NYHEDS BREV FRA PET-GOURMET!
Der er fortsat positive tilbagemeldinger fra de avlere, som bruger flydende hvidløg fra PetGourmet til deres minke og ræve. Flere og flere har fået 0,2 – 0,8 hvalp mere pr. tæve.
Avlerne bruger hvidløgene i vandingsanlæget eller fodermaskinen, Avlerne er 100 % enige om,
at Pet-Gourmets hvidløg er nemt at bruge.

Virkningen: Man SKAL give minkene hvidløg hele året.
Januar mdr. Der vil gå ca. 4 – 6 uger for at opbygge immunforsvaret for minkene.
Febuar. mdr. Begynder man med forberedelserne af parring, som kan stresse minkene.
Marts mdr. Ved parring er det godt at bruge Pet-Gourmet hvidløg. Dette vil give et stærkt
immunforsvar, når man flytter rundt med minkene.
April mdr. Man venter i spænding, hvor mange hvalpe mon pr. tæve? Tævens immunforsvar er
blevet styrket efter brug af flydende hvidløg fra Pet-Gourmet. Ungerne kommer sidst på
måneden.
De vil også kunne opnå en mindre dødelighed ved hvalpene og tæverne.
Maj mdr. Ungerne trives godt, og immunforsvaret vil blive opbygget Det betyder, at de helt
små hvalpe bliver stærkere og større.
Juni/Juli mdr. Hvalpene skal nu til at spise selv. Pet-Gourmets hvidløg styrker hvalpenes
immunforsvar, Du vil måske kunne se, at dit foderforbrug vil blive lidt større. Dette er, fordi de
mindste hvalpe er blevet større.
August/september/oktober mdr. De vil opnå større og mere silkede skind.
November/december mdr. Opbygning af immunforsvaret til næste år.
Lopper
En positiv effekt for flere avlere.
Fedtede hvalpe:
En positiv effekt efter, man er begyndt at give dobbelt dosering i slutningen af april måned.
Men giver ikke 100 % effekt for alle avlere (dem som har store problemer med fedtede hvalpe
bruger lidt antibiotika i et par dage, sammen med hvidløgene. Dette er meget effektivt)
Men fordi man bruger hvidløg, skal man ikke tro man kan slappe helt af, for det er
kun en hjælp for avlerne, så de kan tjene ekstra penge, samt hæve sundheds
tilstanden på farmen

1

Pris: Ca. kr. 2,13 pr. producerede skind. Svarende til ca. 0,04 hvalp pr. tæve.
Pris eks. 1000 tæver, har 0,2 hvalp mindre i dødelighed, vil give Dem en fortjeneste på kr.
ca. 40.000 (250 kr. pr. skind) + nogle hvalpe der kommer i en større skind gruppe + mere
silkede skind.
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