
 

Podporuje trvalou hygienu pitne vody 

Preparát pro prevenci i léčbu kokcidiózy u všech druhů zvířat, 
zejména však u králíků, holubů, drůbeže. Upravuje pH v 
trávicím traktu zvířat. Současně působí i proti dalším 
původcům nemocí v trávicím traktu - a to nejen proti bakteriím, 
ale rovněž proti kvasinkám i plísním.Přípravek německé 
společnosti Ovator pH-Control je osvědčeným prostředkem v 
prevenci kokcidiózy u zvířat. Tento přípravek používají mnozí 
zkušení chovatelé zakrslých králíků jak z Čech, tak z Německa 
a dalších zemí. Obsahuje účinné látky ze skupiny organických 
kyselin a jiné aktivní ingredience z rostlin, jejichž účinnost a 
komplexnost je v porovnání s dosud podávanými přípravky na 
bazi organických kyselin pro úpravu pitné vody u králíků 
podstatně vyšší.Působí proti mnohým choroboplodným 
zárodkům a bakteriím, jako jsou E. coli, salmonely, kokcidie, 
streptokoky. 

Přednosti: 

-Účinně brání růstu řas v napáječce.  
-Působí při každé venkovní teplotě.  
-Snižuje pH v pitné vodě a v trávicím traktu zvířete. 
Podáváním přípravku Ovator pH control se pH trávicího 
traktu ustaluje na optimální úrovni!  
-Působí v prevenci enterokolitidy - jedním z hlavních 
rizikových faktorů této nebezpečné choroby králíků je příliš 
vysoká hodnota pH v trávicím traktu. 
Úprava pH ve střevech díky pH controlu pozitivně působí také 
na zlepšení trávení a zlepšení stravitelnosti krmiva, což je 
důležitý faktor v prevenci průjmu. 
Celkově ozdravuje trávicí trakt králík ů  

Dávkování, způsob použití: 

Ve špičkových tuzemských i zahraničních chovech se nejvíce 
osvědčilo dávkování 1 - 2 ml / litr pitné vody. Nejvyšší denní 
dávka je 5 ml / litr pitné vody. Přípravek se podává pravidelně, 
minimálně 7 dnů v měsíci, při objevení se zažívacích problémů 
u jedince či v chovu doporučujeme podávat delší časové období 
bez přerušení. Přípravek je možné podávat 
dlouhodobě.Přípravek přidávejte do napájecí pitné vody, 
promíchejte.Při odměřování počtu kapek držte lahvičku ve 
svislé poloze, dnem vzhůru (ne šikmo!). V této poloze 
regulujeme dávkování stiskem lahvičky. 

Příprava napájecí vody do napáječek*:  

-do 250 ml napáječky dáme 8 kapek pH-Controlu  
-do 500 ml napáječky dáme 16 kapek pH-Controlu  
-do 750 ml napáječky dáme 24 kapek pH-Controlu 
-do 1000 ml napáječky dáme 32 kapek pH-Controlu 

Příprava napájecí vody do většího objemu vody *:  

-na 1 litr pitné vody dáme 1/3 objemu plastové kávové lžičky 
pH-Controlu (32 kapek přípravku) 
-na 3 litry pitné vody dáme 1 plastovou kávovou lžičku pH-
Controlu 

* Uvedené dávkování odpovídá dávce 1 ml/ litr pitné vody. 
Dávku je tedy možné dle potřeby zvýšit na dvoj až pětinásobek 
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