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                          Już prawie 30 lat razem!

2 Wśród odwiedzających stoisko OVIGOR 
– pan Prezydent Słowacji Daniel Dudzik.

     Drodzy Hodowcy!               

Pewnie zastanawiacie się dlaczego na okładce katalogu wydanego w roku 30-go ju-
bileuszu wita Was mała dziewczynka. Bohaterka strony tytułowej, Nela, jest najmło-
dszym członkiem rodziny i zarazem przedstawicielem czwartej generacji rodzinnego 
biznesu, który powstał z wielkiej miłości do gołębi. Z ogromnym zaciekawieniem i zain-
teresowaniem spogląda ona na hobby swojego pradziadka – inicjatora powstania 
firmy OVIGOR. 

Przez 30 lat firma rodzinna skupia zespół specjalistów z zakresu weterynarii, technologii 
żywienia zwierząt oraz praktyków (czyli hodowców). W takim gronie powstają doskonale 
sformułowane i wciąż ulepszane produkty, niezbędne w dzisiejszej hodowli. Dzięki temu 
firma OVIGOR posiada miano najbardziej rozpoznawanej marki gołębiarskiej w Eu-
ropie i na świecie. Tak pożądana przez hodowców najwyższa i gwarantowana jakość 
produktów marki OVIGOR sprawia, że wpisują się one już na stałe w programy lotowe 
czołowych hodowców „WIELKIEGO ŚWIATA GOŁĘBIARSKIEGO”.  Bezpośredni kontakt 
z hodowcami i wychodzenie naprzeciw  wszelkim wyzwaniom to fundament sensu pracy 
firmy. TRADYCJA, RZETELNOŚĆ, FACHOWOŚĆ, PRZYJAZNA CENA to podwaliny zaufania 
hodowców i konsekwentne trwanie przy produktach marki OVIGOR.  

Jako świadectwo naszego zawodowego dorobku przedstawiamy Wam dziś nasz ju-
bileuszowy katalog 2021 ze sprawdzonymi programami żywieniowymi, wzbogacony-
mi o kilka nowych pozycji jak NaKark czy OviBlack. Życzymy, by doświadczenia firmy 
oraz bieżący wkład naszej pracy był wsparciem w Waszej hodowli i zaowocował satys-
fakcją i radością z naszej wspólnej pasji. Natomiast młoda bohaterka z okładki niech 
będzie symbolem optymistycznego spojrzenia w nadchodzącą, lepszą przyszłość.

Dobry lot

Zespół  OVIGOR

 

Na tak prestiżowej imprezie jak Targi Langfang (Chiny) 
spotkać można najważniejsze osobistości sportu gołę-
biarskiego – Prezydent FCI Pan Istvan Bardos.

Nasze stoiska na targach międzynarodowych odwiedzane są przez tysią-
ce hodowców i partnerów. Wśród nich nigdy nie brakuje największych 
nazwisk sporu gołębiarskiego w świecie! Na zdjęciach od lewej rozpo-
znają Państwo na pewno: Henk Jurriens, hodowca, Dariusz Burda, Gerard 
Koopman, Jacek Cebulla, Evert Jan Eijerkamp, Erwin Landau.
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(z węglem drzewnym) (str. 14), PROTEINA 66% (str. 15), OviBad, MineralVit (str. 16), KORAMIX (herbata) 
(str. 17)

JodPower (str. 6), VirAut, OviYeast Essence (Drożdże w płynie) (str. 7), OviNegar 8% (ocet jabłkowy 
8%), GarlisOil (str. 8), OviDachol, OviTalina FORTE (str. 9), OviTalina, OregasOil (str. 10), RobAut, 
JodPower (str. 11), OregaStar, GardenMix (str. 12), OviYeast PRO (Drożdże piwne + białko), OviMin 
(str. 13), OviGrit 3 z anyżem, OviGrit (z węglem drzewnym) (str. 14),  PROTEINA 66% (str. 15), 
KORAMIX (herbata) (str. 17), OviBlack (str. 24)

FORMA, Mineral+IRON (str. 5), OlejMix, Mauser, JodPower (str. 6), OviYeast Essence (Drożdże w płynie) 
(str. 7), OviAmin FORTE, OviTalina FORTE (str. 9), OviTalina, OviSprint (str. 10), JodPower (str. 11), PowerMix, 
GardenMix (str. 12), OviYeast PRO (Drożdże piwne + białko), OviMin, Mauser powder (str. 13), OviGrit 
3 z anyżem, OviGrit (z węglem drzewnym), OviCalgen (str. 14), Magnesium, PROTEINA 66% (str. 15), 
MineralVit (str. 16), REGENERAMIX (herbata) (str. 17)

Regeneracja

Trawienie

Upierzenie

Wzmocnienie
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VitaMixor® B
Kompleks witamin B dla gołębi.

Kompleks witamin B do podawania gołębiom w sytuacjach niedoboru witamin z gru-
py B, a w szczególności w sytuacjach stresowych (loty), w   okresie szczepień, (np. 
przeciwko paramyksowirozie), w okresie rozwoju młodych, przy zatruciach pokarmo-
wych, w przebiegu chorób zakaźnych, po terapii antybiotykowej.
Zawartość: 250 ml
Zalecane stosowanie:  5 ml / 1 litr wody – 2 x dziennie
   chów – 2 x w tygodniu,
   po terapii antybiotykowej – 2 x w tygodniu,
   loty – 2-3 x w tygodniu.

VitaMixor® Multi
Multiwitaminowy preparat dla gołębi.

Doskonała kombinacja najważniejszych dla organizmu gołębia witamin, minera-
łów i aminokwasów. Zapobiega skutkom niedoborów witamin i mikroelementów 
w okresach zwiększonego zapotrzebowania, w czasie rozrodu, pierzenia i lotów, 
w czasie szczepień, w okresie intensywnego rozwoju młodych i po ich odsadzeniu.
Zawartość: 500 ml
Zalecane stosowanie:     2-5 ml / 1 litr wody – 1 x dziennie
              chów i pierzenie – początek i koniec tygodnia,
              regeneracja – 3 x w tygodniu
             

Dostawca witaminy E i selenu dla gołębi.

Witamina E jest niezbędna do zachowania sprawności fizjologicznej 
mięśni, naczyń krwionośnych, utrzymania wysokiej płodności. Selen 
zapobiega w połączeniu z witaminą E dystrofii mięśni. VitaMixor E+Se 
podawać w okresie rozrodu, przed łączeniem w pary i w okresie lotów 
oraz przy niedoborze witaminy E i selenu.
Zawartość: 250 ml
Zalecane stosowanie:  5 ml / 1 litr wody – 1 x dziennie
   parowanie – 3 x w tygodniu, na 30 dni  
   przed dniem łączenia w pary.

VitaMixor® E+Se
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Echinacea
Preparat pochodzenia roślinnego stymulujący układ immunologiczny orga-
nizmu gołębia podnoszący odporność na infekcje bakteryjne i wirusowe.

Stosowany po terapii antybiotykowej, w stanach osłabienia organizmu (pierze-
nie) oraz stanach stresowych (loty, wystawy, szczepienia).
Zawartość: 250 ml
Zalecane stosowanie:  10 ml / 1 litr wody
 łączenie w pary – 1 x w tygodniu,
 sezon lotowy, gołębie młode – 2 x kolejne dni na początku tygodnia, 
 pierzenie, zima – 2-3 x w tygodniu.

Mineral+IRON



Elektrolity
Siła na loty.

Preparat jest niezbędny w hodowli w  sytuacji niedoboru elektrolitów, szczególnie 
w  okresach zwiększonego wysiłku, przede wszystkim w okresie lotów. Zawiera w swo-
im składzie glicynę, spełniającą istotną rolę odtruwającą, łączy się ona z toksyna-
mi, a następnie wydalana jest z moczem. Właściwe stosowanie preparatu pozwala 
zmniejszyć straty spowodowane przez stres (transport, temperatura, itp.), ułatwia za-
chowanie równowagi elektrolitowej organizmu, zapobiega odwodnieniu i  skutecznie 
regeneruje siły po wysiłku.
Zawartość: 500 ml
Zalecane stosowanie:
5 ml/1 litr wody – przed sytuacjami stresogennymi (wystawy, zmiana gołębnika, 
transport) – przez 2-3 dni,
3 ml/1 litr wody – regeneracja (po leczeniu, locie itp.) – przez 2-3 dni,
1 ml/2 litry wody – profilaktyka (np. w  upalne dni) – codziennie.

FORMA
Uzupełniająca mieszanka paszowa dla gołębi, dla trwałej 
formy, zawierająca elektrolity.

Podnosi kondycję i sprawność psychofizyczną organizmu gołębia, przygotowuje go do 
intensywnego wysiłku. Szybko i skutecznie regeneruje organizm po wysiłku oraz za-
pewnia szybszy powrót do wysokiej kondycji. Działa również osłonowo w  sytuacjach 
stresu cieplnego – wysokich temperatur zewnętrznych.
Zawartość: 500 ml
Zalecane stosowanie:
  3-5 ml / 1 litr wody – przed sezonem lotowym 2 x dziennie przez 2 dni,
  3 ml / 1 litr wody – przed lotem 2 x dziennie przed dniem koszowania, 
  5 ml / 1 litr wody – po locie i jako drugie pojenie.

5

Mineral+IRON
Uzupełniająca mieszanka paszowa dla gołębi.
Preparat zawierający w składzie bardzo bogaty zestaw minerałów niezbędnych do prawidło-
wego funkcjonowania organizmu gołębia. Optymalna zawartość Żelaza (Fe) w preparacie pobu-
dza produkcję czerwonych ciałek krwi, zwiększa nasycenie tlenem mięśni oraz podnosi ich siłę 
i wytrzymałość. Żelazo jest budulcem barwnika krwi. Ma ogromny wpływ na mięśnie piersiowe 
gołębi – ich kolor jest intensywnie różowy i nie występuje łuszczenie skóry. Preparat wspoma-
ga tworzenie się mocnej skorupki jajek. W okresie wychowu młodych gołębi korzystnie wpływa 
na prawidłowy rozwój kości. W sezonie lotowym zapewnia sprawną pracę układu mięśniowego 
oraz nerwowego. W okresie pierzenia wspomaga formowanie zdrowych, mocnych piór. Podnosi 
odporność i kondycję fizyczną gołębi. Minerały w formie płynnej są najbardziej przyswajalne 
dla organizmu gołębia.

Zawartość: 500 ml 

Podawanie:  3–5 ml/ 1 litr

Przygotowanie do rozpłodu: zacząć podawać ok. 14 dni przed łączeniem w pary: 2 x w tygodniu; 
wychów młodych gołębi: 3 x w tygodniu;   
okres po odsadzeniu młodych: 2 x w tygodniu; 
sezon lotowy: 1 x w tygodniu (początek tygodnia);   
okres pierzenia: 3 x w tygodniu w połączeniu z OVIGOR Mauser.
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Naturalny, olejowy wyciąg ze słonecznika, kukurydzy, soi, lnu, 
orzeszków arachidowych, kiełków pszenicy oraz lecytyna. 

Bardzo ważny materiał budulcowy, który odgrywa główną rolę w za-
pobieganiu chorobom, szczególnie wtedy, gdy organizm jest osłabiony 
stresem, chorobami, stosowaniem antybiotyków czy innych leków. Za-
pewnia jedwabiste upierzenie (słonecznik, len); podwyższa kondycję 
oraz zwiększa rezerwy energii (kukurydza, soja, orzeszki arachidowe); 
tworzy własne rezerwy tłuszczowe (lecytyna); zwiększa płodność (kiełki 
pszenicy); wzmacnia organizm młodych gołębi; podnosi odporność.
Zawartość: 250 ml
Zalecane stosowanie:  
  10-15 ml / 1 kg karmy
  chów i gołębie młode – 1 x w tygodniu,
  sezon lotowy i sezon pierzenia – 2 x w tygodniu 
  (początek i koniec tygodnia).

OlejMix

Mauser
Preparat wspomagający formowanie zdrowych, mocnych piór 
o  wysokiej elastyczności.

Zawarta w preparacie metionina jest niezbędnym aminokwasem za-
wierającym w swym składzie siarkę. Składnik ten ma korzystny wpływ 
na prawidłowe funkcjonowanie wątroby, szczególnie wchodzi w skład 
tych białek, które budują pióra. Zawarta również cholina, jest szcze-
gólnie potrzebna w okresie intensywnego wysiłku – okres wymiany 
upierzenia. Obecność witaminy B4 (cholina) jest niezbędna w trans-
porcie i  przemianie tłuszczów.
Zawartość: 500 ml
Zalecane stosowanie:  
 10 ml / 1 litr wody lub 1 kg karmy – 2 x w ciągu dnia,
 chów (młode powyżej 8 dni) – 2 x w tygodniu,
 pierzenie (młode powyżej 8 dni) – 2-3 x w tygodniu.

JodPower®

Preparat do podnoszenia wyników lotowych gołębi pocztowych.
Stosując ten produkt osiąga się bardzo dobre wyniki (szczytową formę), gdyż poprawia on 
ukrwienie i transport tlenu do komórek poprzez zawarte w preparacie żelazo – niezbędne do 
produkcji czerwonych ciałek krwi. Żelazo zwiększa szybkość gołębia powracającego z lotu. Jod 
działa bezpośrednio na tarczycę, podnosząc wytrzymałość oraz pobudzając przemianę materii. 
Preparat zapewnia witalność i odporność, gwarantuje śnieżnobiałe woskówki, czyste gardła, 
błyszczące upierzenie oraz różowe mięśnie klatki piersiowej. Dobrze przyswajalny jod i żelazo 
znacznie poprawiają stan zdrowia gołębi pocztowych.
Zawartość: 100 ml
Zalecane stosowanie: 10–15 kropli / 1 litr wody – 2 pojenia w środku tygodnia,
 loty – 2 x w tygodniu, chów – 1 x w tygodniu, pierzenie – 2 x w tygodniu.
 Wskazane stosowanie poideł ceramicznych lub szklanych.
 Nie używać pojników miedzianych i ocynkowanych! 
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VirAut®

RobAut Essence (RobAut® w płynie)

Preparat zawierający mieszaninę kwasów organicznych.
Kwas mrówkowy ogranicza rozwój bakterii E.Coli i Salmonelli. Podobne funkcje pełni kwas 
mlekowy, który posiada właściwości konserwujące, hamując rozwój bakterii oraz drożdży 
i pleśni. Działa stabilizująco obniżając kwasowość, co zapobiega rozwojowi niekorzystnej 
flory bakteryjnej typu Coli i Salmonelli. Kwas cytrynowy posiada działanie antyutleniają-
ce i przeciwdziała zatłuszczaniu się gołębi.
Zawartość: 1000 ml
Zalecane stosowanie: 3 ml / 1 litr wody – profilaktycznie – przez 1–2 dni,
5 ml / 1 litr wody – przez 2-5 dni (stosować przy biegunkach i po kuracjach leczniczych,
łączenie w pary – 1 x w tygodniu, sezon lotowy – 1 x w tygodniu (początek tygodnia),
gołębie młode – 2 x w tygodniu, pierzenie i zima – 2 x w tygodniu.

Preparat na odrobaczenie oraz chroniący przed zarobaczeniem!

RobAut Essence zawiera naturalne składniki na bazie substancji roślinnych mający bardzo 
silne działanie przeciwpasożytnicze. Wykazuje działanie wobec glist, kapilarii, tasiemców. 
Stosowanie preparatu pozwala na skuteczne zabezpieczenie gołębi przed niekorzystnymi 
skutkamin działania pasożytów na organizm, co pozwala na lepsze osiągnięcia w hodowli 
oraz lotach.
Zawartość: 250 ml
Zalecane stosowanie: 10 ml / 1 litr wody lub 10 ml / 1kg karmy
na 10 dni przed planowanym szczepieniem – stosować przez 3 kolejne dni,
na 14 dni przed planowanym łączeniem w pary – stosować przez 2 kolejne dni,
na 14 dni przed lotami konkursowymi – stosować przez 3 kolejne dni,     
 po 4 tygodniach powtórzyć – 2 kolejne dni, 
 po lotach gołębi starych i młodych – stosować przez 3 kolejne dni.

Preparat zawierający biologiczne czynne enzymy komórek drożdżowych:
–  zapewniają maksymalną rekonwalescencję gołębia,
–  wspiera przemianę tlenową,
–  wzmacniają siły odpornościowe,
–  poprawiają formę w czasie lotów,
–  wspomagają przy wyczerpaniu oraz zmęczeniu (chów, loty, pierzenie).
Zawartość: 250 ml
Zalecane stosowanie:  10-15 ml / 1 kg karmy
loty – 2 x w tygodniu (początek tygodnia – 2 kolejne dni), 
chów – 1 x w tygodniu, pierzenie – 2 x w tygodniu.

OviYeast Essence (Drozdze w płynie) 
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Czysty układ oddechowy – większe możliwości lotowe.

Działanie preparatu polega na łagodzeniu problemów związanych 
z  układem oddechowym. Zwiększa wydzielanie śluzu, rozrzedza śluz 
w nozdrzach (suchy katar) oraz w oskrzelach. Podczas sezonu lotowe-
go służy do poprawy wydolności wysiłkowej organizmu. W dni upalne 
EukalipsorMint chroni śluzówkę dróg oddechowych przed nadmier-
nym wysuszaniem. Działa przeciwzapalnie, bakteriobójczo, antywiru-
sowo oraz  wzmacnia odporność organizmu gołębia.
Zawartość: 1000 ml
Zalecane stosowanie:  10 ml / 1 litr wody
 oczyszczanie po zimie – 5-7 dni,
 gołębie młode – 1 x w tygodniu,
 sezon lotowy – 2 x w tygodniu (początek tygodnia),
 pierzenie  – 2 x w tygodniu,
 choroby układu oddechowego – 10-14 dni.

EukalipsorMint®

OviNegar 8% (OCET JABŁKOWY 8%)
Naturalny zakwaszacz – hamulec infekcji.

Dowiedziono, że ocet jabłkowy jest idealnym zakwaszaczem, gwarantującym właści-
wą kwasowość przewodu pokarmowego gołębia (niskie pH), co zapobiega infekcjom 
(np. coli, salmonelli itd.). OviNegar 8% (OCET JABŁKOWY OVIGOR EURO) o optymalnej 
8%-wej kwasowości, hamuje tworzenie się w wodzie pitnej szkodliwej flory. Reguluje 
ciśnienie krwi i stymuluje trawienie. Dzięki specjalnemu procesowi pozyskiwania nie 
wykazuje charakterystycznego dla octu nieprzyjemnego zapachu.
Zawartość: 1000 ml
Zalecane stosowanie:  10 ml / 1 litr wody
 przez cały rok – 2-3 x w tygodniu, przed parowaniem,
 gołębie młode po odsadzeniu – codziennie przez 10 dni.

GarlisOil®

Olejek czosnkowy, jako naturalny produkt wykazuje właściwości bakteriobójcze, 
odrobaczające i oczyszczające organizm, poprawia krążenie. 

Substancje aktywne czosnku niszczą drobnoustroje, drożdże, grzyby i wirusy. Działa normalizująco 
na florę jelitową, pobudza trawienie, dezynfekuje przewód pokarmowy. Profilaktycznie stosuje się 
w celu zwiększenia odporności organizmu. Olej sojowy – to źródło energii, a lecytyna, zwana „po-
gromcą tłuszczu” rozbija tłuszcze na cząsteczki i zapobiega przyczepianiu się ich do naczyń krwio-
nośnych. Wspomaga wytrzymałość mięśni. Witamina E dodaje żywotności (witamina „młodości”). 
Skład: naturalny ekstrakt z czosnku, soi z witaminą E oraz naturalną lecytyną.
Zawartość: 250 ml 
Zalecane stosowanie: Należy podawać przez  cały rok 1-2 razy w tygodniu 
    10ml / 1 kg karmy.  
  Zaleca się posypać karmę: OviYeast PRO, Oregastar, GardenMix lub RobAut.
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OviDachol

OviAmin FORTE
Aminokwasy – Elektrolity – Witaminy. 

Zawiera dużą dawkę aminokwasów, elektrolitów i witaminę B w optymalnych proporcjach. 
Niezbędny podczas lotów (po locie konkursowym – węglowodany wpływają na odbu-
dowę mięśni. Aminokwasy zawarte w suplemencie powodują wolniejsze męczenie 
się mięśni – tkanka mięśniowa pozostaje wydajniejsza i  nienaruszona). Również nie-
odzowny w  okresie pierzenia, w czasie trwania kuracji lekowych oraz w hodowli. 
Ze względu na skład OviAmin FORTE można podawać przez cały rok. 
Zawartość: 1000 ml
Zalecane stosowanie: 10–15 ml / 1 litr wody lub 1 kg karmy
sezon lotowy – pierwsze pojenie po locie; przed lotem – 1-2 dni przed koszowaniem 
(koniec tygodnia),  
okres pierzenia – 3-5 razy w tygodniu; kuracja lekowa – codziennie; 
chów – 2-4 razy w tygodniu.

Suplement diety – lepsze spalanie tłuszczów optymalizuje regenerację.

Zapobiega nadmiernemu osadzaniu się tłuszczu w wątrobie i nerkach, optymalizu-
je regenerację. Cholina gwarantuje m.in. lepsze spalanie tłuszczów. Sorbiotol wpły-
wa na przemianę białek i w ten sposób wspomaga rozwój mięśni oraz prawidłowy 
rozwój piór. Bardzo dobrze oczyszcza krew oraz organizm z toksyn, silne mięśnie już 
po jednodniowym zastosowaniu nabierają jasnoróżowego zabarwienia.
Zawartość: 500 ml      
Zalecane stosowanie:    10 ml / 1 litr wody lub 750g karmy
             chów – 2-3 x w tygodniu,
             pierzenie – 2-3 x w tygodniu,
             po locie konkursowym – 1-2 kolejne dni (początek   
                         tygodnia), 
              po kuracji antybiotykowej – 3-4 kolejne dni.

Uzupełniająca mieszanka paszowa dla gołębi.
OviTalina FORTE podczas sezonu lotowego pozwala uzyskać większą ilość energii oraz zwięk-
szyć wytrzymałość lotową. Szybko regeneruje siły po odbytym locie. OviTalina FORTE z do-
datkiem jodu i magnezu – została opracowana specjalnie dla zwiększenia osiągnięć gołębi 
podczas sezonu lotowego. Doskonale skomponowana mieszanka ekstraktów 17 ziół, warzyw 
i owoców, wzbogacona jodem i magnezem, których substancje czynne wpływają na popra-
wę ogólnej kondycji i odporności gołębi. Warzywa, owoce i zioła dobrane zostały pod kątem 
właściwego wpływu na układ mięśniowy, naczyniowy, trawienny oraz na  drogi oddechowe. 
Preparat wzbogacono dodatkowo wyciągiem z aronii, która zawiera bogactwo witamin, mikro-
elementów – doskonale wspomaga, regeneruje, podnosi odporność i dostarcza energii.
Przy regularnym podawaniu gołębie mają na piersiach różowe mięśnie i skórę (widoczne żyłki 
krwi) – oznaka oczyszczonego organizmu. Upierzenie staje się błyszczące, miękkie i aksamitne. 
Aromatyczny zapach ekstraktów powoduje, że gołębie chętnie go piją.
Zawartość: 500 ml

OviTalina FORTE

Zalecane stosowanie:  kuracja przed sezon lotowym – 14 dni po 15 ml / 1 litr wody lub na 1 kg karmy
sezon lotowy – 2-3 x w tygodniu po 10 ml / 1  litr wody lub na 1 kg karmy; 
zauważalny spadek formy lotowej – 15 ml / 1 litr wody lub na 1 kg karmy przez ok. 4-5 dni; 
okres pierzenia – 1-2 x w tygodniu po 10 ml / 1 litr wody lub na 1 kg karmy
okres rozrodczy – 1 x w tygodniu po 10 ml / 1 litr wody lub na 1 kg karmy
UWAGA : Przed użyciem wstrząsnąć oraz przechowywać w chłodnym miejscu!
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Maksymalna energia, wydolność i wytrzymałość.

Funkcja karnityny polega na transporcie wolnych kwasów tłuszczowych do komórek, 
gdzie mogą one (kwasy) zostać spalone z uzyskaniem energii. Selen podnosi odporność 
organizmu, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz pracę mięśni. Witami-
na B12 wspiera tworzenie hemoglobiny, dzięki czemu organizm przyswaja więcej tlenu, 
co z kolei podnosi wytrzymałość. Środek ten pozwala uzyskać większą ilość energii oraz 
zwiększyć wytrzymałość. Pomaga gołębiom wyczynowym osiągnąć lepsze wyniki. Przy-
spiesza przemianę materii, co podnosi kondycję, zapobiega zakwaszaniu mięśni oraz 
chroni je przed przemęczeniem (loty konkursowe). Utrzymuje wysoką sprawność mięśni 
szkieletowych oraz mięśnia sercowego.
Zawartość: 500 ml
Zalecane stosowanie:  10 ml / 1 litr wody lub 15 ml / 1 kg karmy
loty krótkodystansowe – przez 2 dni przed lotem (dzień koszowania – czysta woda),
loty średniodystansowe – przez 4 dni przed lotem (dzień koszowania – czysta woda),
loty dalekodystansowe – przez 5 dni przed lotem (również w dzień koszowania).

OviSprint
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+KARNITYNA

Warzywno-owocowo-ziołowy preparat odpornościowy i kondycyjny.

To doskonale skomponowana mieszanka ekstraktów ziół, warzyw i owoców, których sub-
stancje czynne wpływają na poprawę ogólnej odporności i kondycji gołębi. Zawarta w pre-
paracie Echinacea podnosi odporność. Warzywa, owoce i zioła znajdujące się w OviTalinie 
dobierane są pod kątem właściwego wpływu na drogi oddechowe, układ trawienny oraz 
układ wydalniczy. Naturalne ekstrakty roślinne z: marchwi, selera, pietruszki, pora, bura-
ka, papai, kiwi, ananasa, tymianku, czarnej rzepy, chrzanu, głogu, karczocha, kory wierzby, 
jeżówki, pokrzywy. Przy regularnym podawaniu gołębie mają na piersiach różowe mię-
śnie i skórę (widoczne żyłki krwi) – oznaka oczyszczonego organizmu. Upierzenie staje się 
błyszczące, miękkie i aksamitne. Powoduje zwiększenie apetytu. To wskazuje na doskonałe 
zdrowie, odporność na choroby, osiągnięcia mają tendencję wzwyżkową. Aromatyczny za-
pach ekstraktów powoduje, że gołębie chętnie go piją.
Zawartość: 1000 ml
Najlepszą i najwyższą skuteczność w stosowaniu produktu uzyskuje się poprzez systema-
tyczne, całoroczne stosowanie. Zalecane stosowanie: 
chów – 10 ml/1 litr wody lub na 1 kg karmy – 2 x dziennie 2 x w tygodniu; 
odstawienie młodych – zaleca się podawać przez 10 dni (10 ml/1 litr wody) – 2 x dziennie; 
sezon lotowy – 2 x dziennie (początek tygodnia) 10-20 ml/1 litr wody lub 10 ml/1 kg karmy; 
pierzenie – 2 x dziennie 3 x w tygodniu 10-20 ml/1 litr wody lub 10 ml/1 kg karmy; 
sezon zimowy – 3 x w tygodniu 10-20 ml / 1 litr wody lub 10 ml / 1 kg karmy, 2 x dziennie. 

OviTalina

OregasOil
Naturalny, olejowy wyciąg z oregano i soi z witaminą E.

Wyciąg z oregano jest naturalnym, łagodnym i uniwersalnym preparatem. Pobudza 
wydzielanie śliny, soku żołądkowego, zwiększa apetyt, wzmacnia żołądek, uspraw-
nia trawienie i przyswajanie pokarmów. Działa wiatropędnie i przeciwbiegunkowo. 
Działa oczyszczająco i odtruwająco, wiążąc szkodliwe produkty przemiany mate-
rii. Olejek z oregano ma zdolności zabijania bakterii. Zawarta w nim substancja 
karwakrol zapobiega rozmnażaniu się gronkowców, których nie można zwalczyć 
dostępnymi antybiotykami.
Zawartość: 250 ml
Zalecane stosowanie:  10-15 ml / 1 kg karmy
   stosować przez cały rok – 2 x w tygodniu.

JodPower



RobAut®

RobAut proszek – zabezpiecza gołębie przed niekorzystnymi skutkami 
działania szkodników układu pokarmowego na organizm.  
RobAut jest naturalnym produktem pozyskanym z roślin, które odgrywają 
szczególna rolę w żywieniu gołębi. Stosowanie preparatu zapewnia czystość 
układu pokarmowego, zabezpieczając gołębie przed niekorzystnymi skutkami 
działania szkodników układu pokarmowego na organizm. Gwarantuje przez to 
dobrą kondycję, a więc większe możliwości na osiągnięcie dobrych wyników 
w lotach i w hodowli.
Zawartość: 300 g
Zalecane stosowanie:  10 g / 1 kg karmy
kuracja – 2 x dziennie przez 5 dni i po 14 dniowej przerwie ponownie przez 5  dni 
co 2 miesiące (ok. 14 dni przed parowaniem, lotami i pierzeniem).

Naturalny roślinny preparat – mieszanka oregano i czosnku.

Wysoka zawartość tymolu oraz karwakrolu w oregano gwarantuje skuteczną 
ochronę przed bakteriami, grzybami, pasożytami i kokcydiami. Czosnek ko-
rzystnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz 
pokarmowego gołębia. OviPremium wspiera i utrzymuje zdrowie i regenerację 
przez cały rok, skutecznie wzmacnia układ odpornościowy – przede wszystkim 
gołębi młodych. Stosowanie tego preparatu przyczynia się do lepszego wyko-
rzystania składników pokarmowych zawartych w karmie, wydajności w lęgach 
oraz zdobywaniu dobrych wyników w lotach.
Zawartość: 300 g
Zalecane stosowanie:  5 g / 1 kg karmy przez cały rok
gołębie młode po odsadzeniu od rodziców – 2-3 x w tygodniu.

OviPremium

GLUKOZA C
Mieszanka glukozy i witaminy C. Szybki powrót do kondycji i zdrowia.

Rozpuszczalny w wodzie preparat glukozowy, stanowiący źródło łatwo przy-
swajalnych cukrów prostych do odbudowy rezerw energii. Zapobiega odwod-
nieniu i przyspiesza powrót do kondycji i zdrowia. Dzięki glukozie oraz witami-
nie C gołębie szybciej i łatwiej regenerują siły i osiągają lepsze wyniki lotowe.
PIERWSZY NAPÓJ PO POWROCIE Z LOTU!
Zawartość: 400 g
Zalecane stosowanie:  10 g / 1 litr wody
należy podać jako pierwszy napój po powrocie z lotu,
po przebytych chorobach oraz w trakcie pierzenia – 2-3 dni.
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JodPower
Preparat do podnoszenia wyników lotowych oraz kondycji i zdrowia.
Optymalna zawartość jodu i żelaza w preparacie doprowadza gołębie do maksymalnej kon-
dycji oraz wydolności lotowej, a przez to do uzyskania większej szybkości. Jod wpływa ko-
rzystnie na prawidłowy wzrost i rozwój młodych oraz prawidłowe funkcjonowanie układu 
nerwowego i  rozrodczego. Zapewnia czystość układu pokarmowego poprzez stworzenie śro-
dowiska wolnego od grzybów i zabezpiecza gołębie przed problemem „choroby młodych”.
Zawartość: 500 ml
Zalecane dawkowanie: 2 x w tygodniu: 10 ml / 1 l wody lub 1 kg karmy. 
Podawać podczas lotów, rozpłodu, pierzenia oraz w okresie zimowym.
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OregaStar®

Naturalny, roślinny preparat ze sproszkowanego oregano (ori-
ganum wulgaris) o łagodnym i wielokierunkowym działaniu.
OregaStar to naturalny, roślinny preparat z oregano o łagodnym i wielokierunkowym 
działaniu. Oregano wiąże i usuwa z organizmu szkodliwe (toksyczne) produkty prze-
miany materii, zwiększa apetyt, wzmacnia żołądek, usprawnia trawienie i przyswajanie 
pokarmów poprzez zwiększenie wydzielania soku żołądkowego. Działa wiatropędnie, 
korzystnie wpływa na wydzielanie śluzu przez błony śluzowe górnych dróg oddecho-
wych. Regularne stosowanie poprawi kondycję zdrowotną i lotową gołębi poprzez:
• poprawę drożności dróg oddechowych
• poprawę przyswajalności pokarmu
• stworzenie środowiska wolnego od grzybów, pasożytów i bakterii (salmonelle, coli, 

kokcydie, paciorkowce itd.).
Zawartość: 350 g
Zalecane stosowanie:  10 g / 1 kg karmy
Zaleca się stosować przez cały rok, 
szczególnie w okresie klucia i pierzenia – 2 x w tygodniu.

Kondycja w trakcie lotów!!!

Proszek kondycyjny dla gołębi pocztowych z probiotykami, elektrolitami, 
aminokwasami, nośnikami energii, minerałami, pierwiastkami śladowymi 
i witaminami do podawania przez karmę. 
– kombinacja związków czynnych dająca kondycję niezbędną do osiąga-

nia czołowych wyników,
– preparat zawiera witaminy, substancje mineralne, pierwiastki śladowe, 

aminokwasy i inne wartościowe, idealnie dopasowane związki,
– stosowanie PowerMix prowadzi do uzyskania wysokiej sprawności lo-

towej (formy) gołębi oraz aktywizuje u nich przemianę materii,
– doskonały środek wzmacniający układ immunologiczny,
– wspomaga przy wyczerpaniu oraz zmęczeniu (chów młodych, loty, pierzenie).
Zawartość: 300 g, 600 g
Zalecane stosowanie:  10-20 g / 1 kg karmy 
           2 posiłki w ciągu dnia (początek i koniec tygodnia)
loty – 2-3 x w tygodniu, chów – 1 x w tygodniu, pierzenie – 2 x w tygodniu.
loty dalekodystansowe – przez 5 dni przed lotem (również w dzień koszowania).

PowerMix®
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GardenMix®

Mieszanka suszonych warzyw.

Mieszanka naturalnych, lekkostrawnych, suszonych, pełnowartościowych wa-
rzyw, które nie zostały poddane żadnym procesom chemicznym!!! Warzywa są 
naturalnym dostawcą potasu, fosforu, wapnia, magnezu, cynku, miedzi, żelaza, 
molibdenu i jodu, zawierają witaminy A, B1, B2, B6, C, PP (pietruszka, marchew). 
Zawierają substancje bakteriobójcze (cebula), odtruwające (pasternak). Działa-
ją na anemię i pobudzają apetyt (burak). Gołębie najlepszych hodowców żerują 
na przyległych do gołębnika grządkach w poszukiwaniu wartościowych warzyw 
w świeżej postaci. GardenMix ułatwia ptakom pobieranie oraz dostarcza porcję 
najwartościowszych warzyw w łatwej do skarmienia proszkowej postaci.
Zawartość: 500 g
Zalecane stosowanie:           20 g / 1 kg karmy co 2-3 dni do jednego 
                                                  z posiłków.



OviMin
Uzupełniająca mieszanka mineralna dla gołębi.

Naturalne źródło wapnia z algami morskimi, niezbędne do utrzymania zdrowia i polep-
szenia wyników w hodowli. Poza minerałami i pierwiastkami śladowymi zawiera natural-
ne witaminy oraz mikro- i makroelementy. Zawarte w nim algi morskie stabilizują działa-
nie przewodu pokarmowego poprzez stymulowanie i utrzymanie aktywności korzystnej 
mikroflory. Czerwona mączka poprawia trawienie i zmniejsza wilgotność odchodów. 
OviMin jest produktem, który powinien być podawany przez cały rok, a w szczególności 
w okresie wzmożonego wysiłku, to  znaczy przed sparowaniem aż do złożenia jaj, w czasie 
chowu młodych, w sezonie lotowym, jak również w okresie pierzenia, co ułatwi kształto-
wanie nowych piór.
– zapobiega żerowaniu na polach,   – kształtuje układ kostny, 
– wspomaga tworzenie skorupy jaj,  – wspiera budowę nowych piór,
 – poprawia trawienie,    – poprawia czynności układu oddechowego, 
– podnosi aktywność układu immunologicznego.

Zawartość: 1 kg
Zalecane stosowanie: 
OviMin należy podawać gołębiom w osobnych miseczkach do dowolnego pobie-
rania, pamiętając o stosowaniu „mniej ale częściej”, aby   zapobiec 
zanieczyszczeniu mieszanki lub osiadaniu kurzu.

OviYeast PRO (DROZDZE PIWNE+BIAŁKO)

Mauser powder
Wzmacnia pióra, zapobiega łamliwości, przyspiesza 
gojenie i wspiera pierzenie.

Naturalna mieszanka ziół, wspierająca pierzenie u gołębi. Dostarcza organizmowi 
składniki pokarmowe, niezbędne do budowy nowych piór. Zapobiega to łamliwości 
i łupieżowi. Proszek rozluźnia skórę, ułatwiają zrzucanie piór. Przyspiesza gojenie i za-
bliźnianie ran po piórach. Wzmacnia organizm gołębia. Dla wzmocnienia upierzenia 
przez cały rok przynajmniej raz w tygodniu. W okresie pierzenia dla jego łatwego prze-
biegu i dla zapewnienia budowy silnej nowej szaty 2–3 razy w tygodniu.
Zawartość: 350 g
Zalecane stosowanie:  10 g / 1 kg karmy – 2 x w ciągu dnia
   chów – 1 x w tygodniu,
   pierzenie – 2-3 x w tygodniu.

Drożdże piwne wzbogacone białkiem ziemniaczanym.

Drożdże piwne wpływają wzmacniająco i pobudzają apetyt. Zwiększają strawność paszy, 
podnoszą kondycję i wydolność fizyczną, działają korzystnie w przypadku zaburzeń w tra-
wieniu. Są naturalnym źródłem witamin grupy B oraz kwasu pantotenowego, foliowego, 
witaminy H, jak również pierwiastków śladowych: miedzi, żelaza, cynku, jodu i selenu. 
We współczesnych karmach maleje udział nasion strączkowych (dostawcy białka!!!) ze 
względu na ich właściwości „obciążające” układ trawienny. Idealnym, roślinnym za-
miennikiem stają się drożdże piwne, zawierające wysokiej jakości dobrze przyswajalne 
białko. Badania w dziedzinie żywienia zwierząt dowiodły, że doskonałą przyswajalno-
ścią (do 90%) charakteryzuje się białko ziemniaczane, pozyskiwane w bardzo trudnym 
i kosztownym procesie koagulacji soku komórkowego ziemniaka. Udział białka ziemnia-
czanego powoduje, że preparat OviYeast PRO – staje się niezastąpionym, naturalnym 
źródłem czystych protein o najwyższej strawności.
Zawartość: 600 g
Zalecane stosowanie:  10 g / 1 kg karmy
   chów – 2-3 x w tygodniu przez cały rok,
   loty – dzień po powrocie.
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OviBiotyk
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OviCalgen®

Mineralna mieszanka z algami i olejkami eterycznymi.

Naturalne źródło wapnia z algami morskimi i olejkami eterycznymi. Jest doskonałym         
i niezbędnym w całym sezonie dostawcą minerałów, naturalnych witamin, makro-                
i mikroelementów. Jego regularne podawanie zapewni zdrowy chów i wzrost 
młodych, doskonałą formę lotników oraz ułatwi kształtowanie nowego upierzenia.
Zawartość: 1 kg
Zalecane stosowanie:  10 g /1 kg karmy
   1-2 x w tygodniu przez cały rok,
   w okresie łączenia w pary wychowu młodych 
   – 3-4 x w tygodniu.

OviGrit 1 
(z weglem drzewnym)
Mineralna mieszanka paszowa dla gołębi.
Łatwo przyswajalny grit z dodatkiem węgla drzewnego zawierający 
najważniejsze pierwiastki śladowe i substancje mineralne występu-
jące w naturze. Ich obecność w codziennej karmie zapewnia zdrowy 
wzrost i prawidłowe kształtowanie się układu kostnego (zapobiega 
krzywicy), gwarantuje dobre krążenie krwi i rozwój układu nerwowe-
go i mięśniowego. 
Zapobiega groźnym w skutkach zatruciom w polu.
Zawartość: 2,5 kg, 25kg

OviGrit 2 czerwony z anyzem
Mineralna mieszanka paszowa dla gołębi.
Łatwo przyswajalny czerwony grit z dodatkiem anyżu, zawierający 
najważniejsze pierwiastki śladowe i substancje mineralne występu-
jące w naturze. Zapewnia zdrowy wzrost i prawidłowe kształtowanie 
się układu kostnego, zapobiega krzywicy, gwarantuje dobre krążenie 
krwi oraz układu nerwowego i mięśniowego, wspiera budowę no-
wych piór oraz zwiększa odporność. Zapobiega groźnym w skutkach 
zatruciom w polu.
Zawartość: 2,5 kg, 20 kg

OviGrit 3 z anyzem
Mineralna mieszanka paszowa dla gołębi.
Łatwo przyswajalny grit z dodatkiem anyżu, zawierający najważniej-
sze pierwiastki śladowe i substancje mineralne występujące w natu-
rze. Zapewnia zdrowy wzrost i prawidłowe kształtowanie się układu 
kostnego, zapobiega krzywicy, gwarantuje dobre krążenie krwi oraz 
układu nerwowego i mięśniowego, wspiera budowę nowych piór 
oraz zwiększa odporność. Zapobiega groźnym w skutkach zatruciom 
w polu.
Zawartość: 2,5 kg, 25 kg

OviGrit 4 EKO
Łatwo przyswajalny grit, zawierający najważniejsze pierwiastki śladowe i substancje mineralne 
występujące w naturze. Zapewnia zdrowy wzrost i prawidłowe kształtowanie się układu kostne-
go, szczególnie w czasie wzrostu gołębi młodych. Zaopatruje również organizm gołębi w makro-
elementy wapnia i magnezu w czasie całego sezonu. Gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
układu nerwowego i mięśniowego, wspiera budowę nowych piór oraz zwiększa odporność. Za-
pobiega groźnym w skutkach zatruciom w polu. Posiada przyjemny zapach naturalnego anyżu.
Zawartość: 2,5 kg, 25 kg
Zalecane stosowanie: OviGrity należy podawać gołębiom w osobnych miseczkach do dowol-
nego pobierania, pamiętając o stosowaniu „mniej ale częściej”, aby zapobiec zanieczyszczeniu 
mieszanki lub osiadaniu kurzu.

Mineralna mieszanka paszowa dla gołębi.



Szybsza regeneracja! Więcej siły! Szybszy wzrost! 
Mocne pióra!

PROTEINA to lekkostrawny 66% koncentrat białkowy. Zawiera białka roślinne (mul-
tiproteiny). Jest naturalnym koncentratem, który odbudowuje i regeneruje tkankę 
mięśniową. Umożliwia szybki powrót gołębi do formy po ciężkim locie i przygoto-
wuje gołębia do kolejnego lotu. Wspomaga procesy trawienne, układ odpornościowy 
oraz pierzenie. Poprawia wydolność pokarmu karmiących rodziców (szybszy i zdrow-
szy wzrost młodych gołębi).
Zawartość: 250 g 
Zalecane stosowanie: Okres lotowy: 
       po odbytym locie: 20 g / 1 kg karmy zwilżonej wcześniej OviDachol;
       przed lotem: 20 g / 1 kg karmy zwilżonej wcześniej OlejMix   
       Okres lęgowy i pierzeniowy: 
4 posiłki w tygodniu  – 20 g / 1 kg karmy zwilżonej wcześniej OviDachol lub OlejMix.

PROTEINA 66%

OviBiotyk
Stabilizuje mikroflorę przewodu pokarmowego.

OviBiotyk podaje się w celu przywrócenia i stabilizacji flory bakteryjnej jelit, za-
siedlenia odpowiednią florą bakteryjną układu pokarmowego oraz przy zakłó-
ceniach procesów trawienia, także spowodowanych błędami żywieniowymi (np. 
przestawienie gołębi na inną karmę). Przynosi ulgę w dolegliwościach przewodu 
pokarmowego – szczególnie u młodych gołębi, Ułatwia proces trawienia, zwiększa 
wchłanianie witamin i minerałów. Korzystnie wpływa na układ immunologiczny 
wzmacniając i pobudzając odporność. Skład i koncentracja preparatu odgrywa 
istotną rolę we wsparciu organizmu, skracając czas stosowania antybiotyków i okres 
rekonwalescencji. Chroni organizm przed nadmierną utratą wody oraz elektroli-
tów. Bakterie z rodzaju Enterococcus faecium pozwalają szybko przywrócić prawi-
dłowe funkcjonowanie mikroflory jelit.
Zawartość: 250g
Zalecane stosowanie:  5 g / 1 kg karmy
  chów – 2 x w tygodniu;
  loty – 2 posiłki dziennie przez dwa dni na początku tygodnia;
  pierzenie – 2 x w tygodniu;
  po leczeniu – 10 g / 1 kg karmy przez 2-3 dni kolejno 
  do regeneracji flory układu pokarmowego.
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Zapobiega skurczom i zakwaszeniu mięśni.
Magnez jest niezbędnym do życia składnikiem odżywczym. Wspomaga przewod-
nictwo nerwowo-mięśniowe i optymalizuje ich wzajemne oddziaływanie. Niedo-
bór magnezu u gołębi prowadzi do skurczy mięśni w wyniku stopnia trudności 
lotu. Zmniejsza ryzyko wystąpienia zakwasów podczas pierwszych treningów po 
zimie oraz podczas lotów. Magnez również odpowiada za prawidłowe przyswaja-
nie wapnia w kościach, poprawia gęstość tkanki kostnej. 
Zawartość: 500 g 
Zalecane stosowanie: 
treningi po zimie oraz loty konkursowe: 5–10 g / 1 kg karmy. 
Zaleca się stosować podczas lotów – dzień przed lotem  
w połączeniu z OlejMix i PowerMix.

Magnesium



www.ovigor.eu

Sól do wody kąpielowej dla gołębi                     
z olejkami eterycznymi.

Sól kąpielowa OviBad jest nieodzownym dodatkiem do wody do ką-
pieli dla gołębi. Zmiękcza wodę, przez co pióra po kąpieli stają się 
miękkie, lśniące i elastyczne. Kąpiel z solą kąpielową OviBad ułatwia 
gołębiom pierzenie: usuwa kurz, łupież i zrogowaciały naskórek. Luzuje 
stare pióra i kciuki ułatwiając ich zrzucenie. Zawarte w soli kąpielowej 
rozpuszczalne w wodzie kryształki olejków eterycznych wpływają 
kojąco na otwarte pory skóry, uśmierzają lokalnie ból. Polepszają też 
ukrwienie skóry, przez co zaopatrywanie komórek w substancje od-
żywcze oraz usuwanie produktów przemiany materii jest znacznie 
efektywniejsze. Olejki eteryczne wykazują również na skórze dzia-
łanie antybakteryjne – skutecznie zwalczają szkodniki (np. roztocza) 
oraz bakterie patogenne. Pozostające na skórze gołębia po kąpieli 
olejki eteryczne stopniowo się ulatniają i w ten sposób dostają się 
do dróg oddechowych. Tam wyraźnie niwelują niekorzystną florę 
bakteryjną i dbają o utrzymanie zdrowych dróg oddechowych. Do-
datkowo dają efekt inhalacji poprawiając wydolność oddechową.
Zawartość: 500 g, 1000 g, 1000 ml
Zalecane stosowanie:  10 ml lub 10 g/ 5 litrów wody

OviBad®, OviBad Essence
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OviAirFresh
Preparat z olejkami eterycznymi.

Zapewnia w gołębniku czystą i przyjazną dla gołębi atmosferę. Oddychanie staje się łatwiej-
sze, dzięki czemu lepsze dotlenienie organizmu zapewnia dobrą kondycję i formę. Zawiera 
olejek eukaliptusowy, miętowy oraz mentol.
Zawartość: 500 ml
Zalecane stosowanie:         2-3 razy w tygodniu-rozpylać w każdej części gołębnika.
           można stosować cały rok, a w szczególności w miesiącach   
                           o zwiększonej wilgotności powietrza oraz w czasie upałów.                                                       
           * przechowywać w temperaturze pokojowej

MineralVit®

Uzupełniająca mieszanka paszowa dla gołębi.

Mieszanka zawierająca witaminy, aminokwasy, 
pierwiastki śladowe i mineralne. Ciągły dostęp do 
mieszanki zapewni doskonałe zdrowie oraz formę 
lotowo-rozrodczą. Wzmacnia układ immunologiczny 
oraz wspomaga pierzenie.
Zawartość: 2 kg, 7 kg, 20 kg
Zalecane stosowanie:
MineralVit należy podawać gołębiom w osobnych 
miseczkach do dowolnego pobierania, pamiętając 
o stosowaniu „mniej, ale częściej”, aby zapobiec 
zanieczyszczeniu mieszanki oraz osiadaniu kurzu. 
Jak również na karmę: 10 g / 1 kg zwilżonej olej-
kiem, np. OlejMix, OviDachol lub Garlisoil.
Przechowywać w suchym miejscu!



Herbata REGENERAMIX®

Mieszanka ziołowa do przygotowania naparu 
regenerującego organizm i oczyszczającego krew 
gołębi powracających z lotu.

Właściwości: mieszanka ziół, z których napar wpływa oczyszczająco na or-
ganizm gołębi szczególnie po locie. Regularne podawanie naparu działa 
regenerująco i wzmacniająco, oczyszcza krew i poprawia wygląd upierze-
nia. Szczególnie cennym składnikiem tej mieszanki jest morszczyn, który 
przyspiesza przemianę materii i zabezpiecza dzienną dawkę jodu ułatwia-
jącego przyswajanie żelaza, żelazo zaś wspomaga dotlenienie organizmu.
Zawartość: 30 x min. 10 g
Zalecane stosowanie:          
  10g herbaty zasypać do filtra i zaparzyć w 2l wrzącej wody.  
  Złożony filtr sklei się, tym samym uniemożliwiając fusom  
  wydostanie się na zewnątrz. Ostudzony napar podawać  
  gołębiom jako jedyny napój  po powrocie z lotu.   
  Profilaktycznie 1 x w tygodniu.
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Herbata KORAMIX®

Mieszanka kory trzech drzew do przygotowania 
naparu dla gołębi stymulującego przemianę materii.

Właściwości: Napar z surowców zielarskich wchodzących w skład mieszan-
ki doskonale wspomaga procesy trawienne stwarzając środowisko wolne 
od grzybów i bakterii, wykazuje właściwości przeciwskurczowe i przynosi 
ulgę przy silnych biegunkach. Regularne podawanie mieszanki gołębiom 
ma istotny wpływ na przyspieszanie procesów trawiennych oraz sprawia, 
że upierzenie gołębi nabiera blasku.
Zawartość: 30 x min. 10g
Zalecane stosowanie:          
 10g herbaty zasypać do filtra i zaparzyć w 2l wrzącej wody.   
 Tak ostudzony napar podawać gołębiom jako jedyny napój raz  
 w tygodniu. W sytuacjach wskazujących na dolegliwości układu 
 trawiennego przeprowadzić kurację trwającą 5 dni.

OviBlanco (POSYPKA HIGIENICZNA)
Skuteczna dezynfekcja!!!

Preparat pomocny w utrzymaniu czystości i higieny w gołęb-
niku. Skuteczny przeciwko szerokiej skali mikroorganizmów 
chorobotwórczych: wirusów, pleśni, drożdży, mykobakterii. 
Działa oczyszczająco, doskonale wchłaniając wilgoć. Pozosta-
wia miły cytrynowy zapach. Przy stosowaniu posypki podłogi 
są suche, białe i czyste.
Zawartość: 2 kg , 10 kg
Zalecane stosowanie: 
Posypać podłogę gołębnika i po chwili pozamiatać. 
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OVIGOR R+M dla gołębi rozpłodowych i młodych
 29%  pszenica 
 16%  sorgo 
 10%  dari 
 10%  groch 
 10%  groch ciemny drobny 
   6%  groch zielony drobny 
   4%  proso żółte 
   3%  kardi 
   3%  owies łuskany 
   3%  proso czerwone 
   2%  ryż łuskany 
   2%  słonecznik 
   2%  wyka

KARMY

OVIGOR BK bez kukurydzy, pszenicy i jęczmienia
20%  groch 
20%  sorgo 
16%  dari 
10%  groch zielony drobny 
   6%  groch ciemny drobny 
   6%  proso żółte 
   6%  owies łuskany 
   5%  słonecznik czarny 
   4%  kardi 
   3%  proso czerwone 
   2%  wyka 
   2%  ryż niełuskany

OVIGOR ENERGETYCZNA 
 14%  kardi
 13%  dari
 13%  słonecznik łuskany
 12%  konopie
    7%  czerwona kukurydza
    7%  drobna kukurydza popcorn 

           6%  pszenica 
           5%  kukurydza żółta cribbs 
           5%  owies łuskany 
           5%  soja 
           3%  kanar 
           3%  proso czerwone 
           3%  siemię lniane 
           2%  fasola mung 
           2%  rzepak

OVIGOR BS bez nasion strączkowych
     27%  kukurydza żółta 
  12,5%  pszenica
     12%  sorgo 
     10%  dari 
       8%  drobna kukurydza popcorn
       8%  owies łuskany 
       5%  kardi 
       5%  ryż łuskany 
       3%  słonecznik czarny 
       3%  proso żółte 
    2,5%  len 
       2%  proso czerwone 
       2%  ryż niełuskany

OVIGOR S drobne nasiona oleiste
15%  proso żółte i czerwone 
15%  rzepak 
13%  słonecznik czarny 
12%  sorgo 
10%  len 
10%  ryż łuskany 
7,5% owies łuskany 
   5%  kardi 
   5%  kanar 
2,5%  dari 
2,5%  gryka
2,5%  konopia
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OVIGOR SD super dieta
 25%  sorgo 
 16%  kardi 
 13%  pszenica 
 12%  dari 
 10%  owies łuskany 
   5%  proso czerwone 
   5%  proso żółte 
   5%  ryż łuskany 
   3%  gryka 
   3%  ryż niełuskany 
   2%  len 
   1%  kanar

OVIGOR SL super lotowa – bezstrączkowa
         20%  dari 
         17%  drobna kukurydza popcorn 
         15%  kardi 
         10%  ryż niełuskany 
           9%  kukurydza (Włochy) 
           9%  sorgo 
           8%  kukurydza (Francja) 
           4%  owies łuskany 
           3%  pszenica
           2%  ryż łuskany 
           1%  gryka 
           1%  jęczmień 
           1%  len



OVIGOR SP spoczynkowa  
30%  kukurydza
19%  jęczmień
10%  dari
10%  peluszka
   9%  pszenica
   9%  sorgo
   5%  słonecznik czarny
   4%  proso
   3%  kukurydza czerwona
   1%  rzepak

KARMY

OVIGOR BP bez pszenicy i jęczmienia
 20%  sorgo 
 18%  kukurydza cribs 
 18%  kukurydza drobna (węgry)
 16%  groch 
   9%  dari 
4,5%  groch zielony drobny 
   2%  proso żółte 
   2%  kukurydza bordeaux 
   2%  kardi 
   2%  proso czerwone 
   2%  owies łuskany 
1,5%  ryż niełuskany 
1,5%  słonecznik czarny 
1,5%  wyka

OVIGOR RL POPCORN rozpłodowo-lotowa
29%  kukurydza popcorn
22%  sorgo 
19%  pszenica 
   8%  groch 
   6%  kukurydza bordeaux 
   4%  dari 
   3%  groch ciemny drobny 
   3%  proso czerwone 
   2%  groch zielony drobny 
   2%  proso żółte 
   2%  słonecznik czarny

OVIGOR UN uniwersalna na cały sezon
 38%   pszenica 
 32%   kukurydza żółta 
 9,5%  groch żółty 
    9%  sorgo 
    5%  proso żółte 
    4%  groch zielony 
  1,5%  słonecznik czarny 
    1%  dari

OVIGOR LT lotowa turbo
    11%  kardi 
    10%  dari 
    10%  sorgo 
      9%  kukurydza żółta 
      9%  pszenica 
      7%  groch żółty 
      7%  drobna kukurydza popcorn 
      6%  kukurydza bordeaux 
      4%  peluszka 
      4%  groch zielony 
      3%  proso żółte 
      3%  wyka 
  2,5%  gryka 
  2,5%  owies łuskany
  2,5%  ryż biały 
      2%  konopia 
      2%  proso czerwone 
   1,5%  ryż niełuskany 
   1,5%  słonecznik czarny 
1,25%  kanar 
1,25%  len

OVIGOR M dla gołębi młodych
14%  kukurydza popcorn 
12%  sorgo 
11%  pszenica 
   9%  peluszka 
   9%  dari 
   7%  groch żółty 
   7%  jęczmień 
   5%  groch zielony drobny 
   5%  kardi 
   3%  proso żółte 
   3%  kukurydza bordeaux 
   3%  len 
   3%  owies łuskany 
   3%  ryż łuskany
   2%  proso czerwone 
   2%  słonecznik paskowany 
   2%  wyka 
   2%  kanar 
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OVIGOR P pierzeniowa
 18%  kukurydza popcorn 
 15%  sorgo 
 10%  dari 
   8%  groch 
   8%  pszenica 
   7%  jęczmień 
   4%  groch ciemny drobny 
   4%  kukurydza bordeaux 
   4%  proso żółte 
   4%  rzepak 
   3%  kardi 
   3%  len 
   3%  proso czerwone 
   3%  słonecznik czarny 
   2%  owies łuskany 
   2%  wyka 
   1%  kanar 
   1%  ryż niełuskany
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 SCHEMAT KARMIENIA – CHÓW MŁODYCH

I II III IV V VI VII

100% 
OVIGOR BP

100% 
OVIGOR RL

100% 
OVIGOR BP

100% 
OVIGOR RL

100% 
OVIGOR BP

100% 
OVIGOR RL

100% 
OVIGOR RL

RobAut 
10 ml / 1 kg

OregasOil 
10–15 ml / 1 kg

OlejMix 
10 ml / 1 kg

OlejMix 
10 ml / 1 kg OviYeast Essence

(Drożdże w płynie)
10 ml / 1 kg

OviYeast Essence
(Drożdże w płynie)

10 ml / 1 kg

RobAut proszek
10 g / 1 kg

OviPremium 
5 g / 1 kg

GardenMix 
10 g / 1 kg

OviCalgen 
10 g / 1 kg

OviCalgen 
10 g / 1 kg

VitaMixor E+Se 
5 ml / 1 l EukalipsorMint 

10 ml / 1 l

VitaMixor E+Se 
5 ml / 1 l

KORAMIX  
1 saszetka /2l
+ Echinacea 

20 ml / 2 l herbaty

czysta woda Mineral+IRON 
5 ml / 1 l

OviTalina
10 ml / 1 l

Mineral+IRON 
5 ml / 1 l

Mineral+IRON 
5 ml / 1 l

Echinacea 
10 ml / 1 l

 SCHEMAT KARMIENIA – PAROWANIE

I II III IV V VI VII

100% 
OVIGOR BP

80% 
OVIGOR R+M

100% 
OVIGOR BP

100% 
OVIGOR R+M

100% 
OVIGOR R+M

80% 
OVIGOR R+M

100% 
OVIGOR BP

OlejMix 
10 ml / 1 kg

20% 
OVIGOR BP

OlejMix 
10 ml / 1 kg

20% 
OVIGOR BP

OviPremium 
5 g / 1 kg

OviTalina 
10 ml / 1 kg

OviYeast PRO
(Drożdże piwne 

+białko) 10 g/1 kg

OregasOil 
10 ml / 1 kg

GardenMix 
10 g / 1 kg

PROTEINA 66% 
5 g / 1 kg

OviCalgen 
10 g / 1 kg

VirAut 
3 ml / 1 l

Mineral+IRON 
3 ml / 1 l OviDachol 

10 ml / 1 l
Mineral+IRON 

5 ml / 1 l

Echinacea 
10 ml / 1 l OviNegar 8%

(Ocet jabłkowy 8%)
10 ml / 1 l

OviAmin FORTE
15 ml / 1 lVitaMixor Multi 

3 ml / 1 l
OviTalina
10 ml / 1 l

Zapytaj swojego sprzedawcę o ofertę pakietu produktów dla tego planu żywienia.

Zapytaj swojego sprzedawcę o ofertę pakietu produktów dla tego planu żywienia.
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I II III IV V VI VII

100% 
OVIGOR SL

100% 
OVIGOR SL

100% 
OVIGOR SL

100% 
OVIGOR SL

70% 
OVIGOR SL

70% 
OVIGOR SD

100% 
OVIGOR SD30% 

OVIGOR 
Energetyczna

30% 
OVIGOR 

Energetyczna
połowa 

dziennej racji 
żywieniowej

OviYeast Essence
(Drożdże w płynie)

10 ml / 1 kg

OregasOil 
10 ml / 1 kg

OlejMix 
5 ml / 1 kg

OlejMix 
10 ml / 1 kg przylot wieczorem

70% 
OVIGOR SD

+ 30% 
OVIGOR SL

PROTEINA 66%
5 g / 1 kg

OviDachol 
10 ml / 1 kg

GardenMix 
10 g / 1 kg

PowerMix 
5 g / 1 kg

PowerMix 
10 g / 1 kg

Magnesium 
5 g / 1 kg

EukalipsorMint 
20 ml / 2 l

Echinacea 
10 ml / 1 l

JodPower (100 ml)

5–10 kropli / 1 l

OviTalina
FORTE

10 ml / 1 l

OviAmin FORTE
10 ml / 1 l czysta woda

ELEKTROLITY
10 ml / 2 l

REGENERAMIX
herbata 

1 saszetka / 2 l

VirAut 
3 ml / 1 l

REGENERAMIX 
 1 saszetka / 2 l

GLUKOZA C
20 g / 2 l
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 SCHEMAT KARMIENIA – LOTY GOŁEBI STARYCH

 SCHEMAT KARMIENIA – LOTY GOŁEBI MŁODYCH

 SCHEMAT KARMIENIA – CHÓW MŁODYCH

I II III IV V VI VII

100% 
OVIGOR SL

80% 
OVIGOR SL

100% 
OVIGOR SL

80% 
OVIGOR SL

70% 
OVIGOR SL

60% 
OVIGOR SD

100% 
OVIGOR SD

OviYeast Essence
(Drożdże w płynie)

10 ml / 1 kg

20% 
OVIGOR LT

OviTalina 
FORTE

10 ml / 1 kg

20% 
OVIGOR LT

30% 
OVIGOR  

Energetyczna 40% 
OVIGOR  

Energetyczna
połowa 

dziennej racji 
żywieniowej

PROTEINA 66%
10–20 g / 1 kg

OviTalina 
FORTE 

10 ml / 1 kg

GardenMix 
10 g / 1 kg

OviTalina
1 ml / 1 kg

OlejMix 
10 ml / 1 kg

PowerMix 
10 g / 1 kg

PowerMix 
10 g / 1 kg

PROTEINA 66%
5 g / 1 kg

Magnesium 
10 g / 1 kg

EukalipsorMint 
10 ml / 1 l

OviAmin FORTE 
10 ml / 1 l

JodPower (100 ml) 

10 kropli / 1 l
OviAmin FORTE 

15 ml / 1 l

OviSprint 
5 ml / 1 l

czysta woda

ELEKTROLITY
5 ml / 1 l

Mineral+IRON 
5 ml / 1 l

FORMA 
5 ml / 1 l

wieczorem
 REGENERAMIX 
1 saszetka / 2 l

GLUKOZA C
20 g / 2 l

Zapytaj swojego sprzedawcę o ofertę pakietu produktów dla tego planu żywienia.

Zapytaj swojego sprzedawcę o ofertę pakietu produktów dla tego planu żywienia.



I II III IV V VI VII

80% 
OVIGOR SP

80% 
OVIGOR SP

80% 
OVIGOR SP

80% 
OVIGOR SP

100% 
OVIGOR SP

100% 
OVIGOR SP

100% 
OVIGOR SP

20% 
OVIGOR BP

20% 
OVIGOR BP

20% 
OVIGOR BP

20% 
OVIGOR BP

RobAut Essence
10 ml / 1 kg

OregasOil 
10 ml / 1 kg

RobAut 
10 ml / 1 kg OregasOil 

10 ml / 1 kg

RobAut Essence
10 ml / 1 kg RobAut

10 g / 1 kgGardenMix 
10 g / 1 kg

RobAut
10 g / 1 kg

KORAMIX
1 saszetka / 2 l

OviNegar 8%
(Ocet jabłkowy 

8%)
10 ml / 1 l

czysta woda OviTalina
10 ml /1 l czysta woda EukalipsorMint

10 ml / 1 l
KORAMIX 

1 saszetka / 2 l
OviTalina
20 ml /2 l

I II III IV V VI VII            

80% 
OVIGOR P

80% 
OVIGOR P

90% 
OVIGOR P

100% 
OVIGOR P

100% 
OVIGOR P

80% 
OVIGOR P

100% 
OVIGOR P

20% 
OVIGOR S

20% 
OVIGOR S

10% 
OVIGOR S

OviDachol
10 ml / 1 l

20% 
OVIGOR S

OregasOil 
10 ml / 1 kg

Mauser Powder
10 g / 1 kg

OlejMix 
10 ml / 1 kg

Mauser Powder
10 g / 1 kg

OviYeast PRO
(Drożdże piwne 

+białko) 
10 g / 1 kg

Mauser 
10 ml / 1 kg

PROTEINA 66% 
10 g / 1 kg

PROTEINA 66% 
10 g / 1 kg

Echinacea 
10 ml / 1 l

OviDachol
10 ml / 1 l

Mauser 
10 ml / 1 l OviTalina FORTE 

10 ml / 1 l czysta woda

Mauser 
10 ml / 1 l EukalipsorMint

10 ml / 1 lMineral+IRON 
3 ml / 1 l

Mineral+IRON 
3 ml / 1 l
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Zapytaj swojego sprzedawcę o ofertę pakietu produktów dla tego planu żywienia.

Zapytaj swojego sprzedawcę o ofertę pakietu produktów dla tego planu żywienia.

 SCHEMAT KARMIENIA – PIERZENIE

 SCHEMAT KARMIENIA – ZIMA



www.ovigor.eu

www.ovigor.eu

OviBlack

PowerMix TABS RobAut TABS  PROTEINA 66% 
TABS

Preparat do pielęgnacji dzioba,  skóry i upierzenia u gołębi pocztowych.
Czyste gardło i skóra !!! Najskuteczniejszy substytut antybiotyku prosto z łąki !!!
Skład: Ekstrakt stężony z kobylaka.
Właściwości: OviBlack hamuje rozwój drobnoustrojów patogennych, m.in. antybiotykoopornych, unieczynnia toksyny 
bakteryjne i inne szkodliwe produkty przemiany materii oraz przewodu pokarmowego. W błonie śluzowej dzioba, pr-
zełyku oraz w wolu gołębia stwarza środowisko wolne od „żółtego guzka”, pasożytów (kokcydia), bakterii (salmo-
nella) i wirusów. Odżywia organizm gołębia i oczyszcza krew.
Kobylak zaliczany jest również do grupy surowców wykorzystywanych m.in. jako źródło cynku i witaminy A w usuwaniu 
problemów  skórnych – tzw. ”molika” (ubytek piór na wolu).
Zalecane stosowanie: 
Higiena dzioba, przełyku oraz wola: l kuracja po okresie zimowym: 1 kropla do dzioba  jednorazowo oraz 2 pipetki 
na 1 litr wody przez 3 kolejne dni; l w okresie wysiadywania jaj: w 7–9 dniu od zniesienia jaj – 1 kropla do dzioba jed-
norazowo oraz 2 pipetki na 1 litr wody przez 2 kolejne dni; l w trakcie odsadzania młodych: 1 kropla do dzioba jednora-
zowo; l przed lotami gołębi starych: na ok. 14 dni przed lotami 1 kropla do dzioba jednorazowo; l w trakcie lotów gołębi 
starych: 1 kropla do dzioba pomiędzy 6–7 lotem; l przed lotami gołębi młodych: na ok. 10 dni przed lotami jednorazowo 
1 kropla do dzioba oraz 2 pipetki na litr wody; l po sezonie lotowym oraz  nowym gołębiom sprowadzonym do gołębnika:  
jednorazowo 1 kropla do dzioba
Higiena skóry oraz upierzenia: l jeden raz w miesiącu podać OviBlack do kąpieli z OviBad: 5 pipet na 10 litrów wody; 
l brak piór na wolu (molik): 1–2 krople z pipety wetrzeć końcówką pipety w skórę przez 3-5 dni

Właściwości:
* Szybkie odzyskiwanie sił po locie
*Wspomaga przy wyczerpaniu oraz zmęczeniu.
* Kombinacja witamin, aminokwasów, elektrolitów, 
pierwiastków śladowych oraz nośników energii dające 
kondycję niezbędną do osiągania czołowych wyników 
lotowych.
* Korzystnie wpływa na układ immunologiczny.
Zalecane stosowanie: 
1–2 tabletki na gołębia:  1 x dziennie!
Gołębie lotowe: w ciągu ostatnich dwóch dni przed ko-
szowaniem 2 tabletki oraz po locie celem wzmocnienia 
organizmu 1-2 tabletki.
Przygotowanie do lęgów: 2 x w tygodniu – 1-2 tabletki 
(4 tygodnie przed parowaniem)
Wychów młodych, pierzenie, wystawy: 2 x w tygodniu 
–  2 tabletki.
Zawartość: ok. 250 sztuk

NOWOSCI !!!

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

      facebook.com/ovigorponderosa/

PROTEINA 66% TABS to lekkostrawny koncentrat 
białkowy, który odbudowuje i regeneruje tkankę 
mięśniową. Indywidualnie umożliwia powrót gołębia 
do formy po ciężkim locie i przygotowuje również do 
kolejnego lotu. Wspomaga procesy trawienne, układ 
odpornościowy oraz wspomaga pierzenie. Poprawia 
wydolność pokarmu karmiących rodziców (szybszy 
wzrost młodych gołębi).
Zalecane stosowanie: 1 tabletka x 1 dziennie
okres lotowy: po odbytym locie (w zależności od 
trudności lotu 1–2 tabletki).
Przed lotem konkursowym: 
powyżej 500 km: przez 3 dni przed koszowaniem. 
Powyżej 700 km: przez 4 dni przed koszowaniem.
gołębie młode w fazie rozrostu mięśni: 1 tabletka – 2 x 
w tygodniu
okres pierzenia: 1 tabletka – 2 x w tygodniu.

Zawartość: ok. 120 sztuk

Naturalny produkt pozyskany z roślin i ziół, które 
odgrywają szczególna rolę w żywieniu gołębi. Zapewnia 
czystość układu pokarmowego, zabezpieczając gołębie 
przed niekorzystnymi skutkami Tabletki RobAut TABS 
to naturalny produkt pozyskany z roślin i ziół, które 
odgrywają szczególna rolę w żywieniu gołębi. Zapewnia 
czystość układu pokarmowego, zabezpieczając gołębie 
przed niekorzystnymi skutkami działania szkodników 
układu pokarmowego na organizm. Gwarantuje dobrą 
kondycję podczas sezonu lotowego oraz w hodowli.
Bardzo dobrze wiążą wodniste odchody (zatrucie, 
zmiana karmy, stres).
Zalecane stosowanie: 1 tabletka: 2 x dziennie!
kuracja zimowa: 2 x dziennie przez 5 dni (zachować 
ciągłość podawania) po 14 dniowej przerwie ponownie 
przez 5 dni.
przed „parowaniem”: około 14 dni przez 3 dni 
(zachować ciągłość podawania)
sezon lotowy: co 3 tygodnie – przez 2 dni (początek 
tygodnia).
chów młodych oraz pierzenie: przez 2 dni (zachować 
ciągłość podawania).
Zawartość: ok. 190 sztuk

NaKark
Preparat zwalcza i zapobiega rozprzestrzenianiu się pasożytów ze-
wnętrznych na skórze i upierzeniu gołębi. Zwalcza pchły, wszy, pióro-
jady, świerzbowce. NaKark można stosować również u ptaków ozdob-
nych.
Zawartość: 25 ml
Zalecane stosowanie:
l Profilaktycznie: 2 krople na 1kg wagi ciała. Aplikować na skórę karku 
(u gołębi 1 kropla)
l U nosicieli pasożytów: 6 kropli na 1 kg wagi ciała. Aplikować po 2 krople 
na skórę karku oraz po 2 na skrzydła (u gołębi po 1 kropli).
Preparat wystarcza na około 200–400 sztuk.


