Flere kunder har sagt: Vi har aldrig fået så mange hvalpe som i år 2003,
der har overlevet. (ca. 0,2 – 0,5 hvalp).
Flere kunder har sagt: Vi har aldrig haft så store minkhvalpe.
Flere kunder har sagt: Aldrig har minkene spist så meget foder, selv i de varmere perioder.
Dem der er startet omkrig 01-03 – 2003 er 84,5 % fuldt ud tilfreds, (bare så godt).
De sidste 15,5 % siger, det har en eller anden positiv effekt, men vil lige have år 2004 med
også, for at være helt sikker, inden de vil udtale sig.
Ca. 50 % af vores kunder er først kommet i gang fra april – august måned. De har ikke
opnået helt så flotte resultater, men dog flere positive ting, såsom flottere afføring, hjulpet
på hanner med våd bug, sundhedstilstanden er steget og større mink.
NYT NYT NYT.
Lopper:

Hvidløg har måske en gavnlig effekt over for halerods bid.
En positiv effekt for flere avlere.

Fedtede hvalpe:

Kun lidt positiv effekt, har talt med flere, om at give
dobbelt dosering i maj måned.

Plasmastose:

2 minkavlere, som brugte flydende hvidløg, er gået fri,
hvorimod henholdsvis 3 & 4 avlere inden for 1 km, som
ikke brugte flydende hvidløg, har fået plasmastose.
(har flydende hvidløg også effekt over for dette ? Hører
gerne fra andre avlere)

Pris:

Hvis De har 1000 tæver med 5,5 hvalpe i snit, vil det koste
Dem ca. kr. 11.500,00 + moms pr. år ved brug af PetGourmet hvidløg iblandet fodret.
Dette har De en mulighed for at tjene:
0,2 – 0,5 hvalpe mere pr. tæve, der vil kunne overleve ved
brug af hvidløg.
Det er 200 – 500 hvalpe à kr. 100,00 = ca. kr. 20.000,00 –
50.000,00.
De vil kunne opnå et overskud på ca. kr. 8000,00 –
40.000,00 pr. år.
+ større skind + mere silkede og sundere mink.

Beregn selv hvor meget De skal bruge
Antal tæver______ x (Antal hvalpe) _______ = __________X 35 kg foder
=__________x 0,040016 ml. hvidløg = ______________ml. hvidløg

HVIDLØG FOR
SUNDHEDENS
SKYLD.

