
 

Když jsem se stal majitelem prvního psa plemene Golden Retriever, nebyla granulovaná strava na 
našem trhu zastoupena v takové míře, jako je tomu dnes. Začal jsem tehdy krmit granulemi, které mi 
doporučila chovatelka, od které jsem si pejska kupoval. Bohužel, pejsek a jeho tělo si neumělo 
z nejmenovaných granulí vybrat zrovna to správné, co potřeboval pro svůj růst. Tak došlo k tomu, že 
jsme se ani ne za měsíc ocitli u veterinárního lékaře, který na základě odebrané krve zjistil u psa 
obrácený poměr fosforu a vápníku, což u zvířat vede k borcení stavby kostí a dalším problémům 
s růstem. 

Naštěstí se na tento nedostatek přišlo brzy a tak stačilo přejít na jinou značku granulí, která pejskovi 
plně vyhovovala.  Nebudu jmenovat značku, u které jsme zůstali skoro sedm let, ale granule, jejichž
výroba přešla z USA do Evropy,  ztratily kvalitu. V té době jsme těmito granulemi krmili již pět jedinců
v naší chovatelské stanici.  Došlo k tomu, že jsme museli místo chovatelských balení brát distribuční, 
protože u pejsků nastalo nechutenství. Zjistili jsme, že nejsou granule v chovatelských baleních shodné
s granulemi v baleních určených do maloobchodní sítě. 

Chovatelská stanice:  Zlatých retrívr ů

Název chov. stanice:  z Pad ělského mlýna

Majitelk: Milan Doktor

Počet psů: 7

Adresa: Pad ělský mlýn 283, 696 72  Lipov

Telefon: 518 338 289,  604 968 975

Když se mi ozvala slečna Novotná z Pandy Plus s nabídkou granulí značky PROFormance, neváhal 
jsem a postupně na tuto značku převedl všechny své psy.  

Máme doma mladou fenku, další tři jedinci jsou ve středním věku a tři jsou ve třídě veteránů. Náš
nejstarší pejsek, který má dnes již 11 let je s granulemi řady Senior Care plně spokojen. I když má již
s věkem spojené zdravotní problémy, snáší krmení bez problémů. Spíš bych řekl, že tato řada mu 
plně prospívá. Netrpí plynatostí, čemuž jsme při dříve používaných granulích nemohli zabránit.

Fenečka, která letos oslavila své 10. narozeniny je vitální a nic jí neschází po stránce stravy. 
Dostává dávku určenou výrobcem, je spokojená a každému bych přál, aby měl veteránku v takové
kondici, jakou má naše „babča“.

Další své pejsky krmíme řadou Lamb&Rice. Tato řada všem vyhovuje, a to jak po stránce 
stravitelnosti, i v obsahu jednotlivých obsažených prvků. Všichni naši jedinci jsou v perfektní srsti. 
Dokonce se u jednoho z pejsků upravila její kvalita – zjemněla.Nikdy se nám, a to za skoro roční
krmení granulemi značky PROFormance, nestalo, že by některý z pejsků nebo feneček měl 
nechutenství. 

Když si nový majitel bere štěňátko, je krmeno řadou Puppy Large Breed a má zajištěn další servis 
s dodávkou granulí pro další zdravý růst štěněte, a to alespoň do jednoho roku stáří. Majitelé štěňat 
jsou spokojeni a jako řádný chovatel i já, že štěňata prospívají tak jak mají . . .
Takže když to shrneme, krmení je dobře stravováno. Tím, že se dávají poměrně nízké denní krmné
dávky, je ekonomicky výhodné. Po pejscích člověk nemusí uklízet velké hromádky, exkrementy 
nezapáchají. 

Tyto granule se řadí mezi kvalitově nejlepší krmiva na našem trhu, i když s prosazením mezi 
chovatele a obchodníky je to dost těžké.
Mohu PROFormance vřele doporučit všem chovatelům, a to jak začínajícím, tak i těm s dlouholetými 
zkušenostmi. 

Milan Doktor
www.padelskymlyn.arachne.cz


