 00 48 501 257 120

facebook.com/ovigorpoland/

!
!
!
I
YEN
OviAmin FORTE
Amino asitler - Elektrolitler - Vitaminler

OviAmin FORTE, güvercinler için sıvı bir besin takviyesidir. Optimal
oranlarda büyük miktarda amino asit, elektrolit ve B vitamini içerir.
Sonradan gerekli - kas yorgunluğunun etkileri. Ayrıca tüy dökümü
sırasında, ilaç tedavisi sırasında ve ıslahında esastır. Kompozisyon
nedeniyle, OviAmin FORTE yıl boyunca yönetilebilir.
İçerik: 1000ml
Önerilen kullanım:

1 litre su veya 1 kg yem başına 15 ml
- Uçuş mevsiminde: uçuştan sonraki ilk sulama,
haftanın sonu - bir uçuştan önce
- Bir dökülme döneminde: haftada 3-5 kez
- ilaç tedavisi: günlük
- yetiştirme süresi: haftada 2-4 kez

Magnesium
Güvercinler için tamamlayıcı madensel karışım.
Magnezyum hayat için gerekli besleyici öğedir. Sınır kas iletimini destekler ve bunların
karşılıklı etkilenmesini eniyiler. Güvercinlerde magnezyum eksikliği uçuş zorluğunun
derecesinin sonucunda kas çekilmesine yol açar. Kıştan sonraki ilk antrenmanlar
ve uçuşlar sırasında ağrılı kas oluşması riskini azaltın. Magnezyumun, kalsiyumun
kemiklerde doğru özümlenmesinde de rolü var, kemikdoku yoğunluğunu geliştirir.
İçerik: 500g
Önerilen kullanım:

Kıştan sonraki antrenmanlar ve yarışma uçuşları:
5-10 g / yemin 1 kg'ı.
Kullanılması uçuşlar sırasında: OlejMix ve PowerMix
ile birlikte uçuştan bir gün önce önerilir.

OVIGOR sp. z o.o. ul. Gawędy 70, 45-111 Opole PL
tel. 00 48 77 454 13 12, 881 291 252
ovigor@ovigor.pl
facebook.com/ovigorpoland/

