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Nyt fra Pet-Gourmet til 2012.
Man opnår det allerbedste resultat ved at starte med Pet-Gourmets
flydende eller knust hvidløg i januar måned.
Vi har stor succes ved brug af knust hvidløg til minkene. Du skal have
mikser på fodermaskinen for at kunne bruge den slags hvidløg.
Man får lidt større foderværdi ved brug af knust hvidløg til minkene.
For at få det allerbedste resultat, skal minkene have hvidløg hver dag.
Hvidløgene har en meget positiv effekt mod tynd mave.
Det er også godt at bruge under pelsskiftet, opstart ca. 4 uger før.
Husk at vores flydende eller knuste hvidløg er den ægte hvidløg.
(Det er ikke pulver eller granulat som ikke giver dig fuldt udbytte)
Det er kold presset, og det giver den helt naturlige friske hvidløg.
Og et kanon godt udbytte for dine mink.
Prøv selv at lav en optælling på dine fødende tæver. De vil helt sikkert
også kunne opnå et meget bedre hvalpe resultat.
Ring nu på 9891 0133 eller 5019 2424 og få svar på dine spørgsmål.

HVIDLØG TIL DYR

For den ægte sundheds skyld
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OPNÅ STØRRE SUNDHEDSTILSTAND PÅ FARMEN!
STØRRE TRIVSEL HOS MINKENE!
STØRRE ANTAL HVALPE HOS FØDENDE TÆVER!
MINDRE DØDELIGHED VED TÆVER OG HVALPE!
VÆK MED MEDICIN!
STOR BEGRÆNSNING AF LOPPER!
LIDT STØRRE HVALPE!
TJEN FLERE PENGE!
KAN DU SIGE JA TIL DETTE?
SÅ RING NU 98910133 ELLER 50192424 OG FÅ EN PRIS!

Der er igen fortsat mange positive tilbagemeldinger fra det stigende antal
avlere, som bruger flydende eller knust hvidløg fra Pet-Gourmet til deres
mink. Flere og flere avlere har nu kunnet fortælle, at de har fået mellem
0,2 og helt op til 0,8 hvalp mere pr. fødende tæve i 2011. (Det er fødende
tæver der skal tælles op på)
Avlerne bruger hvidløgene i vandbeholder eller mikser på fodermaskinen.
Avlerne er 100 % enige om, at Pet-Gourmets hvidløg er meget nemt og
enkelt at bruge.
Fordi man bruger hvidløg, skal man dog ikke tro, at man bare kan slappe
helt af. Det er bare en meget stor hjælp til avlerne, som bruger hvidløg.
Det er nu en stor mulighed for at tjene nogle ekstra penge, samt hæve
sundhedstilstanden på farmen meget kraftig.

Hvidløgene slår ikke lopper ihjel, men det kan holde dem væk fra
minkene i et par dage. Jeg ved godt, at der er avlere, som siger at
lopperne ikke bider minkene, men pas nu på alligevel.
Det er de fødende tæver, vi tæller hvalpene op efter, det er dem som
skal holde hvalpene i live, det er dette, som giver det rigtige hvalpe
resultat. Og det er dem du kan pelse til efteråret, ikke dem, som de
golde tæver fik.
Hvidløgene er rigtig god til at holde dine hvalpe i live hos tæverne, det
er dette, som er meget vigtig for alle avlere, at få de ekstra hvalpe.

Pris eksempel:
Hvis du kan opnå en salgspris på kr. 380 pr skind på aktionen i 2013.
Pris overslag. Hvis du f.eks. har 1000 tæver, der i et normalt år får 5,3 hvalp pr.
fødende tæve, og nu ved brug af hvidløg, vil du kunne opnå at få 5,5 hvalp pr.
fødende tæve. Dette vil kunne give Dem 200 hvalpe ekstra.
Når foder og pelsning af de 200 ekstra Skind er betalt, så vil du kunne tjene
ca.180 kr. ekstra pr. skind. I alt ca. kr. 36.000
Der vil så være en udgift på hvidløgene på i alt ca. 14.000 kr. eller ca. kr. 2,55 pr.
producerede skind.
Det vil så kunne give dig en fortjeneste på ca. kr. 22.000. når hvidløgene er betalt
Du vil kunne opnå nogle større og stærkere minkhvalpe, og dette vil så igen
betyde, at du vil få nogle større og meget mere ens skind.
Skindene rykker op i en større skindgruppe.
Hvidløgene vil også kunne gøre skindene mere silkede
Bestil nu ved Pet-Gourmet, Tornsangervej 25, 9800 Hjørring. Tlf. 98 91 01 33
www.pet-gourmet.dk mail: pet@pet-gourmet.dk

