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Ogólnopolskie Centrum Zdrowia Ptaków

Informujemy o prowadzeniu usług
weterynaryjnych dla hodowców gołębi w zakresie:
• badania laboratoryjne:

- parazytologiczne (trichomonoza, kokcydioza, nicienie jelitowe),
- bakteriologiczne (Salmonella Typhimurium, E. coli, gronkowce,  paciorkowce),
- lekooporność bakterii,
- mikologiczne (grzybice układu oddechowego i przewodu pokarmowego),
- wykrywanie wirusów  (adeno, cirko, herpes),
- diagnostyka ornitozy,

• szczepienia ochronne:
- paramyksowiroza, salmoneloza,
- ospa,
- akcje w terenie,

• leczenie:
- stad,
- stacjonarne (hospitalizacja),
- inhalacyjne,
- hormonalne,
- zabiegi chirurgiczne,
- szeroka gama dostępnych leków i szczepionek.

Prowadzimy również opiekę nad oddziałami PZHGP.
Układamy indywidualne programy profilaktyczne. 
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 Avimedica to jedna z najbardziej preferowanych przez hodowców 
marek suplementów dla gołębi, która obecna jest na rynku Europejskim od 
2009. Początkowo firma zajmowała się szeroko pojętą diagnostyką chorób 
gołębi, ich profilaktyką i leczeniem.

 Od zawsze naszym celem było ograniczenie do minimum stosowania chemioterapeutyków zarówno 
podczas leczenia jak i w profilaktyce. Niestety, większość gołębi w trakcie swojego życia przyjmuje zdecydo-
wanie zbyt dużo leków chemicznych, często stosowanych bez wyraźnej potrzeby, co jest bardziej szkodliwe 
niż pomocne w utrzymaniu ich w dobrej formie. Znajomość od strony praktycznej najczęstszych problemów, 
z którymi borykają się hodowcy gołębi pozwoliła na opracowanie autorskich receptur, dzięki którym powstała 
kompletna linia preparatów naturalnych Avimedica. 

 Produkty Avimedica są zbilansowane specjalnie pod kątem gołębi i terminów stosowania w po-
szczególnych porach roku. Wśród produktów naszej firmy hodowcy znajdą preparaty uniwersalne, wspoma-
gające leczenie chorób zakaźnych i inwazyjnych, wspomagające pracę narządów wewnętrznych jak i specja-
listyczne dla gołębi pocztowych oraz ozdobnych. Preparaty Avimedica powstają z wyłącznie wysokiej jakości 
naturalnych składników, a proces ich wytwarzania odbywa się pod nadzorem Państwowej Inspekcji Weteryna-
ryjnej, dzięki czemu hodowcy mogą mieć pewność, że nasze preparaty są najwyższej jakości. Ponadto dzięki 
współpracy z licznymi hodowcami jak i stosowaniu preparatów Avimedica we własnym, doświadczalnym sta-
dzie gołębi mamy pewność, że oddajemy w ręce hodowców preparaty nie tylko bezpieczne i nie wywołujące 
skutków ubocznych, ale przede wszystkim skuteczne!

 Avimedica to połączenie pasji, wiedzy i entuzjazmu, dzięki którym co roku prezentujemy hodowcom 
nowe produkty, aby ich gołębie były w jeszcze lepszej formie, a konkursy zawsze kończyły się sukcesem! 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, z pewnością każdy hodowca znajdzie w niej coś dla siebie!

1. Słowo wstępne
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1.1 Zaufali nam

Pan Krzysztof lotuje w oddziale 0227 Zduńska Wola, do którego na-
leży od 1998r. Hodowlą gołębi zajmuje się od dzieciństwa, natomiast 
sportem gołębiarskim na poważnie zajął się w 2002 roku, w którym 
zmienił miejsce zamieszkania i utworzył nowe gołębniki. Hodowla w 
90% została zbudowana na bazie gołębi z polskich hodowli posiada-
jących wyselekcjonowane na nasz system lotowy szczepy zachodnie. 
Pozostałe 10% to gołębie zachodnich hodowców z Niemiec, Holandii 
i Belgii. Od samego początku założeniem hodowli było zbudowanie 
szczepu gołębi na loty jednodniowe od 100 do 800 km, czyli tak zwa-
nych gołębi „allround” zarazem upartych i świetnie radzących sobie na 
tych dystansach w każdych warunkach pogodowych. Z tego względu 
do hodowli na chwilę obecną wprowadzane są jedynie gołębie o takich 
predyspozycjach.

Jego motto w hodowli gołębi to: „Tylko ciężką pracą i wiarą w swoje możliwości możemy stawić czoła 
najlepszym”. Upór, konsekwencja w dążeniu do celu i cierpliwość sprawiły, że po kilkunastu latach cel ten został 
osiągnięty, co przedkłada się corocznie na mistrzowskie wyniki w klasyfikacjach tradycyjnych i kategoriach na róż-
nych szczeblach rywalizacji. Aby to uzyskać potrzeba było czternastu lat intensywnej pracy hodowlanej i selekcyj-
nej popartych prawie trzydziestoletnim doświadczeniem. Hodowca od 2013 roku korzysta z produktów firmy 
Avimedica. Testuje także nowe preparaty przed skierowaniem ich do obrotu. Jego ulubione produtky to: 
AviLiv, AviMune, AviLyte, AviRegener, AviPower i AviOil. Z powodzeniem w hodowli stosowane są również na 
bieżąco takie produkty jak: AviCid, AviPro, AviFungal czy też AviPul.
Pan Krzysztof aktualnie uzyskuje coraz lepsze wyniki. Najważniejsze osiągnięcia z ostatniego sezonu 2016 zesta-
wione są poniżej:

Krzysztof Węglewski
Okręg Łódź | tel.: 601 349 349

SEZON 2016 – GOŁĘBIE DOROSŁE

ODDZIAŁ OKRĘG REGION I POLSKA

KAT. „OPEN” – I VCE MISTRZ
KAT.SERYJNE – II VCE MISTRZ
KAT. A – MISTRZ
KAT. C – MISTRZ
KAT. D – MISTRZ
KAT. M – II VCE MISTRZ
KAT. GMP - MISTRZ

KAT.A – 5 MIEJSCE
KAT.B – 15 MIEJSCE
KAT.C – I VCE MISTRZ
KAT.D – I VCE MISTRZ
KAT M – 13 MIEJSCE
KAT.GMP – 4 MIEJSCE
SUPERMISTRZOSTWO – MISTRZ
NAJLEPSZA DOROSŁA LOTNICZKA
NAJLEPSZA LOTNICZKA KAT.C

KAT.A – 22 MIEJSCE
KAT.C –  6 MIEJSCE
KAT.D – 11 MIEJSCE
KAT.GMP – 8 MIEJSCE
SUPERMISTRZOSTWO – 
5 MIEJSCE
3 LOTNICZKA – 14 KONK.
NAJLEPSZA LOTNICZKA 
KAT.C – 4,12coef.

GMP – 80 PRZODOWNIK
INTERMISTRZOSTWO – 
8 PRZODOWNIK

 INFO: Więcej na temat hodowli i wyników na stronie : www.hodowlaweglewski.pl
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1.1 Zaufali nam

Pan Piotr zacięcie do rywalizacji i umiłowanie do przyrody ma we krwi, ponieważ do niedawna zaj-
mował się wędkarstwem wyczynowym. Motto jego pracy hodowlanej brzmi: chcieć to znaczy 
móc. Początki lotowania były trudne, ale już w 2015 roku startując tylko gołębiami rocznymi, które 
zostały po sezonie 2014 r. i  młodymi, które wyhodował sam oraz otrzymał od kolegi z oddziału zdo-
był już niezłe miejsca w lotach zarówno starych (tylko gołębie roczne), jak i młodych. Zdecydowany 
przełom w lotach nastąpił w roku 2016 po nawiązaniu współpracy po zakończonym sezonie 2015 roku 
z firmą Avimedica w Olsztynie. Przeprowadzone badania diagnostyczne po lotach sezonu 
2015, leczenie, szczepienia (po wcześniejszym przygotowaniu według programu), wizyty 

w klinice, rozmowy telefoniczne w czasie lotów 2016 r., przygotowanie do rozpłodu oraz suplementy w żywieniu 
stosowane w czasie całego sezonu, przyniosły nadspodziewany wynik.

Piotr Kowalewski
Oddział Ziemi Suwalsko-Augustowskiej
tel.: 607 291 491

Pan Marcin wstąpił do PZHGP w 2010 roku, a początki hodowli wspomina jako dosyć ciężkie i 
trudne z powodu braku doświadczenia, wiedzy i materiału. W 2012 roku został Mistrzem Sek-
cji Gołębi młodych i I Vice Mistrzem Oddziału Łochów, dzięki kolegom, którzy podarowali mu 
młode gołębie po wdowcach i przekazali wskazówki dotyczące lotowania. W 2013 roku rozpoczęła się współpraca z dr Stenzel, 
która trwa do dziś. W oddziale Warszawa Północ (od 2014r.) został czołowym hodowcą gołębi młodych. Młódków do lotu chowa 
nie więcej niż 60 i większość z nich wytrzymuje lotowanie (w 2016r. na 50 zgłoszonych, 42 przeleciały całość). W dążeniu 
do dobrych wyników, zawsze musi być ktoś kto pomoże wykazując empatię w trudnych chwilach zwątpienia i 
braku czasu. Taką osobą jest żona Pana Marcina, która zawsze wspiera go w działaniach, za co jest jej dogłębnie 
wdzięczny. Pan Marcin od samego początku korzysta z usług weterynaryjnych oferowanych przez naszą firmę i lotu-
je bazując na produktach firmy Avimedica.

Marcin Konarski 
Oddział 0481 Warszawa Północ | tel.: 510 658 049

Przykładowe wyniki młodych w lotach 2016 : Rzeck – sekcja: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.......... Odział: 3,4,5,6,7,9,10,15,........
Rzeck II – sekcja: 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13  Odział: 4,5,6,7,8,8,10,11......

Sezon 2015 Sezon 2016

sekcja
Loty dorosłych 13m/ 20 hodowców I przodownik (typowane); IV przodownik 5/ 50
Loty młodych 5m/ 24 hodowców Mistrz (typowane)/ 25 hodowców; Mistrz (z całości); 1 i 3 gołąb w sekcji

oddział
Loty dorosłych 62m/ 93 hodowców III przodownik 5/50/ 100 hodowców; III przodownik 7 z całości
Loty młodych 15m/100 hodowców I przodownik/ 96 startujących; 8 i 16 gołąb w oddziale

Sezon 2015 Sezon 2016
Mistrz w lotach gołębi dorosłych (z całości)
Mistrz w lotach gołębi dorosłych (z 50tki)
Mistrz w lotach gołębi młodych (z całości i 50tki)
Najlepszy samiec; Najlepsza samica
Najlepszy roczny samiec
Najlepsza roczna samica; Mistrz Kategorii A i B

Gołębie dorosłe: Pomimo przerwania lotów z powodów służbowych udało 
się wywalczyć: Mistrz kategorii A; Mistrz kategorii B; Vce Mistrz sekcji; 
Klasyfikacja lotników w Oddz., Warszawa Północ: Sam-
ce: 7,8,9,11....; Samice: 2,3,4; Roczniaki: 1,6,10,17...; 
Gołębie młode: Mistrz Sekcji Radzymin; Mistrz Oddziału Open z całości,
Mistrz kat. Typowane; Klasyfikacja lotników w Oddz. Warszawa Północ: 2,3,4,5,6,7,8,...
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1.1 Zaufali nam

Pan Wiesław hodowlą gołębi zajmuje się od ponad 20 lat. Aktualnie lotuje w okręgu 
Tarnobrzeg. Motto jego pracy hodowlanej to: ostra selekcja na podstawie 
wyników lotowych, co przynosi pozytywne rezultaty. Z firmą Avimedica współ-
pracuje od 2014 roku powierzając nam wykonywanie badań okresowych gołębi. W 
swojej hodowli stosuje również preparaty firmy Avimedica. Jego ulubione to AviRe-
gener, AviLiv i AviMune. Główne osiągnięcia hodowlane:

Wiesław Kościelny
Oddział 0313 Tarnobrzeg
tel.: 501 549 051 | www.wieslawkoscielny.pl

Sezon

2014 2015 2016

Mistrz kat. A; II-vice Mistrz kat. B 
Mistrz kat. C; Mistrz kat. D 
II-vice Mistrz kat. GMP 
6 przodownik kat. A
10 przodownik kat. B
1 przodownik kat. C
2 przodownik kat. D
7 przodownik kat. GMP

Mistrz Okręgu w lotach gołębi młodych
I vice mistrz oddziału Tar-
nobrzeg w kat. M
I vice mistrz oddziału Tar-
nobrzeg w kat. D

Mistrz oddziału Tarnobrzeg (loty starych)
Mistrz oddziału w kat. B
Mistrz oddziału w kat. D
Mistrz oddziału w kat. Roczne.
Mistrz oddziału w Intermistrzostwie
Super mistrz Okręgu Tarnobrzeg 
Vice mistrz kategorii B okręgu Tarnobrzeg 
oraz 42 miejsce  w Polsce w kat. B

Pan Michał jest członkiem PZHGP od 2003 roku i należy do sekcji Brodnica, od-
działu Wąbrzeźno. Hodowla w obecnych czasach to bardzo pracochłonne zajęcie, 
dlatego pomaga  mu w niej małżonka. Motto jego hodowli brzmi: Zdrowe gołę-
bie, fachowa opieka, zaangażowanie w hodowlę oraz cierpliwość i pokora to podstawa sukcesu.  Od 
2013 roku korzysta z usług weterynaryjnych naszej firmy, suplementację swoich pupili opiera również na 
produktach Avimedica, których jest dystrybutorem. W 2016 roku w lotach gołębi młodych uzyskał 
następujące wyniki:

Michał Bandrowski 
Oddział 0327 Wąbrzeźno | tel.: 669 032 936

• I v-ce mistrz gołębi młodych kat. z całości, 25konk. sekcja Brodnica
• z lotu Czarnków I nagroda, gołąb PL-0327-16-9114, sekcja Brodnica  
• I Przodownik kat. typowane  20 konk. sekcja Brodnica
• I przodownik gołębi młodych kat. typowane 15/8, 20 konk. sekcja Brodnica
• z lotu Strzelce Krajeńskie III nagroda, gołąb PL-0327-16-9042, oddział Wąbrzeźno
• II v-ce mistrz kat. z całości 20 konk. oddział Wąbrzeźno
• V przodownik gołębi młodych kat. „MP” 21konk. oddział Wąbrzeźno
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1.1 Zaufali nam

Pan Mirosław zajmuje się hodowlą gołębi ozdobnych takich jak 
krymka polska, motyl warszawski, mazowiecka sroka białoogoniasta, 
wywrotek mazurski. Działa również na rzecz popularyzacji i ustalenia 
wzorca ras regionalnych, hodowanych w województwie mazowieckim, 
co doprowadziło do oficjalnego zarejestrowania w 2014 roku dwóch z 
nich: mazowieckiej sroki białoogoniastej, popularnie zwanej kaszta-
nem oraz krótkódziobego pasiaka łapciatego zwanego blauwindrem. 
Jest również współzałożycielem Klubu Hodowców Krymki Polskiej 
oraz jego prezesem. Hodowca posiada także uprawnienia sędziowskie 
– specjalność 10 (polskie rasy długodziobe) i 11 (polskie rasy krótko i 
średniodziobe) w grupie dziewiątej:  Lotne. Ukoronowaniem sukcesów 
w hodowli krymki polskiej był udział w 2015 roku w Europejskiej Wystawie w Metz we Francji i zdobycie tam tytu-
łu: Mistrz Europy za kolekcję oraz tytułu Indywidualny Mistrz Europy. Aktualnie poszerza swoje zainteresowania o 
hodowlę gołębi pocztowych. 
Trzykrotnie wyróżniony nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wkład w rozwój i propagowanie 
polskich ras gołębi ozdobnych.
Zdrowie i kondycję swoich ptaków powierza firmie Avimedica od początku jej istnienia. Stosuje 
wszystkie preparaty znajdujące się w ofercie oraz bierze udział w testowaniu nowych produktów 
przed wypuszczeniem ich na rynek. 
Zajmuje się także doradztwem w sprawach dotyczących utrzymania stada hodowcom gołębi ozdobnych i poczto-
wych, polecając oparte na naturalnych składnikach, przetestowane u siebie produkty firmy Avimedica. 

Mirosław Budzianowski
Klub Hodowców Krymki Polskiej
tel.: 601 646 788

Główne osiągnięcia hodowlane:
• Najlepsza kolekcja w rasie krymka polska - Metz, 2015r

• Mistrz Europy w rasie krymka polska - Metz, 2015r.

• Klubowy Mistrz Polski w rasie krymka polska – Łódź 2012, 

• Klubowy Mistrz Polski w rasie krymka polska - Warszawa 2013

• Mistrz Polski w rasie krymka polska - Kielce, 2013r.

• V-ce Mistrz Polski w rasie krymka polska – Szczecin 2012r

• I V-ce Mistrz Polski w rasie krymka polska - Kielce, 2011r.

• V-ce Mistrz Polski w rasie krymka polska – Warszawa 2011r.
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2. Opis produktów

2.1. Preparaty na udaną hodowlę przez cały rok

Właściwości i działanie:
AviRBM to precyzyjnie dobrany wyciąg z ziół zawierających substancje 
o udowodnionym działaniu wspomagającym odporność (jeżówka purpu-
rowa, lukrecja), poprawiającym pracę przewodu pokarmowego (kminek, 
mięta pieprzowa, szałwia lekarska ) oraz pobudzającym apetyt ptaków 
(anyż). Preparat ten zawiera również wyciągi z roślin zawierających 
substancje wspomagające organizm w chorobach zakaźnych (chrzan, 
oregano, rozmaryn, tymianek). Regularne stosowanie AviRBM pobudza 
apetyt i przywraca prawidłową pracę przewodu pokarmowego u ptaków 
wyniszczonych chorobami zakaźnymi oraz zapewnia wydalanie przez 
ptaki zwartych odchodów. 
Wskazania do stosowania:
Wspomaganie układu odpornościowego w okresie około szczepiennym 
oraz w przebiegu chorób wirusowych takich jak cirkowiroza, adenowi-
roza, herpeswiroza, zakażenia przewodu pokarmowego wywołane przez 
rota - i koronawirusy, infekcje bakteryjne przewodu pokarmowego. Po-
prawa jakości kałomoczu u gołębi w sytuacjach stresowych (parowanie, 
transport, wystawy). Pobudzenie apetytu u ptaków osłabionych choro-
bami zakaźnymi. Uwaga! Preparat nie jest lekiem i nie wykazuje aktyw-
ności w przypadku wystąpienia poliurii będącej efektem uszkodzenia 
nerek na tle zakażenia paramyksowirusowego.

AviRBM
wspomaga układ odpornościowy w walce z wirusami

Dawkowanie:
Wspomaganie w leczeniu chorób wirusowych prze-
wodu pokarmowego:  6-9 ml/ 1L wody w trakcie całe-
go leczenia wspomagającego. Jeśli ptaki są odwodnione 
wraz z preparatem można stosować AviLyte oraz AviLiv  
i AviMune.
Wspomaganie odporności w sytuacjach stresowych: 
5-6ml/ 1L/ 5-7 dni
Poprawa apetytu: 4ml/ 1L  lub 6 ml/ 1 kg karmy przez 
5 dni. 

Skład:
wyciąg z ziół: Armoracia rusticana, 
Carum carvi, Echinacea purpurea, 
Glycyrrhiza glabra, Mentha piperita, 
Origanum vulgare , Pimpinella ani-
sum, Rosmarinus officinalis, Salvia 
officinalis , Thymus vulgaris, Urtica 
doica, wit. C, glicerol, glikol mono-
propylenowy.

NOWOŚĆ
2017
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2. Opis produktów

Właściwości i działanie:
AviWormer to precyzyjnie skomponowana mieszanka zawierająca 
duże stężenie wyciągów roślinnych stwarzających niekorzystne środo-
wisko dla robaków obłych, płaskich i niektórych pierwotniaków. Gory-
cze, laktony i olejki eteryczne zawarte w wyciągach z Allium sativa, Ar-
temisia absinthium, Inula helenium, Juglans nigra, Tanacetum vulgare, 
wspomagają usuwać pasożyty. Pozostałe zioła: Eugenia Caryophyllus, 
Foeniculum vulgare, Salvia officinalis, Thymus serpyllum wykazują dzia-
łanie odkażające, przeciwzapalne, rozkurczające na przewód pokarmo-
wy, pobudzające wydzielanie żółci oraz ułatwiające trawienie, Althaea 
officinalis, wpływa dodatnio na wydzielanie śluzu z przewodu pokarmo-
wego co wspomaga usuwać martwe pasożyty.
Wskazania do stosowania:
Wspomaganie utrzymania organizmu ptaków wolnego od inwazji ro-
baków obłych (Ascaridia sp., Capillaria sp., Heterakis sp.) i płaskich 
(Railletina sp.).  Produkt szczególnie zalecany przed okresem łączenia 
w pary, przed sezonem lotowym i wystawowym. Ze względu na duże 
bezpieczeństwo stosowania AviWormer może być używany w sezonie 
lotowym i w trakcie pierzenia.

AviWormer 
wyciąg z ziół odrobaczających

Dawkowanie:
W hodowli gołębi i ptaków ozdobnych podawać co 
3 miesiące w dawce: 
4ml/ 50 gołębi pocztowych (zakładana masa ciała 500g). 
Preparat podawać po zmieszaniu z karmą  podstawową 
(dwa karmienia dziennie) przez 4-6 dni. 
Rozpoczęcie stosowania AviWormer jest najkorzystniej-
sze na  3 tygodnie przed parowaniem, lotami treningowymi 
lub wystawami. Wskazane jest powtórne podanie prepa-
ratu przez 2 kolejne dni po 10-14 dniach od poprzedniego 
stosowania.       

Skład:
wyciąg z ziół (Artemisia absinthium, 
Allium sativa, Althaea officinalis, 
Eugenia Caryophyllus , Foeniculum 
vulgare, Inula helenium, Juglans 
nigra, Salvia officinalis,  Tanacetum 
vulgare , Thymus serpyllum), wit. C, 
glicerol, glikol propylenowy.
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Właściwości i działanie:
AviSalmoTonic to zestawienie olejków ekstrachowanych z roślin i 
płynnych wyciągów roślinnych. Zawarte w wyciągach roślinnych pre-
paratu fitoncydy (tymol, eugenol) i fitoaleksyny działają hamująco na 
namnażanie się bakterii takich jak E. coli, Salmonella Typhimurium, 
Clostridium i inne. 
Substancje roślinne będące składnikami preparatu stymulują także 
układ odpornościowy wspomagając tym samym utrzymanie homeosta-
zy organizmu. 
Wskazania do stosowania:
Wspomagająco w leczeniu infekcji bakteryjnych przewodu pokarmo-
wego takich jak kolibakterioza, salmonelloza, infekcje bakterii beztle-
nowych oraz w celu wspomagania układu oddechowego (białe nosy). 
Wspomagająco w leczeniu i zapobieganiu występowania choroby gołębi 
młodych (YPDS). 

AviSalmoTonic
wspomaga zwalczanie infekcji bakteryjnych   

Dawkowanie:
Wspomagająco przy infekcji wywołanej przez ente-
ropatogenne E. coli: 3ml/1l/5 dni. 
Wspomagająco przy infekcji wywołanej Salmonella 
Typhimurium: 4ml/ 1l/ 3 dni, następnie 3ml/1l przez 
5-7dni. Wspomagająco w leczeniu zespołu choroby 
gołębi młodych: 3 ml/ 30 gołębi pocztowych w takiej 
ilości wody, jaką wypijają w ciągu doby wraz z preparatem 
AviLyte. Karmę bytową zaleca się jednocześnie zmieszać 
z AviLiv i AviMune. 
Ptaki zdrowe:  2ml/1l/3 dni 1 x w miesiącu.

Skład:
eugenol, tymol, olejek anyżowy, ole-
jek cynamonowy, olejek herbaciany,  
olejek eukaliptusowy, wyciąg z ziół 
(Acorus, calamus, Allium sativa, 
Chelidonum majus, Echinacea pur-
purea, Oreganum vulgare, Potentilla 
erecta, Sinapis alba,Thymus serpyl-
lum), glikol propylenowy, glicerol. 

2. Opis produktów
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Właściwości i działanie: 
AviCoxiTonic to skoncentrowana kompozycja naturalnych fitoncydów 
pochodzących z wyciągów i olejków roślinnych, które wspomagają 
działanie układu odpornościowego gołębi i tym samym wzmagają jego 
aktywność przeciwko inwazjom pierwotniaków. Zawarte w produkcie 
substancje roślinne wykazują działanie hamujące aktywność życiową 
pierwotniaków takich jak Eimeria sp. (przyczyna kokcydiozy), wiciow-
ców z rodzaju Trichomonas sp., (przyczyna trichomonozy – rzęsistkowi-
cy) oraz Hexamita sp. (przyczyna hexamitozy). Ponadto wyciągi ziołowe 
preparatu wykazują działanie przeciwzapalne, stabilizujące działanie 
komórek nabłonka przewodu pokarmowego, stymulujące lokalną od-
porność przewodu pokarmowego (GALT) oraz żółciopędne. 
Wskazania do stosowania:
Wspomagająco w ograniczaniu populacji pierwotniaków z rodzaju Eime-
ria oraz Trichomonas. Wspomagająco w trakcie i po leczeniu antybioty-
kowym, wspomagająco w przypadku braku chęci pobierania pokarmów 
oraz w przypadku karmienia paszami oleistymi.

AviCoxiTonic 
wspomaga zwalczanie kokcydii i rzęsistków 

Dawkowanie:
W trakcie wysiadywania jaj:  3ml/1l/ 5-7 dni.
W okresie lęgów:  2ml/1l/3-5 dni co 3 tygodnie.
W pozostałym czasie: Ptaki zdrowe: 2ml/1l/ 3 dni. Ptaki 
podejrzane o inwazje pierwotniakowe: 3ml/1l/ 5-7 dni.

Skład:
olejek anyżowy,  olejek eukaliptu-
sowy, olejek cynamonowy, olejek 
z drzewka herbacianego, eugenol, 
tymol, karwakrol, wyciąg z ziół 
(Allium sativa, Chelidonium majus, 
Origanum vulgare, Panax ginseng, 
Sinapis alba),  glikol propylenowy, 
glicerol.

2. Opis produktów
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2. Opis produktów

Właściwości i działanie: AviFungal to preparat wspomagają-
cy zwalczanie grzybic, wykazujący działanie wobec grzybów z rodzaju 
Aspergillus (A. flavus, A. fumigatus, A. niger) oraz Candida (C. albicans). 
Skuteczność preparatu wynika z jednoczesnego zastosowania jodu, oraz 
naturalnych wyciągów ziołowych zawierających mieszaninę olejków 
eterycznych, flawonoidów, garbników, i terpenów mających działanie 
odkażające, przeciwzapalne oraz łagodzące działania mikotoksyn w 
wątrobie (arnidiol i faradiol zawarty w wyciągu z Calendula officinalis). 
Preparat zawiera ponadto witaminę A, która przyspiesza regenerację 
uszkodzonego nabłonka oraz sorbitol, jako dodatkowe źródło energii dla 
osłabionych ptaków. AviFungal stosowany osłonowo przy antybioty-
koterapii minimalizuje ryzyko rozwoju i wystąpienia grzybicy przewodu 
pokarmowego. Składniki aktywne preparatu wydalane przez układ od-
dechowy, wydalniczy i pokarmowy wspomagają usuwanie mikotoksyn 
z organizmu.
Wskazania do stosowania:
Wspomagająco w grzybicach układu pokarmowego wywołanych przez 
grzyby z rodzaju Candida oraz Aspergillus, po antybiotykoterapii w celu 
zapobiegania wystąpieniu grzybicy polekowej, wspomagająco w lecze-
niu schorzeń górnych dróg oddechowych wraz z preparatem AviPul, 
w okresie wychowu młodych oraz w okresie pierzenia dla pobudzenia 
pracy tarczycy.

AviFungal
wspomaga zwalczanie grzybicy

Dawkowanie:
W terapii grzybic przewodu pokarmowego: 2ml/1l 
wody do picia przez 7 dni. 
W profilaktyce zakażeń grzybami Candida spp.: 
2,5ml/1l wody 3x w tygodniu.
Osłaniająco w trakcie całej terapii antybiotykowej:
2ml/1l oraz przez 4 dni po zakończeniu podawania 
antybiotyku.
W okresie pierzenia: 2ml/1l 3x w tygodniu.

Skład:
jodek potasu, wit. A, wyciąg z ziół 
(Achillea millefolium, Betula pen-
dula, Calendula officinalis, Cinna-
monum Aromaticum, Rosmarinus  
officinalis, Tilia cordata), sorbitol, 
glikol propylenowy, kwas cytryno-
wy.

BESTSELLER
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2. Opis produktów

Właściwości i działanie:
AviPul to specjalistyczny preparat tonizujący drogi oddechowe gołębi 
sportowych. Zawarte w nim ekstrakty roślinne zawierające m.in. ty-
mol i karwakrol pobudzając ruch rzęsek oraz wydzielanie surfaktantu 
działają wykrztuśnie, ponadto wykazują działanie przeciwzapalne oraz 
przeciwbakteryjne, co ułatwia leczenie infekcji układu oddechowego. 
Dodatkowo zawarta w preparacie wit. A wspomaga procesy regeneracji 
błon śluzowych dróg oddechowych, a wit. C wpływa na procesy odpor-
nościowe organizmu. Olejki eteryczne z mięty i eukaliptusa udrożniają 
przewody nosowe oraz działają tonizująco na układ pokarmowy. W upal-
ne dni  AviPul chroni śluzówkę dróg oddechowych przed nadmiernym 
wysuszeniem. W trakcie ciężkiego lotu preparat zapobiega obsychaniu 
śluzu w jamie dziobowej i tworzeniu się w niej biało-żółtych nalotów. 
Wskazania do stosowania:
Wspomagająco w leczeniu antybiotykowym infekcji dróg oddechowych 
(katar zakaźny, mykoplazmoza, ornitoza), ułatwienie odkrztuszania za-
legającej wydzieliny, oczyszczanie dróg oddechowych po okresie zimo-
wym, wspomagająco w trakcie upałów oraz w celu oczyszczania dróg 
oddechowych w okresie lotów konkursowych.

AviPul  
wspomaga oczyszczanie dróg oddechowych

Dawkowanie:
W okresie lotowym: 2ml/1l w drugim dniu po locie oraz dzień 
przed lotem (wieczorem).
W trakcie upałów: 2ml/20 gołębi w takiej ilości wody, jaką 
piją w ciągu doby oraz jako zamgławianie gołębnika w dawce 
20ml/1l ciepłej wody. Zamgławianie pomieszczeń można stoso-
wać również w dniu powrotu z lotu. 
Wspomagająco w antybiotykoterapii chorób układu od-
dechowego: 2,5ml/1l przez cały okres podawania antybiotyku 
wraz z  preparatem AviFungal.
Oczyszczanie po zimie: 2ml/1l 3x w tygodniu.  Preparat może 
być również podawany na karmę w tej samej dawce co na wodę 
lub w dawce 3ml/1 kg karmy.

Skład:
wyciąg z ziół (Althaea officina-
lis, Pimpinella anisum, Pinus 
sylvestris, Plantago lanceolata, 
Thymus vulgaris, Tussiflago far-
fara),  naturalny olejek eteryczny 
z eukaliptusa, naturalny olejek ete-
ryczny z mięty pieprzowej, kwas 
cytrynowy, wit. A, wit. C, glikol pro-
pylenowy, sorbitol.  
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2. Opis produktów

Właściwości i działanie:
AviMune to preparat podnoszący obniżoną odporność gołębi. Zawar-
te w nim β-glukany stymulują komórki odpornościowe nabłonka jelit 
(makrofagi) do większej aktywności. Tym sposobem pobudzają nie tylko 
lokalną odporność przewodu pokarmowego (GALT), ale również odpor-
ność ogólnoustrojową, w tym poszczepienną. Dodatkowo zawarte w 
preparacie MOS wiążą się z receptorami na powierzchni patogennych 
bakterii i utrudniają im kolonizację jelit. Ponadto alicyna będąca skład-
nikiem czynnym zawartym w czosnku i cebuli działa bakterio-, grzybo- i 
wirusobójczo, co potęguje działanie prozdrowotne AviMune. Preparat 
zawiera również aminokwasy będące składnikami w powstawaniu swo-
istych przeciwciał oraz zestaw witamin będących katalizatorami reakcji 
powstawania immunoglobulin. 
Wskazania do stosowania: Zapobieganie chorobom wiruso-
wym i bakteryjnym przewodu pokarmowego (zespół circo-coli, salmo-
neloza, klostridioza), w sytuacjach obniżonej odporności (zakażenia cir-
kowirusowe, stres transportowy, wystawy, loty konkursowe, odsadzenie 
młódków), wspomagająco w leczeniu chorób wirusowych i bakteryjnych 
w okresie okołoszczepiennym oraz w okresie odchowu piskląt.

AviMune  
stymulator odporności

Dawkowanie:
Profilaktycznie: 5g/1kg karmy przez 5-7 kolejnych dni  
w miesiącu.
Wspomagająco w leczeniu chorób przewodu pokar-
mowego: 5g/1kg karmy w trakcie całej antybiotykoterapii 
oraz 3 dni po jej zakończeniu.
W okresie odchowu młódków: 10g/1 kg karmy 3x w 
tygodniu. 
W okresie okołoszczepiennym: 5g/1 kg karmy przez 
10 dni przed szczepieniem. Przed zmieszaniem preparatu 
z karmą należy ją uprzednio zwilżyć preparatem AviLiv.

Skład:
β-glukany, MOS (Mannano-Oligo-
-Sacharydy), ekstrakt drożdżowy, 
sproszkowana cebula, sproszko-
wany czosnek, sproszkowany anyż, 
kwas cytrynowy, wit. E, wit. C,  
wit. K, wit. B1, wit. B2, wit. B3, wit. B5, 
wit. B9, wit. B12, L-Lizyna, cholina.

BESTSELLER
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2. Opis produktów

Właściwości i działanie: AviLiv poprzez swój skład działa 
ogólnie wzmacniająco na przemianę materii. Zaletą preparatu  jest 
stabilizujące działanie na komórki wątroby oraz nerek, szczególnie przy 
chorobach wirusowych. Zawarte w produkcie wyciągi ziołowe pobudza-
ją czynności wątroby (odtruwanie organizmu, przemiany aminokwasów, 
magazynowanie glikogenu, funkcje trawienne - wydzielanie żółci) oraz 
przyspieszają regenerację komórek tego narządu. Działanie ziół potęgo-
wane jest zawartą w preparacie witaminą C, która działa osłaniająco na 
wątrobę. Obecne w produkcie wyciągi ziołowe działają też moczopędnie 
oraz przeciwzapalnie, co wspomaga odtruwanie krwi oraz funkcje nerek 
w zatruciach i chorobach wirusowych. Ponadto zawarty sorbitol jest do-
datkowym źródłem energii dla chorych ptaków oraz pobudza przepływ 
żółci w wątrobie. 
Wskazania do stosowania:
Wszystkie stany związane z obciążeniem narządów miąższowych, tj. 
wspomaganie w chorobach wirusowych i bakteryjnych, osłonowo w trak-
cie podawania antybiotyków, odtruwająco po przedawkowaniu leków, 
wspomagająco w okresie pierzenia, w okresie lotowym w fazie odbudowy 
po locie, podczas oczyszczania po zimie, w trakcie wychowu młodych. 
Preparat może być stosowany jako nośnik dla AviMune, AviRegener 
lub dowolnych preparatów sypkich do podawania z karmą.

AviLiv 
regeneracja wątroby i nerek

Dawkowanie:
Wspomagająco w leczeniu chorób wirusowych 
i bakteryjnych: 5ml/1 kg karmy wraz z AviMune przez 
min. 5-7 dni.
Wspomagająco przy zatruciach w tym również leka-
mi: 4 ml/1 kg karmy lub 3 ml/1l wody. 
W trakcie pierzenia oraz odchowu piskląt:  4ml/1 kg 
karmy 2-3x w tygodniu.
W sezonie lotowym: 4ml/1 kg karmy w fazie odbudowy 
gołębia po locie razem z preparatem AviRegener.
Oczyszczanie po zimie: 3-5ml/1 kg karmy przez 5 dni.

Skład:
wyciąg z ziół (Arctium lappa, Centaurea 
cyanus, Chelidonium majus, Cynara 
scolymus, Peumus boldus, Sylibum ma-
rianum, Tanaxacum officinale), L-lizyna, 
cholina, L-karnityna, wit. C, sorbitol, gli-
kol propylenowy, kwas cytrynowy. 

BESTSELLER
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2. Opis produktów

Właściwości i działanie:
AviPro to nowoczesny preparat probiotyczny opracowany dla gołębi 
wszystkich ras i grup wiekowych. Bazą preparatu jest liofilizat specjal-
nie dobranych mikroorganizmów będących naturalnymi składnikami 
przewodu pokarmowego ptaków. Korzystne  działanie bakterii probio-
tycznych polega na wytwarzaniu kwasów organicznych (mlekowy, octo-
wy) oraz naturalnych bakteriostatyków (acidofilina, nizyna), które wraz 
z obniżonym odczynem treści przewodu pokarmowego stwarzają nieko-
rzystne warunki dla bakterii chorobotwórczych. Dzięki temu powstaje 
naturalna bariera biologiczna dla takich patogenów jak E. coli, Salmo-
nella Typhimurium czy Clostridium sp. Ponadto bakterie probiotyczne 
przywracają homeostazę przewodu pokarmowego nie dopuszczając do 
nadmiernego rozwoju grzybów, pobudzają perystaltykę jelit, poprawiają 
wchłanianie wapnia i innych minerałów, tłuszczów oraz dostarczają wit. 
z grupy B i wit. K.

AviPro
probiotyk

Dawkowanie:
Po antybiotykoterapii: 1g/ 20 gołębi z 
wodą przez 3 dni. 
W sezonie lęgowym: w okresie klucia 
się piskląt:  
1 g/ 20 gołębi 3x w tygodniu. W pozo-
stałych okresach jako profilaktyka 2x w 
tygodniu.  
Uwaga! Dla uzyskania najlepszych efektów 
najpierw należy podać AviCid, a następne-
go dnia AviPro.

Skład:
Żywe, liofilizowane kultury bakterii: Lactobacil-
lus acidophilus, Enterococcus faecium, Pedioc-
cocus acidilacti, Lactobacillus casei, węglowo-
dany, witaminy, aminokwasy.
Szczepy bakterii zawarte w preparacie są oporne 
na następujące antybiotyki: amoksycylina, am-
picylina, doksycyklina, erytromycyna, gentamy-
cyna, klindamycyna, kolistyna, penicylina, strep-
tomycyna, salinomycyna, tylozyna dzięki czemu 
AviPro może być stosowany w trakcie leczenia 
za pomocą wymienionych wyżej substancji.

Wskazania do stosowania: Po antybiotykoterapii w celu przywrócenia równowagi jelitowej. Wspomaga-
jąco przy chorobach przebiegających z biegunką wraz z preparatem AviCid. W okresie lęgów w celu zasiedlenia 
przewodu pokarmowego piskląt prawidłową florą bakteryjną. 
W sezonie lotowym w celu wzmocnienia bariery jelitowej wraz z preparatem AviMune.

BESTSELLER
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2. Opis produktów

Właściwości i działanie: AviCid to wieloskładnikowy preparat 
przeciwbiegunkowy dla gołębi. Podstawą jego działania jest obniżanie 
pH treści jelit, co ma oddziaływanie bójcze wobec bakterii patogennych 
wywołujących nieżyty przewodu pokarmowego, ponieważ bakterie te 
potrzebują do namnażania pH zasadowego. Zawarte w preparacie kwa-
sy organiczne ograniczają rozwój bakterii takich jak Salmonella sp., 
Enterococcus sp., E. coli oraz Clostridium sp. Obniżone pH wody pitnej 
w trakcie upałów poprawia jej stan higieniczny. Zawarte w preparacie 
ekstrakty z ziół mają właściwości ściągające i przeciwzapalne. Poprzez 
denaturację błony śluzowej jelit doprowadzają do jej uszczelnienia, a 
ponadto wiążą i neutralizują toksyny, bakterie i pierwotniaki. Działanie 
bakteriobójcze powoduje w znacznym stopniu eliminację czynników 
odpowiedzialnych za powstawanie biegunek. Dodatkowo zawarty w 
preparacie wyciąg z oregano, kminku, szałwii i cynamonu dodatnio 
wpływa na apetyt gołębi oraz wspomaga procesy trawienne. 
Wskazania do stosowania: Jako profilaktyka chorób przewo-
du pokarmowego, w celu zapobiegania namnażaniu się drobnoustrojów 
w wodzie podczas upałów, wspomagająco w chorobach bakteryjnych 
przebiegających z biegunką, przy zmianie paszy, w trakcie odsadzenia 
młódków, w sytuacjach występowania stresu cieplnego.

AviCid 
zakwaszacz paszowy z ziołami

Dawkowanie:
Profilaktycznie: 3ml/1l/3x w tygodniu. 
Wspomagająco w chorobach przebiegających z 
biegunką: 4ml/1l w trakcie całej antybiotykoterapii oraz 
przez 3 dni po jej zakończeniu razem z probiotykiem. 
W okresie wychowu młódków: 3 ml/1l/2x w tygodniu.
W okresie zmiany paszy: 3 ml/1l przez 3 kolejne dni.

Skład:
kwas mrówkowy, kwas jabłkowy, 
kwas propionowy, wyciąg z ziół 
(Carum carvi, Cinnamonum Sheffer, 
Juglans regia, Origanum vulgare, 
Pimpinella anisum, Salix alba, Sal-
via officinalis, Vaccinum myrtillus), 
glikol propylenowy, sorbitol. 
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2. Opis produktów

Właściwości i działanie: AviOil to mieszanina naturalnych 
olejów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Zawarty w preparacie tran 
produkowany jest wyłącznie z ryb morskich (łosoś, dorsz, makrela) i jest 
źródłem cennych składników odżywczych takich jak niewystępujące w 
olejach roślinnych Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe (NNKT) 
oraz witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D3, E, K). Warto podkre-
ślić, że NNKT (Ω-3, Ω-6) muszą być dostarczone organizmom gołębi z 
karmą, ponieważ nie potrafią one same ich syntetyzować, a kwasy te 
stanowią ok. 60% masy mózgu. Z kolei obecny w preparacie olej sojowy 
jest bogatym źródłem lecytyny, co zdecydowanie poprawia koncentrację 
gołębi pocztowych. AviOil jest doskonałym komponentem do natłusz-
czania karmy, poprawia jej wartość energetyczną oraz smakowitość. 
Warto pamiętać, że energia gołębia na krótki lot czerpana jest z węglo-
wodanów, natomiast podczas długotrwałego wysiłku (loty powyżej 450 
km) po wyczerpaniu rezerw cukrowych gołębie czerpią energię właśnie 
z tłuszczy. Dodatkowo preparat bardzo dobrze działa na skórę i jej wy-
twory, w związku z tym jest doskonałym dodatkiem paszowym na okres 
pierzenia. 
Wskazania do stosowania: W sezonie lotowym, jako dodat-
kowe źródło energii dla gołębi biorących udział w długich lub ciężkich 
lotach konkursowych. Wspomagająco w okresie pierzenia, w okresie 
składania jaj oraz w okresie odchowu piskląt.

AviOil
kwasy Ω-3, Ω-6 i lecytyna

Dawkowanie:
W okresie lotowym:  1 dzień przed lotem, wieczorem 
4ml/1 kg karmy. Przed spodziewanym ciężkim lotem pre-
parat można podać rano i wieczorem. 
W okresie przygotowań do rozpłodu i wychowu młód-
ków:   5ml/1 kg 2x w tygodniu. 
W okresie pierzenia: 4-5 ml/1 kg karmy 3x w tygodniu.

Skład:
tran z ryb morskich, olej sojowy. Kom-
pozycja olejów zawiera Niezbędne 
Nienasycone Kwasy Tłuszczowe  
(Ω-3: linolenowy, dokozaheksaeno-
wy;  Ω-6: linolowy) oraz naturalną 
lecytynę sojową.  
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2. Opis produktów

Właściwości i działanie: 
AviCal to precyzyjnie zbilansowana mieszanka paszowa mineralna 
przeznaczona dla gołębi na okres rozpłodu oraz wychowu piskląt. Pre-
parat zawiera duże koncentracje łatwo wchłanialnych minerałów, dzięki 
czemu wspomaga tworzenie przez samiczki jaj o mocnych i twardych 
skorupach, jak również zapewnia prawidłowy rozwój kośćca rozwija-
jących się piskląt. Ponadto preparat zawiera zestaw witamin, selen i 
L-karnitynę  wspomagające ruchliwość plemników, przez co dodatnio 
może wpływać na zapładnialność jaj. AviCal wzbogacony jest izolatem 
białka zwierzęcego, co stanowi bogate źródło aminokwasów przekazy-
wanych do białka jaja oraz pisklętom w trakcie karmienia mleczkiem i w 
okresach późniejszych.

AviCal 
wspomaga budowę skorup jaj oraz kości 
i podnosi wyniki rozrodu

Dawkowanie:
Początek lęgów: 8g/1kg karmy 2-3x w ty-
godniu.
Szczyt sezonu lęgowego: 10g/1kg karmy 
2-3 x w tygodniu  naprzemiennie z produk-
tem AviFerr.  Przed podaniem preparatu kar-
mę można zwilżyć AviOil lub jogurtem na-
turalnym. Preparat można podawać również 
w oddzielnym pojemniku do samodzielnego 
dziobania.

Skład:  łatwo przyswajalne związki  wapnia,  magne-
zu, potasu, fosforu, miedzi, cynku, żelaza, kobaltu, białko 
serwatki, sproszkowane rośliny (pokrzywa, łopian, nasiona 
ostropestu), fruktoza, maltodekstryna oraz  wit. A, wit. D3, 
wit. E, wit. C, wit. K, wit. B1 wit. B2, wit. B3, wit. B5, wit. 
B9, wit. B12, chlorek choliny,  L-lizyna, L-karnityna, me-
tionina, selen. Zawarty izolat białka posiada następujący 
profil aminokwasowy/100g: Alanina 4,92g, Lizyna 10,11g, 
Arginina 2,71g, Metionina 1,9g, Kw. asparginowy 10,36g, 
Fenyloalanina 3,14g, Cystyna 1,63g, Prolina 7,21g, Kw. glu-
taminowy 18,10g, Seryna 4,92g, Glicyna 1,80g, Treonina 
6,93g, Histydyna 1,83g, Tyrozyna 2,96g, Izoleucyna 6,07g, 
Walina 5,71g, Leucyna 10,46g.

Wskazania do stosowania:
Jako uzupełnienie karmy bytowej przez cały sezon rozpłodowy. Preparat szczególnie polecany do po-
dawania silnie eksploatowanym gołębiom rozpłodowym, spod których jaja podkładane są pod mam-
ki. W trakcie odchowu młodych preparat można stosować łącznie z produktem AviOil, AviFerr oraz  
AviRegener i AviLiv.

aż 31
składników!
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2. Opis produktów

Właściwości i działanie:
AviFerr to precyzyjnie zbilansowany preparat przeznaczony dla gołębi 
sportowych oraz piskląt. Preparat pobudza układ krwiotwórczy do syn-
tezy hemoglobiny zwiększając tym samym udział czerwonych krwinek, 
co dodatnio wpływa na wymianę gazową w płucach i zapewnia lepsze 
utlenowanie krwi. Dodatkowo preparat stymuluje procesy energetyczne, 
metabolizm tłuszczów i węglowodanów oraz syntezę białek, co dodatnio 
wpływa na wzrost i rozwój piskląt a także poprawia osiągi lotowe gołębi. 
Wskazania do stosowania:
Wspomaganie organizmu gołębi w okresie intensywnych lotów konkur-
sowych i wiosennych treningów, w okresie rozrodu, pierzenia oraz w cho-
robach zakaźnych jako immunostymulator wraz z preparatem AviMune.

AviFerr
bogate źródło żelaza, mikroelementów,
witamin i aminokwasów  

Dawkowanie:
W trakcie lotów konkursowych: 
2,5-3ml/1l w połowie tygodnia lotowego.  
Podawać co 2 tygodnie. 
W trakcie lęgów: 4ml/1l 3x w tygodniu. 
W okresie pierzenia: 2,5ml/1l 1x w tygodniu.

Skład:
łatwo przyswajalne związki żelaza, 
manganu, kobaltu, miedzi, wit. B12, 
wit. B1, wit. B2, wit. B3, wit. B5, wi-
tamina H, cholina,  wit. K3, L-Lizyna, 
L-karnityna, glukoza, sorbitol
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Właściwości i działanie: 
AviPen to precyzyjnie zbilansowana mieszanka paszowa przeznaczo-
na dla gołębi wszystkich ras na okres pierzenia. Zawarty w preparacie 
dimetylosulfon jest jednym z najlepszych źródeł organicznej siarki. 
Zarówno aminokwasy egzogenne (metionina) jak i organiczna siarka są 
niezbędne do budowy mocnego pióra. Dodatkowo preparat zawiera duże 
stężenie mikroelementów (w tym cynku), witamin (w tym H i A), które 
są niezbędne w procesach powstawania wytworów skórnych w tym piór. 
Ponadto produkt wzbogacony jest choliną usprawniającą pracę wątroby 
w trakcie pierzenia.

AviPen liquid 
wspomaga proces pierzenia 

Dawkowanie:
W okresie pierzenia:  4 mL/ 1 L wody lub 
5-6 mL/ 1 kg karmy 3x w tygodniu. W przy-
padku podawania z karmą należy uwzględnić 
stosowanie preparatu AviOil w inne dni niż 
AviPen liquid.

Skład:
dimetylosulfon, glikol monopropylenowy, wit. A, wit. 
K3 200 mg, wit. C, wit. B2, wit. B5, wit. B12, wit. H, 
chlorek choliny, cynk, metionina.  

Wskazania do stosowania:
Jako uzupełnienie paszy bytowej w okresie jesiennego pierzenia, oraz opierzania się ptaków młodych. 
W celu uzyskania lepszych efektów preparat powinien być podawany razem z zestawem olejów AviOil 
oraz tonikiem wątrobowym AviLiv.

2. Opis produktów
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2.1.1. Rekomendowane programy stosowania

Zabieg
Tydzień przed parowaniem

6 5 4 3 2

Bad. parazytologiczne, bakte-
riologiczne i mikologiczne + +

Bad. wymazu z wola w kierunku 
trichomonozy + +

Odrobaczanie * + +
Kokcydiostatyki * + +

Zwalczanie trichomonadozy * + +
Immunomodulacja +

Szczepienie +

Wszystkie proponowane w tabeli badania hodowcy mogą 
bezproblemowo wykonać w naszej placówce. Dla hodowców 
z odległych zakątków Polski przygotowaliśmy specjalne ze-
stawy do pobierania próbek. Zestaw taki można zamówić w 
naszej placówce i po otrzymaniu go pobrać próbki zgodnie z 
zamieszczoną instrukcją oraz wysłać na nasz adres.

Przygotowanie do szczepień 

2.1.1. Rekomendowane programy stosowania 
produktów poza sezonem lotowym

 Przygotowania do szczepienia ptaków rozpłodowych trzeba rozpocząć prawie 2 miesiące przed parowaniem. Tylko wtedy 
mamy wystarczająco dużo czasu na prawidłowe przeprowadzenie ewentualnych kuracji. Gołębie rozpłodowe muszą być zaszczepione 
najpóźniej 2 tyg. przed parowaniem, wówczas samiczki zdążą wytworzyć odpowiednią ilość przeciwciał, które przekażą do jaja, poza tym 
unika się tym sposobem strat w pierwszym lęgu spowodowanych dużą ilością jaj niezapłodnionych. Gołębie młode muszą być zaszczepione 
najpóźniej 2 tyg. przed lotami lub wystawami. Uwaga! gołębie młode powinny być szczepione 2 razy w odstępie 2 -3 tygodni! Tylko wtedy 
mamy gwarancję wysokiej protekcji poszczepiennej! Przed przystąpieniem do szczepień ptaki muszą być w 100% zdrowe. Stan zdrowia 
najłatwiej sprawdzić badając gołębie i na podstawie wyników dobrać leki. 
Nigdy nie należy przeprowadzać kuracji  „na ślepo” – powodują narastanie lekooporności u bakterii!

*wybór chemioterapeutyku powinien należeć do lekarza weterynarii, nie hodowcy!

Program prowadzenia badań i kuracji przed przystąpieniem do szczepienia gołębi

Dzień przed szczepieniem Preparat Dawka

10-4 AviSalmoTonic 3ml / 20 gołębi z wodą

10-0 AviLiv
AviMune

4ml / 1 kg karmy
5g / 1kg karmy

3-0 AviFerr 2,5 ml / 20 gołębi, podać z wodą

Dzień 0 – szczepienie Tylko szczepionki zarejestrowane do legalnego stosowania, 
 wybór szczepionki należy do lekarza weterynariii  

0-1 AviFerr 2,5 ml / 20 gołębi, podać z wodą

0-7 AviLiv
AviMune

4ml / 1kg karmy
5g / 1kg karmy

Proponowany program przygotowania gołębi do szczepień w oparciu o produkty Avimedica
Alternatywą dla chemioterapeutyków są preparaty AviCoxiTonic, AviSalmotonic i AviWormer!
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Dzień przed parowaniem Wydłużanie dnia świetlnego (minuty)

4 Stopniowo: Poniedziałek o 10, Środa o 20, Sobota o 30

3 Stopniowo: Poniedziałek o 40, Środa o 50, Sobota o 60

2 Stopniowo: Poniedziałek o 70, Środa o 80, Sobota o 90

1 Stopniowo: Poniedziałek o 100, Środa o 110, Sobota o 120

Przygotowanie do lęgów i okres lęgowy
 Po zaszczepieniu gołębi można zacząć przygotowywać je do lęgów. Należy pamiętać, że stymulacja procesów rozrodczych 
u ptaków odbywa się między innymi pod wpływem promieniowania świetlnego. W związku z tym należy stopniowo wydłużać gołębiom 
dzień. Należy to robić poprzez zapalanie gołębiom światła – najlepiej o określoną ilość minut przed świtem. Można w tym celu zastosować 
sterowniki elektroniczne lub mechaniczne.

Przykład schematu wydłużania dnia świetlnego gołębiom:

Równocześnie z doświetlaniem należy stosować tygodniowy program stymulacji ptaków rozpłodowych:

Preparat
Dzień tygodnia

Poniedzialek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

AviCal 10g/1kg karmy 10g/1kg karmy 10g/1kg karmy

AviLiv 4ml/1kg karmy 4ml/1kg karmy 4ml/ 1kg karmy

AviPro 1g/1L wody 1g/1L wody

AviFerr 2,5ml/1L wody 2,5ml/1L wody

W karmnikach powinny znajdować się ponadto grity i kołacze, ptaki powinny jeść karmę rozpłodową. W trakcie wysiadywania jaj należy podać 
AviCoxiTonic przez 7 dni w dawce 3ml/1l.

2.1.1. Rekomendowane programy stosowania
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2.1.1. Rekomendowane programy stosowania

DZIEŃ TYGODNIA Z WODĄ W DAWCE Z KARMĄ W DAWCE

PONIEDZIAŁEK AviCid 3ml / 1L+ AviPro 1g / 1L  

WTOREK  AviCal 10g / 1 kg karmy + AviOil 5ml / 1 kg karmy

ŚRODA AviCid 3ml / 1L + AviPro 1g / 1L AviLiv 5ml / 1kg + AviMune 4g / 1 kg karmy**

CZWARTEK  AviCal 10gr / 1 kg karmy + AviOil 5ml / 1 kg karmy

PIĄTEK AviCid 3ml / 1L+ AviPro 1g / 1L  

SOBOTA  AviCal 10g / 1 kg karmy + AviOil 5ml / 1 kg karmy

NIEDZIELA AviCoxiTonic 3ml / 1L*
AviSalmoTonic 3ml / 1L  

Program stosowania produktów Avimedica na okres lęgów i zdrowy odchów młódków:

 W okresie odchowu młodych można również z powodzeniem stosować preparaty z linii lotowej (AviRegener, 
AviPower, AviLyte) oraz AviFungal w dowolnych konfiguracjach. 

 Należy pamiętać o szczepieniu młodziaków minimum przeciwko paramyksowirozie. Uodpornianie trzeba roz-
począć od wieku 3-4 tygodni. Szczepienie to należy powtórzyć po 2-3 tygodniach, można wówczas zastosować szczepienie 
skojarzone np.: paramyksowiroza + ospa. W przypadku zagrożenia danego stada salmonelozą należy wykonać jednorazowe 
oddzielne szczepienie przeciwko tej chorobie stosując szczepionkę żywą.

* AviCoxiTonic i AviSalmotonic podawać profilaktycznie co 3 tygodnie przez 3 kolejne dni. Nie należy podawać obu preparatów w tym samym tygodniu.
** Avimune należy podawać 1x w miesiącu przez minimum 7 kolejnych dni stosując AviOil lub AviLiv jako nośniki.

DZIEŃ TYGODNIA Z WODĄ W DAWCE Z KARMĄ W DAWCE

PONIEDZIAŁEK AviLiv 5ml/ 1L AviOil 5ml/1kg

WTOREK AviPen liquid 4ml/ 1L

ŚRODA AviLiv 5ml/ 1L AviOil 5ml/1kg

CZWARTEK AviPen liquid 4ml/ 1L

PIĄTEK AviLiv 5ml/ 1L AviOil 5ml/1kg

SOBOTA   

NIEDZIELA AviPen liquid 4ml/ 1L AviFerr 3ml/ 1 kg

Program stosowania produktów Avimedica w okresie pierzenia:
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2.1.1. Rekomendowane programy stosowania

DZIEŃ TYGODNIA Z WODĄ W DAWCE Z KARMĄ W DAWCE

PONIEDZIAŁEK AviOil 4ml / 1kg karmy

WTOREK AviFungal 2,5ml / 1L

ŚRODA AviOil 4ml / 1kg karmy

CZWARTEK

PIĄTEK AviFerr  2ml / 1L AviLiv 3ml / 1kg karmy

SOBOTA AviPro 1g / 1L  

NIEDZIELA AviOil 4ml / 1kg karmy

Proponowany program stosowania produktów Avimedica w okresie zimowym

Program na okres zimowy

 Zima jest okresem, w którym hodowcy często zaniedbują gołębie dając im gorszej jakości karmę oraz pozostałości preparatów 
z minionego sezonu. Postępowanie takie nie do końca jest prawidłowe, ponieważ zimą gołębie (mimo, że nie pracują intensywnie) nadal 
mają zapotrzebowanie na składniki mineralne i witaminowe. Ponadto stosowanie monodiety w tym okresie bardzo często doprowadza do 
niepotrzebnego zatuczania się ptaków.

Nasza firma jako jedyna pamięta o gołębiach ozdobnych!

 W przypadku gołębi ozdobnych zima to okres ciężkiej pracy na wystawach. Gołębie rasowe wprawdzie nie są zmuszane do 
wyczynów fizycznych, ale mimo wszystko branie przez ptaki ozdobne udziału w wystawach co tydzień jest dla nich dużym stresem. Stres 
związany jest z transportem na wystawy (nieraz bardzo długim), oceną sędziowską (często gołębie w tym czasie nie są karmione już od 2 dni), 
zwiedzaniem wystawy przez gości i ponownym transportem. Gołębie ozdobne są o wiele bardziej delikatne od pocztowych w związku z tym 
dobry hodowca powinien wspomagać swoich podopiecznych w okresie wystaw. 

UWAGA! Niestety na krajowych wystawach często nie przykłada się uwagi do tego, by przyjmowane gołębie były szczepione. Dlatego dla do-
bra swoich podopiecznych radzimy zadbać o ich uodpornienie przed okresem wystaw. Pozwoli to uniknąć przykrych  niespodzianek. Program 
na przygotowanie do szczepienia znajduje się na str. 8 niniejszego katalogu.

Doskonałymi preparatami na okres wystawowy są produkty lotowe Avimedica: AviLyte, AviPower, AviRegener oraz  
immunostymulatory: AviMune + AviLiv, AviFerr. Należy je stosować w układzie zbliżonym do programu na loty krótkodystansowe  
gołębi pocztowych.
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2. Opis produktów

2.2. Produkty na wygrany sezon lotowy

Właściwości i działanie: 
AviPower to kompozycja witamin i łatwo wchłanialnych węglowoda-
nów. Cukry stanowią główne źródło energii na loty krótkodystansowe 
oraz pierwszą rezerwę energetyczną w lotach długodystansowych. Po 
ich wyczerpaniu gołębie wykorzystują rezerwy energetyczne zgroma-
dzone w tłuszczach. Zawarte w preparacie witaminy z grupy B są natu-
ralnymi katalizatorami wielu szlaków w organizmie w tym również szla-
ków anabolicznych w przemianach energetycznych. Z kolei witamina C 
należy do naturalnych antyoksydantów, wyłapujących wolne rodniki i 
zapobiegających procesom degradacji tkanek organizmu. Ptaki potra-
fią syntetyzować witaminę C w organizmie jednak podczas stresu jaki 
towarzyszy lotom konkursowym oraz upałów zapotrzebowanie na nią 
wzrasta.  

AviPower 
energia na loty

Dawkowanie:
W sezonie lotowym: Przed lotem krótkim 1-2g/1kg kar-
my zwilżonej jogurtem. Przed lotem długim 1-2g/1kg kar-
my zwilżonej preparatem AviOil.  
W trakcie upałów:  2-4g/1l wody wraz z preparatem Avi-
Pul.

Skład:
glukoza, fruktoza,  wit. E, wit. C, wit. 
K, wit. B1, wit. B2, wit. B3, wit B5, 
wit. B9, wit. B12.

Wskazania do stosowania:
W sezonie lotowym w celu zapewnienia dodatkowego źródła energii przed lotami krótkodystansowymi. Przed lo-
tami długodystansowymi produkt należy podawać łącznie z kompozycją olejów AviOil. Preparat można stosować 
również w trakcie upałów wraz z preparatem AviPul oraz przed transportem na wystawy gołębi ozdobnych.
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2. Opis produktów

Właściwości i działanie:
AviBooster to specjalistyczny preparat opracowany w celu poprawy 
wyników lotowych u gołębi pocztowych oraz wysokolotnych. Zawarta 
w preparacie L-karnityna pośredniczy w metabolizmie kwasów tłusz-
czowych, czego efektem jest uwolnienie dodatkowej energii zgroma-
dzonej w postaci tłuszczu, magnez jest pierwiastkiem niezbędnym w 
prawidłowym funkcjonowaniu tkanki mięśniowej, witaminy z grupy B są 
katalizatorem wielu reakcji chemicznych w metabolizmie białek i wę-
glowodanów, a także biorą udział w powstawaniu czerwonych krwinek 
odpowiedzialnych m.in. za transport tlenu. Ekstrakty roślinne zawarte w 
preparacie tonizują pracę przewodu pokarmowego, oraz wpływają do-
datnio na smakowitość paszy.
Wskazania do stosowania:
W trakcie treningów w celu pobudzenia ptaków do latania i przyspie-
szenia spalania tkanki tłuszczowej nagromadzonej po zimowym odpo-
czynku. Przed sezonem lotowym w celu budowanie formy oraz w trakcie 
sezonu lotowego w celu wspomagania wytrzymałości gołębi podczas 
lotów konkursowych na średnich i długich dystansach.

AviBooster 
zwiększa wydolność lotową

Dawkowanie:
Treningi i budowanie formy lotowej: 3ml/ 1L wody lub 
3ml + 12 ml wody zmieszane z 700g karmy dzień przed 
planowanym treningiem. Loty do 300 km: 5ml/ 1L wody 
lub 5ml + 10 ml wody zmieszane z 700g karmy. Podawać 
dzień przed lotem. Loty powyżej 300 km: 7ml/ 1L wody 
lub 7ml + 8 ml wody zmieszane z 700g karmy. Podawać 1-2 
dni przed lotem.
W przypadku podawania z wodą produkt musi być 
pobrany przez ptaki w ciągu jednej godziny!     

Skład:
Łatwo przyswajalne związki mag-
nezu, potasu, L-karnityna, wit. B 12, 
wit. B5, wit. C, wyciąg z ziół (Carum 
carvi, Cinnamonum verum, Cur-
cuma longa, Echinacea purpurea, 
Mentha piperita, Origanum vulgare, 
Panax ginseng, Pimpinella anisum, 
Rosmarinus officinalis, Salvia offici-
nalis, Thymus vulgaris, Urtica doica, 
Zingiber officinale).
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Właściwości i działanie: AviRegener to kompozycja amino-
kwasów, witamin i węglowodanów przeznaczona do szybkiej odbudowy 
tkanki mięśniowej gołębi sportowych. Zawarty w preparacie izolat biał-
ka zawiera liczne aminokwasy, w tym rozgałęzione, które stanowią łatwo 
przyswajalny budulec białek tworzących mięśnie. Zawarte w preparacie 
witaminy z grupy B są naturalnymi katalizatorami wielu szlaków w orga-
nizmie, w tym również szlaków budowy białek. Z kolei witamina C oraz 
E należą do naturalnych antyoksydantów, wyłapujących wolne rodniki 
i zapobiegających procesom degradacji tkanek organizmu. Zawarte w 
preparacie proste węglowodany stanowią dodatkowe źródło energii dla 
zachodzących przemian anabolicznych. Warto pamiętać, że przemiany 
aminokwasów zachodzą w wątrobie, dlatego wraz z preparatem AviRe-
gener powinien być stosowany AviLiv.

AviRegener
szybka odbudowa między lotami

Dawkowanie:
W sezonie lotowym: 10g/20 gołębi z karmą 1 dzień po 
powrocie z lotu (obydwa karmienia). Po wyjątkowo ciężkim 
locie, kiedy ptaki utracą dużo masy ciała preparat można 
podać przez 2 kolejne dni po powrocie z lotu w tej samej 
dawce. Jako nośnik na karmę użyć preparatu  AviLiv.
W okresie wychowu młodych: 10g/20 gołębi 2x w tygo-
dniu wraz z preparatem AviOil.
Gołębiom wyniszczonym w trakcie rekonwalescen-
cji po chorobach: 10g/20 gołębi z karmą przez 4 kolejne 
dni wraz z preparatem AviLiv.

Skład:
izolat białka serwatki, glukoza, malto-
dekstryna, fruktoza, wit. E, wit. C, wit. 
K, wit. B1, wit. B2, wit. B5, wit B9,  wit. 
B12. Zawarty izolat białka posiada na-
stępujący profil aminokwasowy/ 100g: 
Alanina 4,92g, Lizyna 10,11g, Arginina 
2,71g, Metionina 1,9g, Kw. asparagino-
wy 10,36g, Fenyloalanina 3,14g, Cysty-
na 1,63g, Prolina 7,21g, Kw. glutamino-
wy 18,10g, Seryna 4,92g, Glicyna 1,80g, 
Treonina 6,93g, Histydyna 1,83g, Tyro-
zyna 2,96g, Izoleucyna 6,07g, Walina 
5,71g, Leucyna 10,46g.

Wskazania do stosowania:
W sezonie lotowym w celu szybkiej odbudowy po powrocie z lotu konkursowego. Preparat można zastosować 
również dzień przed lotem jako dodatkowe źródło energii. Produkt może być także stosowany w okresie odchowu 
młódków oraz rekonwalescencji ptaków wyniszczonych chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi. 

2. Opis produktów
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2. Opis produktów

Właściwości i działanie: 
AviRegener liquid to płynna mieszanka paszowa przeznaczona do 
szybkiej odbudowy tkanki mięśniowej gołębi sportowych. Zawarte w 
preparacie liczne aminokwasy egzo – i endogenne stanowią łatwo przy-
swajalny budulec białek tworzących mięśnie, natomiast witaminy z gru-
py B są naturalnymi katalizatorami wielu szlaków w organizmie w tym 
również szlaków metabolizmu białek. Z kolei witamina C należy do natu-
ralnych antyoksydantów, wyłapujących wolne rodniki i zapobiegających 
procesom degradacji tkanek organizmu, a ekstrakty ziołowe zwiększają 
smakowitość i strawność paszy. Warto pamiętać, że przemiany amino-
kwasów zachodzą w wątrobie, dlatego wraz z preparatem AviRegener 
liquid powinien być stosowany AviLiv.
Wskazania do stosowania:
W sezonie lotowym w celu szybkiej odbudowy po powrocie z lotu konkur-
sowego. Produkt może być także stosowany w okresie odchowu młódków 
w celu poprawienia przyrostów oraz w czasie rekonwalescencji ptaków 
wyniszczonych chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi.

AviRegener liquid
szybka odbudowa między lotami

Dawkowanie:
W sezonie lotowym: 3-4ml/20 gołębi z karmą 
lub wodą 1 dzień po powrocie z lotu (obydwa kar-
mienia). Po wyjątkowo ciężkim locie, kiedy ptaki 
utracą dużo masy ciała preparat można podać 
przez 2 kolejne dni po powrocie z lotu w tej samej 
dawce.
W okresie wychowu młodych: 2-3ml/20 gołę-
bi  z wodą 2 razy w tygodniu.
Gołębiom wyniszczonym w trakcie rekon-
walescencji po chorobach: 4ml/20 gołębi.

Skład:
L-arginina, L-Lizyna, DL-metionina, treonina, tryp-
tofan, L-walina, wit. B1, wit. B2, wit. B3, wit. B5, 
wit. B6, wit. H, wit. C, wyciąg z ziół, Origanum 
vulgare), kwas cytrynowy, hydrolizat drożdży, 
siarczan magnezu, chlorek sodu, dekstroza. Za-
stosowany hydrolizat drożdży dostarcza następu-
jących aminokwasów/ 1000ml produktu: alanina 
740mg, kw. asparaginowy 1000mg, glutamina 
1780mg, cysteina 460mg, glicyna 1430mg, histy-
dyna 150mg, izoleucyna 560mg, leucyna 870mg, 
fenyloalanina 580mg, prolina 1180mg, seryna 
1200mg, tyrozyna 310mg.
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2. Opis produktów

Właściwości i działanie: 
AviCart to unikalny preparat chondroprotekcyjny (wspomagający 
ochronę chrząstki stawowej) przeznaczony dla gołębi sportowych.  Za-
warte w nim składniki pełnią funkcje budulcowe  i wspomagają rege-
nerację chrząstki stawowej. Preparat zawiera naturalny związek siarki, 
który poprzez neutralizację wolnych rodników pomaga ograniczać stan 
zapalny. Pozostałe składniki wykazują działanie oksydacyjne, poprawia-
ją ukrwienie oraz wspomagają koncentrację gołębi.

Wskazania do stosowania:
Wspomaganie ochrony stawów u gołębi sportowych nie wypuszczanych 
zimą na wolne obloty. Szczególnie zalecany podczas wiosennych trenin-
gów oraz pierwszych lotów konkursowych dla „nierozlatanych” gołębi 
jako profilaktyka tzw. „syndromu zwichrowanego skrzydła”. Preparat 
może być wykorzystywany w celu ochrony stawów gołębi przez cały se-
zon lotowy. AviCart może być również stosowany wspomagająco wraz 
z preparatami przeciwzapalnymi w terapii „syndromu zwichrowanego 
skrzydła”. 

AviCart 
wspomaga ochronę stawów

Dawkowanie:
W trakcie wiosennych treningów:  5 ml/20 gołębi z 
wodą lub z karmą w dni treningowe przed i po treningu.  
W trakcie sezonu lotowego:  5 ml/20 gołębi z karmą 
ewentualnie z wodą 1 dzień po powrocie z lotu oraz 2 dni 
przed lotem wieczorem. 
Wspomagająco w leczeniu tzw. zespołu zwichrowa-
nego skrzydła: 0,3 ml/gołębia strzykawką do wola 2x 
dziennie po nakarmieniu. Leczony gołąb musi w trakcie 
kuracji mieć unieruchomione skrzydła!

Skład:
glukozamina, chondroityna, dimety-
losulfon, kwas hialuronowy, wyciąg 
z Harpagophytum pracumbens, 
witamina C, glicerol, glikol propy-
lenowy.
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aż 18
składników!

2. Opis produktów

Właściwości i działanie:
AviLyte to szybko wchłanialny z przewodu pokarmowego elektrolit. 
Poprzez wyrównanie gospodarki jonowej zapewnia regenerację gołębi 
po lotach i sytuacjach stresowych - transport, wystawy. Wzmacnia orga-
nizm gołębi i skraca okres rekonwalescencji przy biegunkach spowodo-
wanych zatruciami, chorobami wirusowymi i bakteryjnymi. Aminokwasy, 
sole mineralne i witaminy zawarte w preparacie są szybko wchłaniane z 
przewodu pokarmowego. Dzięki temu zapewniają błyskawiczny powrót 
do formy, regenerację gołębi po lotach, a poprzez wyrównanie gospo-
darki wodno – elektrolitowej wzmacniają organizm gołębi i zapobiegają 
odwodnieniu. Zawarte w AviLyte cukry proste w łatwy sposób wchłania-
ją się z przewodu pokarmowego do krwi, dostarczając gołębiom wyczer-
panym lotami, transportem na wystawy lub chorobami przebiegającymi 
z biegunką dużą dawkę energii.

AviLyte 
Elektrolity+Aminokwasy+Witaminy+Glukoza

Dawkowanie:
Przy biegunkach: 20ml/1l wraz z preparatem AviCid.
Wspomaganie przy paramyksowirozie: 15ml/1l wraz z 
preparatami AviLiv i AviMune.
W trakcie lotów konkursowych: 10ml/1l w dniu koszowa-
nia rano, 20ml/1l w dniu powrotu z lotu.
W trakcie upałów: 20ml/1l wraz z preparatem AviPul 
lub AviPul krótkodziobe.

Skład:
dekstroza, chlorek sodu, chlorek 
wapnia, chlorek potasu, chlorek 
magnezu, cytrynian sodu, octan 
sodu, wit. C, wit. B12, wit. B1, wit. 
B2, wit. B3, wit. B5, wit. B9, wit. K3, 
Lizyna , siarczan kobaltu, siarczan 
miedzi.

Wskazania do stosowania:
Wspomaganie organizmu gołębi w sytuacjach odwodnienia i utraty elektrolitów: biegunki tła bakteryjnego (koli-
bakterioza, salmoneloza), zakażenia wirusowe przebiegające z uszkodzeniem nerek (paramyksowiroza); jako uzu-
pełnienie elektrolitów w sytuacjach wzmożonego wysiłku i stresu (loty konkursowe, transport na loty i wystawy). 
Wspomagająco w trakcie wysokich temperatur oraz w celu uzupełnienia pierwiastków śladowych w organizmie w 
sytuacjach większego ich zapotrzebowania (nieśność, odchów piskląt, pierzenie). 
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Termin podania Z wodą w dawce Z karmą w  dawce

2 dni przed 
lotem

rano AviCid 3ml / 1L

wieczorem

1 dzień przed 
lotem

rano AviPul 2,5ml / 1L

wieczorem AviPul 2,5ml / 1L* AviCart 5ml / 20 gołębi****

dzień koszo-
wania przed koszowaniem AviLyte 10ml / 1L AviPower 1-2g / kg karmy

lub AviBooster 5ml / 20 szt.

LOT
dzień przylotu po powrocie z lotu AviLyte 20ml / 1L +  AviPul*

1 dzień po locie

rano AviCart 5ml / 20 gołębi**** AviRegener 10g / 20 gołębi  
+ AviLiv 5ml / 20 gołębi

wieczorem AviCoxiTonic 3ml / 20 gołębi*****
AviSalmoTonic 3ml / 20 gołębi

AviRegener 10g / 20 gołębi 
lub AviRegener liquid 4ml / 20 szt.

+ AviLiv 5ml / 20 gołębi

2 dni po locie**
rano AviCoxiTonic 3ml / 20 gołębi*****

AviSalmoTonic 3ml / 20 gołębi

wieczorem  AviPul 2,5ml/1L

3 dni po locie**
rano AviCoxiTonic 3ml / 20 gołębi*****

AviSalmoTonic 3ml / 20 gołębi AviMune 5g / 1 kg

wieczorem AviFungal 2,5ml / 1L***

* w upalne dni można spryskać gołębnik roztworem AviPul oraz podać go do picia.
** po 3 locie, a następnie co 2 loty zaleca się badanie wymazów z wola w kierunku rzęsistków lub kuracje przeciwko trichomonozie i infekcjom bakteryjnym 
dróg oddechowych. Kuracje należy przeprowadzać naprzemiennie stosując leki pod kontrolą lekarza weterynarii! Alternatywą dla leków chemicznych są 
produkty AviCoxiTonic i AviSalmotonic.
*** AviFungal stosować jeżeli w danym tygodniu prowadzona była kuracja antybiotykowa, jeśli nie to nie jest konieczny.
**** AviCart  zalecany szczególnie w tych stadach, w których są problemy z tzw. „zrywaniem się skrzydła”.
***** AviCoxiTonic i AviSalmotonic podawać naprzemiennie co 2- 3 tygodnie .

Loty krótkodystansowe i loty młódków

W przypadku lotów gołębi młodych co 2 loty w połowie tygodnia można zastosować preparat AviFerr.
UWAGA!

2.2.1. Rekomendowane programy stosowania 
produktów w sezonie lotowym

2.1.1. Rekomendowane programy stosowania
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2.1.1. Rekomendowane programy stosowania

Termin podania Z wodą w dawce Z karmą w  dawce

2 dni przed 
lotem

rano AviCid 3ml / 1l + AviPro 1g/1L

wieczorem AviFerr 2ml / 1L

1 dzień przed 
lotem

rano AviLiv 3ml / 1L + AviPul 2,5ml / 1L AviOil  4ml / 1 kg

wieczorem Avipul 2,5ml / 1L + AviCart 5ml /1L AviOil 4ml / 1kg + AviRegener **10g / 20 szt.

dzień koszo-
wania przed koszowaniem AviLyte 10ml / 1L AviPower 2g / 1kg  + AviOil 4ml / 1kg

AviBooster 7ml / 20 szt.

LOT
dzień przylotu po powrocie z lotu AviLyte 20ml/1L+  AviPul*

1 dzień po locie
rano AviCart 5ml/ 20 gołębi AviRegener 10g / 20 szt + AviLiv 5ml / 20 szt.

lub AviRegener liquid 4ml / 20 szt.

wieczorem AviCoxiTonic 3ml/ 20 gołębi*****
AviSalmoTonic 3ml/ 20 gołębi

AviRegener 10g / 20 szt + AviLiv 5ml / 20 szt.
lub AviRegener liquid 4ml / 20 szt.

2 dni po 
locie****

rano
AviCid 3ml/L 

AviCoxiTonic 3ml/ 20 gołębi*****
AviSalmoTonic 3ml/ 20 gołębi

AviRegener 10g / 20 szt + AviLiv 5ml / 20 szt.
lub AviRegener liquid 4ml / 20 szt.

wieczorem AviPul 2,5ml/1L AviRegener 10g / 20 szt + AviLiv 5ml / 20 szt. 
lub AviRegener liquid 4ml / 20 szt.

3 dni po 
locie****

rano AviCoxiTonic 3ml/ 20 gołębi*****
AviSalmoTonic 3ml/ 20 gołębi

wieczorem AviFungal 2,5ml/1L***

* w upalne dni można spryskać gołębnik roztworem AviPul oraz podać go do picia.

** AviRegener można zastosować przed lotem opcjonalnie, ale nie jest to konieczne.

*** AviFungal stosować jeżeli w danym tygodniu prowadzona była kuracja antybiotykowa.

**** co 2 loty zaleca się badanie wymazów z wola w kierunku rzęsistków lub kuracje przeciwko trichomonozie i infekcjom bakteryjnym dróg oddechowych. 
Kuracje należy przeprowadzać naprzemiennie stosując leki  pod kontrolą lekarza weterynarii! Alternatywą dla leków chemicznych sąprodukty AviCoxiTonic  
i AviSalmotonic.

***** AviCoxiTonic i AviSalmotonic podawać naprzemiennie co 2- 3 tygodnie.

 Nawet najlepszy program, produkty i gołębie nie zastąpią rozsądku i logicznego myślenia u hodowcy. Hodowca musi obserwo-
wać swoje ptaki i jeżeli widzi, że nie są w formie nie powinien wkładać danych sztuk na lot. Podobnie jest z podawaniem preparatów. Jeżeli 
hodowca zauważy, że gołębie nie zdążyły się odbudować podawanie preparatów można wydłużyć lub w odwrotnym przypadku skrócić. W 
razie wątpliwości prosimy o kontakt,  numery infolinii podane są na opakowaniach naszych produktów.

UWAGA!

Loty średnio- i długodystansowe
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Lotowy pełny:
Kompletny zestaw suplementów zaspokajający wszystkie potrzeby 
bytowe gołębi w sezonie lotowym. 
W skład zestawu wchodzą:
AviLyte - preparat bogaty w elektrolity, witaminy, aminokwasy i węglowodany - 
doskonały na regenerację po locie.
AviRegener - preparat zawierający dużą koncentrację białka zwierzęcego, 

węglowodany i zestaw witamin zapewniający szybką odbudowę tkanki mięśniowej po powrocie z lotu.
AviPower – łatwo wchłanialne węglowodany stanowiące szybkie źródło energii tuż przed lotem.
AviPul - duża koncentracja olejków eterycznych oraz wyciągów ziołowych udrożniająca drogi oddechowe przed lotem.
AviFerr - źródło witamin i żelaza niezbędnego do prawidłowego transportu tlenu do mięśni w trakcie lotu.
AviLiv - wspomaga i odtruwa wątrobę i nerki.
AviOil - oleje stanowią źródło długo uwalniającej się energii potrzebnej gołębiom przed długim lotem.
AviBooster - aktywator energii, wspomaga spalanie tłuszczu i uwalnianie energii w trakcie długiego lotu.
AviCart - wspomaga funkcjonowanie chrząstek stawowych, zapobiega syndromowi zwichrowanego skrzydła, szczególnie 
polecany na początku lotów.
AviFungal - ogranicza rozwój grzybów w przewodzie pokarmowym. Wskazany we wszystkich hodowlach, w których 
stosowane są antybiotyki w trakcie lotów.
AviCid - obniża pH wypijanej przez gołębie wody podnosząc tym samym jej higienę. Stwarza również przyjazne środowisko 
bakteriom probiotycznym.
AviPro -  żywe kultury „pożytecznych” bakterii. Ciekawa alternatywa dla stosowania antybiotyków w sezonie lotowym.

Na loty młódków:
Wszystko, co potrzeba Twoim młódkom, by z jak najmniejszymi stratami 
odbyć swoje pierwsze loty. 
W skład zestawu wchodzą:
AviLyte - preparat bogaty w elektrolity, witaminy, aminokwasy i węglowodany - 
doskonały na regenerację po locie.
AviRegener - preparat zawierający dużą koncentrację białka zwierzęcego, 

węglowodany i zestaw witamin zapewniający szybką odbudowę tkanki mięśniowej po powrocie z lotu.
AviPower - łatwo wchłanialne węglowodany stanowiące szybkie źródło energii tuż przed krótkim lotem.
AviPul - duża koncentracja olejków eterycznych oraz wyciągów ziołowych udrożniająca drogi oddechowe przed lotem.
AviFerr - źródło witamin i żelaza niezbędnego do prawidłowego transportu tlenu do mięśni w trakcie lotu.
AviLiv - wspomaga i odtruwa wątrobę i nerki.
AviCoxiTonic - pomaga ograniczać rozwój pierwotniaków oraz bakterii u lotowanych gołębi.

Zestawy produktów
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Zgodnie z (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U. 94 Nr 43 poz. 170) „Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów 
tekstu do celów zarobkowych bez zezwolenia autora jest Z A B R O N I O N E

i stanowi naruszenie praw autorskich.” Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów (opisów, tabel  itp.) znajdujących się  
w katalogu bez zgody naszej firmy jest zabronione!

Nasz partner:




