
 
 

Nyt fra Pet-Gourmet. 
 

Man opnår det allerbedste resultat ved at starte op i januar mdr.  
Vi har nu også stor succes ved brug af knust hvidløg til minkene. Du 
skal have mikser på fodermaskinen, for at kunne bruge dette hvidløg. 

  Man vil få lidt større foderværdi ved brug af det knuste hvidløg. 
For at få det allerbedste resultat, skal minkene have hvidløg hver dag. 

Hvidløgene har en meget positiv effekt mod tynd mave. 
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 hvidløg. 
    Og et  kanon godt udbytte hos dine mink.     
Prøv selv at lav en optælling på dine fødende tæver. De vil helt sikkert 

også kunne opnå et meget bedre hvalpe resultat. 
 

HVIDLØG TIL DYR  
For den ægte sundheds skyld 

 

• OPNÅ STØRRE SUNDHEDSTILSTAND PÅ FARMEN! 
 

• STØRRE TRIVSEL HOS MINKENE! 
 

• STØRRE ANTAL HVALPE HOS TÆVERNE! 
 

• MINDERE DØDELIGHED VED TÆVER! 
 

• VÆK MED MEDICIN! 
 

• STOR BEGRÆNSNING AF LOPPER! 
 

• LIDT STØRRE HVALPE! 
 

• TJEN FLERE PENGE! 
 

 

 
 

 

NYT PÅ EN MINKFARM I SOMMER 
I juni 2010 var jeg med på en dejlig farmvandring, på Uhr mink(Forside -
billede fra Uhr mink) arrangeret af Vejles pelsdyr forening, det var meget 
hyggeligt at se så stor og virkelig velholdt farm. Der var fremmødt ca. 100 
avlere + koner og børn til denne sommer aften. Efter farmvandringen, blev 
der serveret helstegt pattegris. 
Efter middagen blev der stillet nogle spørgsmål til avler af Uhr mink Ib 
Nielsen. 
Ib fortalte om hvordan han passer sine minke, og at han bruger hvidløg. 
Der blev så stillet nogle spørgsmål til Ib fra både avler og konsulenter, om 
hvad Ib Nielsen fra Uhr mink mente om brug af hvidløg. 
 
Jeg har brugt Pet-Gourmet både flydende og knust hvidløg og bruger det 
nu fast hver dag hele året. Udtaler Ib Nielsen fra Uhr mink. 
Jeg synes, at de trives meget bedre, der er altid en sort flot afføring. 
Jeg har også prøvet at stoppe midt om sommer, det gjorde at mine minke 
gik i stå med at spise, og de fik dårlig mave. 
Så efter den manøvre er jeg slet ikke i tvivl længer de får hvidløg hver dag 
fremover. De trives virkelig godt nu, god ædelyst, og meget mere ens i 
størrelserne. 
Og der er langt mindre dødelighed, og med de priser på minkene, så mener 
jeg virkelig, at man får noget for pengene. 
Så i dag er jeg ikke bange for at anbefale andre avlere at bruge Pet-
Gourmets hvidløg til dyrene. 
 
 
Kristian Krog, Rønde. Udtaler sig om hvidløg til sine minke. 
Jeg bruger og har brugt hvidløg fra Pet-Gourmet i nogle år, både flydende 
og knust hvidløg. 
Efter at jeg er begyndt at bruge det friske hvidløg fra Pet-Gourmet, har jeg 
nu aldrig haft et bedre hvalperesultat, dette opnås ved, at jeg har langt 
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• KAN DU SIGE JA TIL DETTE? 
• SÅ BØR DU NOK BRUGE DETTE! 

 
  

mindre dødelighed på min farm. Jeg har ikke nær så mange fedtede hvalpe, 
efter at jeg er begyndt med at bruge hvidløg, de trives bedre, og jeg kan se, 
at der er en god og ens ædelyst hver dag, selv om der skulle være 
ændringer i foderet fra foderfabrikken, og det bevirker at de bliver meget 
mere ens i størrelsen. 
Og så har det bare en rigtig god positiv effekt mod lopper. Og afføringen er 
altid sort, så ved jeg, at mine mink trives.  


