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Do obecnych w , utrzymywanych w czystości krwi, renomowanych szczepów, powróciły PONDEROSA
gołębie Wima Muller'a, aktywnego od dziesięcioleci mistrza ciężkich, wymagających i dalekich lotów. Ich 
wyjątkowe cechy, jak: upór, twardość, wytrzymałość, doskonała orientacja i długożywotność (w sporcie 
i hodowli) sprawiają, że wzbogacenie nimi pozwoli wzmocnić drużynę w średnim i dalekim dystansie 
w każdym gołębniku.

Dobry Lot!

Życzymy również Państwu, by wsparcie niesione naszą ofertą przyczyniło się do sukcesu i radości 
z hodowli. 

OVIGOR to firma, która powstała w 1991 r. z wielkiej 
rodzinnej pasji do gołębi pocztowych. Stawiając przez 
ponad 30 lat istnienia na fachową obsługę, rzetelność i 
dbałość o zadowolenie klienta, zdołaliśmy stać się 
niezawodnym partnerem hodowców i miłośników tego 
elitarnego sportu na całym świcie.

Na przestrzeni ostatnich lat produkty  spotkały się ze sporym zainteresowaniem w grupie OVIGOR
hodowców ptaków ozdobnych. Dodatki pokarmowe  zagościły już na dobre u hodowców takich OVIGOR
ptaków jak: gołębie ozdobne, kury, pawie, perliczki, bażanty, przepiórki, perlice domowe, kuropatwy, czy 
indyki. W związku z tym podjęliśmy decyzję o przygotowaniu dodatkowej grupy produktów 
                   BIRDS  dedykowanej właśnie ptakom ozdobnym.

Działalności firmy , obok produkcji, towarzyszy od ponad 25 lat profesjonalna stacja hodowlana OVIGOR
PONDEROSA.  Wyhodowane w niej rozpłodowce z asów lotowych najwyższego szczebla stały się 
wsparciem w licznych hodowlach,  współtworząc sukcesy setek hodowców w Polsce, Europie, ale 
i w odległych zakątkach świata.

Hodowcy coraz wyżej stawiają poprzeczkę jakości produktów stosowanych w przygotowaniu swoich 
podniebnych atletów. Firma , pracując w zespole specjalistów z branży weterynaryjnej, OVIGOR
technologii żywienia oraz praktyków, czyli hodowców, wychodzi takim wyzwaniom naprzeciw. W swej 
ofercie proponujemy całą gamę preparatów wytworzonych na nowoczesnej linii produkcyjnej pod 
surową kontrolą właściwych, państwowych służb nadzoru z zachowaniem procedur HACPP. Wszystko to 
zapewnia bezpieczeństwo i jakość wsparcia hodowców w ich dążeniach do spektakularnych wyników 
w sporcie i hodowli. Dziś już nie tylko w kraju i państwach EU została doceniona najwyższa jakość spod 
brandu . Słowa uznania dla produktów  płyną również z hodowli w państwach Ameryki, OVIGOR OVIGOR
Azji i  Afryki.
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Kompleks witamin B do podawania gołębiom w sytuacjach niedoboru witamin z grupy B, 

a w szczególności w sytuacjach stresowych (loty), w  okresie szczepień (np. przeciwko 

paramyksowirozie), w okresie rozwoju młodych, przy zatruciach pokarmowych, 

w przebiegu chorób zakaźnych, po terapii antybiotykowej.

Witamina E jest niezbędna do zachowania sprawności fizjologicznej mięśni, naczyń 

krwionośnych, utrzymania wysokiej płodności. Selen zapobiega w połączeniu z witaminą E 

dystrofii mięśni.

w okresie intensywnego rozwoju młodych i po ich odsadzeniu.

Doskonała kombinacja najważniejszych dla organizmu gołębia witamin, minerałów 

i aminokwasów. Zapobiega skutkom niedoborów witamin i mikroelementów w okresach 

zwiększonego zapotrzebowania, w czasie rozrodu, pierzenia i lotów, w czasie szczepień, 

Preparat jest niezbędny w hodowli w  sytuacji niedoboru elektrolitów, szczególnie 

w okresach zwiększonego wysiłku, przede wszystkim w okresie lotów. Właściwe 

stosowanie preparatu pozwala zmniejszyć straty spowodowane przez stres (transport, 

temperatura, itp.), ułatwia zachowanie równowagi elektrolitowej organizmu, zapobiega 

odwodnieniu i  skutecznie regeneruje siły po wysiłku.

Podnosi kondycję i sprawność psychofizyczną organizmu gołębia, przygotowuje go 

do intensywnego wysiłku. Szybko i skutecznie regeneruje organizm po wysiłku oraz 

zapewnia szybszy powrót do wysokiej kondycji. Działa również osłonowo w  sytuacjach 

stresu cieplnego – wysokich temperatur zewnętrznych.

Preparat pochodzenia roślinnego stymulujący układ immunologiczny organizmu gołębia, 

podnoszący odporność na infekcje bakteryjne i wirusowe. Stosowany po terapii 

antybiotykowej, w stanach osłabienia organizmu (pierzenie) oraz stanach stresowych (loty, 

wystawy, szczepienia).

®VitaMixor  B

®VitaMixor  Multi

®VitaMixor  E+Se

Elektrolity

Forma

Energia

Energia

Regeneracja

Regeneracja

Wzmocnienie

Wzmocnienie

Wzmocnienie

Wzmocnienie

Wzmocnienie

Odporność

Echinacea

OviYeast Essence
Wzmocnienie

Trawienie

OdpornośćDrożdże w płynie, które zapewniają maksymalną rekonwalescencję gołębia, wspierają 

i wspomagają przy wyczerpaniu oraz zmęczeniu (chów, loty, pierzenie).

przemianę tlenową, wzmacniają siły odpornościowe, poprawiają formę w czasie lotów, 



Zawiera naturalne składniki na bazie substancji 

roślinnych posiadających pozytywne działanie dla zachowania czystego, 

a przez to sprawnego układu trawiennego. Stosowanie preparatu pozwala na skuteczne 

zabezpieczenie gołębi przed niekorzystnymi skutkami działania obcych organizmów 

w układzie trawiennym (glist, kapilarki i tasiemców).

OlejMix

Mauser

OstrosOil

GarlisOil

® RobAut Essence

Energia

Regeneracja

Upierzenie

Upierzenie

Wzmocnienie

Wzmocnienie

Pasożyty

Pasożyty

Trawienie

Trawienie

Odporność

Odporność

Odgrywa ważną rolę w zapobieganiu chorobom, szczególnie wtedy, gdy organizm jest 

osłabiony spowodowany stresem, stosowaniem antybiotyków czy innych leków. Zapewnia 

organizm młodych gołębi.

jedwabiste upierzenie, podwyższa kondycję, zwiększa rezerwy energii oraz wzmacnia 

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. 

Preparat wspomagający formowanie zdrowych, mocnych piór o wysokiej elastyczności. 

Zawarta w preparacie metionina jest niezbędnym aminokwasem zawierającym w swym 

składzie siarkę. Składnik ten ma korzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie 

wątroby, szczególnie wchodzi w skład tych białek, które budują pióra. Zawarta 

w preparacie  cholina jest szczególnie potrzebna w okresie intensywnego wysiłku - okres 

wymiany upierzenia.

Olej z nasion ostropestu plamistego, który doskonale chroni wątrobę ptaka i korzystnie 

wpływa na jej regenerację przy schorzeniach, ma działanie “odtruwające”, oczyszczająco 

- ochronne oraz regenerujące. Zwiększa wydzielanie 

soku żołądkowego i poprawia apetyt.

Płuca

Odporność

lotowego służy do poprawy wydolności wysiłkowej organizmu. W dni upalne EukalipsorMint 

chroni śluzówkę dróg oddechowych przed nadmiernym wysuszaniem. 

na wydzielanie i rozrzedzanie śluzu w nozdrzach oraz w oskrzelach. Podczas sezonu 

Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego. Korzystnie wpływa 

®EukalipsorMint

OviPremium
Płuca

Pasożyty

Odporność

Naturalny roślinny preparat z oregano i czosnku, który chroni organizm gołębia 

zdrowie, skutecznie wzmacnia układ odpornościowy – przede wszystkim gołębi 

młodych.

przed bakteriami, grzybami, pasożytami i kokcydiami. Wspiera i utrzymuje 



OviNegar 8%

OregasOil

®VirAut

Pasożyty

Pasożyty

Trawienie

Trawienie

Trawienie

Odporność

Preparat zawierający mieszaninę kwasów organicznych, wzbogacone miodem. 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. Kwas cytrynowy posiada działanie antyutleniające i przeciwdziała 

zatłuszczaniu się gołębi. 

właściwą kwasowość przewodu pokarmowego gołębia 

(niskie pH), co zapobiega infekcjom (np. coli, salmonelli itd.). OviNegar 8% o optymalnej 

8%-wej kwasowości, hamuje tworzenie się w wodzie pitnej szkodliwej flory. Reguluje 

ciśnienie krwi i stymuluje trawienie.  

Ocet jabłkowy jest zakwaszaczem gwarantującym 

Olej z oregano jest naturalnym preparatem, który 

pokarmowego: pobudza wydzielanie śliny, soku 

żołądkowego, zwiększa apetyt, wzmacnia żołądek, usprawnia trawienie i przyswajanie 

pokarmów. Poprawia wiązanie i usuwanie z organizmu gołębia szkodliwych (toksycznych) 

produktów przemiany materii, dostarcza energii.

korzystnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu

OviTalina FORTE

OviDachol

Regeneracja

Upierzenie

Upierzenie

Wzmocnienie

Trawienie

Trawienie

Odporność

na przemianę białek i w ten sposób wspomaga rozwój mięśni oraz prawidłowy 

regenerację. Cholina gwarantuje m.in. lepsze spalanie tłuszczów. Sorbiotol wpływa 

rozwój piór. Bardzo dobrze oczyszcza krew oraz organizm z toksyn, silne mięśnie 

Zapobiega nadmiernemu osadzaniu się tłuszczu w wątrobie i nerkach, optymalizuje 

już po jednodniowym zastosowaniu nabierają jasnoróżowego zabarwienia.

Mieszanka ekstraktów 17 ziół, warzyw i owoców, wzbogacona jodem i magnezem, których 

substancje czynne wpływają na poprawę ogólnej kondycji i odporności gołębi. Preparat 

wzbogacono również wyciągiem z aronii, która wspomaga, regeneruje, podnosi odporność 

i dostarcza energii. Przy regularnym podawaniu gołębie mają na piersiach różowe mięśnie 

i skórę. Podczas sezonu lotowego pozwala uzyskać większą ilość energii oraz zwiększyć 

wytrzymałość lotową. Szybko regeneruje siły po odbytym locie.

OviAmin FORTEEnergia

Regeneracja

Upierzenie

Wzmocnienie

Odporność

Zawiera dużą dawkę aminokwasów, elektrolitów i witaminę B w optymalnych proporcjach. 

Niezbędny podczas lotów (po locie konkursowym – węglowodany wpływają na odbudowę 

mięśni. Aminokwasy zawarte w suplemencie powodują wolniejsze męczenie się mięśni 

– tkanka mięśniowa pozostaje wydajniejsza i  nienaruszona). Również nieodzowny 

w  okresie pierzenia, w czasie trwania kuracji lekowych oraz w hodowli. 



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.

OviCalgen

Mineral + IRON

OviSprint
+ karnityna

OviMin

OviBiotyk

JodPower 500
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Energia

Regeneracja

Upierzenie

Upierzenie

Upierzenie

Wzmocnienie

Wzmocnienie

Wzmocnienie

Wzmocnienie
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Trawienie

Trawienie

Odporność
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Odporność

Odporność

poprawia trawienie i czynności układu oddechowego 

oraz podnosi aktywność układu immunologicznego. 

Naturalne źródło wapnia z algami morskimi, które kształtuje układ kostny, wspomaga 

tworzenie skorupy jaj, wspiera budowę nowych piór, 

Zaleca się w celu przywrócenia i stabilizacji flory bakteryjnej jelit, zasiedlenia 

odpowiednią florą bakteryjną układu pokarmowego oraz przy zakłóceniach 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. 

Pozwala uzyskać większą ilość energii oraz zwiększyć wytrzymałość. 

Pomaga gołębiom wyczynowym osiągnąć lepsze wyniki. Przyspiesza przemianę materii, 

co podnosi kondycję, zapobiega zakwaszaniu mięśni oraz chroni je przed przemęczeniem 

(loty konkursowe). Utrzymuje wysoką sprawność mięśni szkieletowych oraz mięśnia 

sercowego.

wpływa na prawidłowy rozwój kości. W okresie pierzenia 

wspomaga formowanie zdrowych, mocnych piór. Podnosi 

odporność i kondycję fizyczną. 

Preparat zawierający w składzie bardzo bogaty zestaw minerałów niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania organizmu gołębia. Zawarte w produkcie żelazo ma 

ogromny wpływ na mięśnie piersiowe - ich kolor jest intensywnie różowy i nie występuje 

łuszczenie skóry. Preparat wspomaga tworzenie się mocnej skorupki jajek. Korzystnie 

Optymalna zawartość jodu i żelaza w preparacie doprowadza gołębie do maksymalnej 

kondycji oraz wydolności lotowej, a przez to do uzyskania większej szybkości. Jod wpływa 

korzystnie na prawidłowy wzrost i rozwój młodych oraz prawidłowe funkcjonowanie 

układu nerwowego i  rozrodczego. Zapewnia czystość układu pokarmowego poprzez 

stworzenie środowiska wolnego od grzybów i zabezpiecza gołębie przed problemem 

„choroby młodych”.



Preparat do podnoszenia wyników lotowych gołębi pocztowych. 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.

JodPower

Magnesium

® ®  RobAut  / RobAut  TABS

® ®  PowerMix  / PowerMix  TABS
Energia

Energia

Regeneracja

Regeneracja

Regeneracja

Upierzenie

Wzmocnienie

Wzmocnienie

Wzmocnienie

Pasożyty

Trawienie

Trawienie

Trawienie

Odporność

Odporność

Odporność

Magnez jest niezbędnym do życia 

składnikiem odżywczym. Wspomaga 

przewodnictwo nerwowo-mięśniowe i optymalizuje ich wzajemne oddziaływanie. 

Niedobór 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 przyswajanie wapnia w kościach, poprawia gęstość tkanki kostnej. 

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.

RobAut jest naturalnym produktem pozyskanym 

z roślin, które odgrywają szczególną rolę w żywieniu gołębi. Stosowanie preparatu

przemianę materii. Wzmacnia układ immunologiczny, 

wspomaga przy wyczerpaniu oraz zmęczeniu (chów młodych, 

Produkt z probiotykami, elektrolitami, aminokwasami, nośnikami energii, minerałami, 

pierwiastkami śladowymi i witaminami, który prowadzi do uzyskania wysokiej 

sprawności lotowej (formy) gołębi oraz aktywizuje u nich

loty, pierzenie).

Glukoza C

Energia

Regeneracja
Rozpuszczalny w wodzie preparat 

glukozowy, stanowiący źródło łatwo przyswajalnych cukrów prostych do odbudowy 

rezerw energii. Zapobiega odwodnieniu i przyspiesza powrót do kondycji i zdrowia. 

Dzięki glukozie oraz witaminie C gołębie szybciej i łatwiej regenerują siły i osiągają 

lepsze wyniki lotowe.                                          PIERWSZY NAPÓJ PO POWROCIE Z LOTU!

Optymalnie zbilansowana mieszanka minerałów i witamin dla gołębi pocztowych. 

Zawiera najważniejsze składniki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, 

korzystnie wpływa na siłę i zdrowie gołębi, pobudza trawienie. OviMix  powinien być 

podawany przez cały rok, a w szczególności w okresach wzmożonego wysiłku.

OviMix



Regularne stosowanie naturalnego, roślinnego preparatu z oregano 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.). Oregano zwiększa apetyt, wzmacnia 

żołądek, usprawnia trawienie 

i przyswajanie pokarmów poprzez 

zwiększenie wydzielania soku 

żołądkowego. 

OviBad / OviBad Essence

®GardenMix

OregaStar

Mauser Powder

OviYeast PRO

Higiena

Upierzenie

Upierzenie

Wzmocnienie

Wzmocnienie

Wzmocnienie

Płuca

Płuca

Pasożyty

Pasożyty

Trawienie

Trawienie

Trawienie

Odporność

Odporność

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, odtruwające. Działają na anemię 

i pobudzają apetyt.

Mieszanka naturalnych, lekkostrawnych, suszonych, pełnowartościowych warzyw, 

dostają się do dróg oddechowych (efekt inhalacji).

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 olejki eteryczne wpływają kojąco 

(np. roztocza) oraz bakterie patogenne. Pozostające na skórze 

na skórze działanie antybakteryjne – skutecznie zwalczają szkodniki 

wodę, przez co pióra po kąpieli stają się miękkie, lśniące i elastyczne. 

na otwarte pory skóry, uśmierzają lokalnie ból, wykazują również 

Jest nieodzownym dodatkiem do wody do kąpieli dla gołębi. Zmiękcza 

gołębia po kąpieli olejki stopniowo się ulatniają i w ten sposób 

i łupieżowi. Proszek rozluźnia skórę, ułatwiają zrzucanie piór. Przyspiesza gojenie 

Naturalna mieszanka ziół, wspierająca pierzenie u gołębi. Dostarcza organizmowi 

i zabliźnianie ran po piórach. Wzmacnia organizm gołębia.

składniki pokarmowe, niezbędne do budowy nowych piór. Zapobiega to łamliwości 

Drożdże piwne wzbogacone białkiem ziemniaczanym (które charakteryzuje się 

doskonałą przyswajalnością) wpływają wzmacniająco i pobudzają apetyt. 

Zwiększają strawność paszy, podnoszą kondycję i wydolność fizyczną, działają 

korzystnie w przypadku zaburzeń w trawieniu. 



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. 

Posypka pomaga w utrzymaniu czystości 

i higieny podłoża w gołębniku. 

Skuteczny przeciwko szerokiej skali 

mikroorganizmów chorobotwórczych: wirusów, pleśni, drożdży, 

mykobakterii. Działa oczyszczająco, doskonale wchłaniając wilgoć.

Pozostawia miły cytrynowy zapach. Przy stosowaniu posypki podłogi 

są suche, białe i czyste.

® MineralVit

OviBlanco

RegeneraMix

OviAirFresh

KoraMix

OviGrit 1, 2, 3, 4

Higiena

Regeneracja

Upierzenie

Upierzenie

Wzmocnienie

Wzmocnienie

Wzmocnienie

Płuca

Pasożyty

Trawienie

Trawienie

Odporność

oraz mentol.

Zapewnia w gołębniku czystą i przyjazną 

dla gołębi atmosferę. Oddychanie staje się 

łatwiejsze, dzięki czemu lepsze dotlenienie 

organizmu zapewnia dobrą kondycję i formę. 

Zawiera olejek eukaliptusowy, miętowy 

Mieszanka kory trzech drzew, która 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.

Mieszanka ziół, z których napar wpływa 

oczyszczająco na organizm gołębi szczególnie 

po locie. Regularne podawanie naparu działa regenerująco i wzmacniająco, oczyszcza 

krew i poprawia wygląd upierzenia. Szczególnie cennym składnikiem tej mieszanki jest 

morszczyn, który przyspiesza przemianę materii i zabezpiecza dzienną dawkę jodu 

ułatwiającego przyswajanie żelaza, żelazo zaś wspomaga dotlenienie organizmu.

Łatwo przyswajalne gryty zawierające najważniejsze 

pierwiastki śladowe i substancje mineralne 

występujące w naturze. Zapewniają zdrowy wzrost 

i prawidłowe kształtowanie się układu kostnego, 

nerwowego i mięśniowego, zapobiegają krzywicy oraz 

gwarantują dobre krążenie krwi. Wspierają budowę 

nowych piór oraz zwiększają odporność. Zapobiegają 

groźnym w skutkach zatruciom w polu.

OviBlanco



SCHEMATY KARMIENIA
Parowanie

Chów młodych

Loty gołebi starych

+ 2 razy w tygodniu krokiety warzywne STK w ilości 20% wagi podanej karmy
+ tydzień przed parowaniem OviBlack oraz NaKark 

popcorn

popcorn

popcorn

popcorn

popcorn

popcornpopcorn

+ 2 razy w tygodniu krokiety warzywne STK w ilości 20% wagi podanej karmy
+ stare 1-2 tygodnie przed kluciem OviBlack 

OVIGOR BK

OVIGOR BK

popcorn

OVIGOR BK

OVIGOR BK OVIGOR BK

+ 2 razy w tygodniu krokiety warzywne STK w ilości 20% wagi podanej karmy
+ tydzień przed lotem OviBlack 

SINCE 1991



Pierzenie

Zima

Loty golebi młodych

50%
OVIGOR SL

80%
OVIGOR UN

80%
OVIGOR UN

80%
OVIGOR UN

100%
OVIGOR UN

100%
OVIGOR UN

100%
OVIGOR UN

80%
OVIGOR UN

50%
OVIGOR SL

50%
OVIGOR M

50%
OVIGOR M

+ 2 razy w tygodniu krokiety warzywne STK w ilości 20% wagi podanej karmy
+ tydzień przed sezonem NaKark oraz OviBlack

+ 2 razy w tygodniu krokiety warzywne STK w ilości 20% wagi podanej karmy
+ NaKark 

+ 2 razy w tygodniu krokiety warzywne STK w ilości 10% wagi podanej karmy, 
oraz krokiety marchwiowe STK w ilości 10% wagi podanej karmy



Ovigor Ponderosa

Ovigor Ponderosa

+48 501 318 984
+48 881 291 252
ovigor@ovigor.eu

Stacja hodowlana
Dariusz Burda
ponderosa@ovigor.eu
+48 501 257 120

OVIGOR Sp. z o.o.    
ul. Gawędy 70
45-111  Opole - Poland
www.ovigor.eu

@ovigor.eu

 Proteina 66% / Proteina 66% TABS
PROTEINA to lekkostrawny 66% koncentrat białkowy, który zawiera białka roślinne 

(multiproteiny). Jest naturalnym koncentratem, który odbudowuje i regeneruje 

do kolejnego lotu. Wspomaga procesy trawienne, układ 

odpornościowy oraz pierzenie. Poprawia wydolność 

pokarmu karmiących rodziców (szybszy i zdrowszy wzrost 

młodych gołębi).

tkankę mięśniową. Umożliwia szybki powrót gołębi 

do formy po ciężkim locie i przygotowuje gołębia 

Pasożyty

Trawienie

Trawienie

Trawienie

Odporność

Odporność

Odporność

Regeneracja

Upierzenie

Upierzenie

Upierzenie

Wzmocnienie

Wzmocnienie

Wzmocnienie

OviTalina

BESTSELLERY

OviBlack

NaKark

 To doskonale skomponowana mieszanka ekstraktów 16 ziół, warzyw i owoców, których 

substancje czynne wpływają na poprawę ogólnej odporności i kondycji gołębi. Mają one 

pozytywny wpływ na drogi oddechowe, układ trawienny oraz układ wydalniczy. Przy 

krwi). Upierzenie staje się błyszczące, miękkie i aksamitne. Powoduje zwiększenie apetytu.

regularnym podawaniu gołębie mają na piersiach różowe mięśnie i skórę (widoczne żyłki 

bakterii (salmonella) i wirusów. Odżywia organizm gołębia 

i oczyszcza krew. Kobylak zaliczany jest również

Hamuje rozwój drobnoustrojów patogennych, m.in. antybiotykoopornych, unieczynnia 

toksyny bakteryjne i inne szkodliwe produkty przemiany materii oraz przewodu 

pokarmowego. W błonie śluzowej dzioba, przełyku oraz w wolu gołębia stwarza 

środowisko wolne od „żółtego guzka”, pasożytów (kokcydia), 

– tzw. ”molika” (ubytek piór na wolu).

 do grupy surowców wykorzystywanych m.in. jako źródło 

cynku i witaminy A w usuwaniu problemów skórnych 

Preparat zwalcza i zapobiega rozprzestrzenianiu się pasożytów zewnętrznych na skórze 

i upierzeniu gołębi. Zwalcza pchły, wszy, piórojady i świerzbowce. 


