
 

 

Garlium GEM HC 
 

 

 
 
 
Beskrywing 
 
Garlium GEM HC bevat gekonsentreerde knoffel en dien as smaakmiddel wat spesiaal geformuleer is om die 
smaak en reuk van voer vir herkouers en wild te verbeter. Garlium GEM HC kan ook gebruik word as ‘n vlieg 
afweer middel wanneer beeste en perde dit via die voer inneem.   
 

Eienskappe 
 

 Knoffelsmaak met ‘n sterk en kenmerkende knoffelgeur 
 Bevat gekonsentreerde knoffel en ander Allium molekules 
 Homogene deeltjiegrootte verbeter mengbaarheid van Garlium GEM HC 
 Stabiel vir 12 maande indien dit gestoor word volgens vervaardigers spesifikasies 
 Voldoen aan EU regulasies, bevat geen dierlike produkte nie  
 Registrasieg in ooreenstemming met Wet 36 van 1947:  

 Garlium® GEM HC - V 27580 
 

Voordele 
 

 Kan smaaklikheid van voere verbeter 
 Wanneer ingeneem word, word die knoffel metaboliete via uitaseming en vel uitgeskei in die direkte 

omgewing. Die knoffel geur kan dan help om vlieë af te weer 
 Nuwe navorsing het aangetoon dat, wanneer Garlium® GEM HC deur vleisbeeste en wild ingeneem word, 

dit die aantal bosluise op die diere verminder, veral in die oor area 
 NB. Moenie Garlium® GEM HC vir lakterende diere voer indien die melk vir menslike gebruik aangewend 

gaan word nie.  
 
 

Vleisbeeste / Wild 
 

 Vleisbeeste en wild, veral die wat in die hoër reënvalgebiede op weidings is, is 
blootgestel aan verskeie bosluise en vlieë. Dit kan lei tot ‘n negatiewe effek op die 
gesondheid en produksie van die diere. 

 Deur Garlium® GEM HC daagliks vir die diere via die voer te supplementeer, kan 
help om die bosluis- en vliegladings te verlaag. Dit vervang egter nie alle uitwendige 
bosluis beheer prosedures nie. 

 

Perde en Kalwers 
 

 Vlieë en muggies is ‘n algemene probleem by perde en kalwers. Dit kan verskeie siektes 
aandra en irritasies veroorsaak.  

 Deur Garlium® GEM HC daagliks vir die perde / kalwers via die voer te supplementeer, 
kan help om die vlieë en muggies af te weer. 
 

 

Aanwending 
 

Tipe dier Insluitings vlakke 

Perde 
 
Herkouers en wild: 
 
    Diere wat minder as 50 kg weeg 
    Diere wat tussen 50 - 300 kg weeg 
    Diere wat meer as 300 kg weeg 

 
     4 g / perd / dag 
 
 
 
     1 g / dier / dag 
     2 g / dier / dag 
3 - 4 g / dier/ dag 
 

 


