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Voorkom voeder- en voederwaardeverlies van uw 
CCM-kuil!
• Oogst bij een drogestof percentage van 60 - 65%.
• Vermijd verontreiniging van de kuil (aarde, lekvloeistof van de 

tractor enz.).
• Sluit luchtdicht af.
• Houd de kuil minimaal 4 tot 6 weken dicht zodat deze goed 

conserveert.
• Voeg uit voorzorg bij inkuilen al een zurenmengsel toe. 

Wat kan er fout gaan:
• Naast gunstige melkzuurbacteriën zijn ook boterzuurbacteriën, 

schimmels en gisten aanwezig met als gevolg dat de pH minder 
daalt en de kuil onstabiel blijft.

• Tijdens een vochtig en warm groeiseizoen bevat maïs meer 
schimmel.

• Schimmel zorgt voor voer- en voederwaardeverlies en smaak-
bederf.

• Schimmels kunnen mycotoxines produceren die giftig zijn voor 
varkens.

• In de moeilijk aandrukbare toplaag is er zeer grote kans op 
schimmelvorming.

Jodoco heeft hiervoor JODOSIL NC ontwikkeld! De zurencombinatie 
in Jodosil NC legt onmiddellijk en gericht de groei van schimmels en 
gisten plat! Dit voorkomt voer- en kwaliteitsverlies! Jodosil NC kan 
ook al uit voorzorg bij het inkuilen worden toegevoegd.

Het mengsel is niet corrosief en tast uw materialen niet aan.
Wilt u 100% zekerheid over de kwaliteit van uw CCM, laat deze dan 
onderzoeken op voederwaarde én mycotoxines.
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Varkens zijn heel gevoelig voor mycotoxines!
Vallen de resultaten van uw varkens onverklaarbaar tegen?

Slechte vruchtbaarheid, terugkomen en verwerpen bij uw zeugen?
Slechte groei en darmgezondheid van uw biggen en vleesvarkens?

Heeft u al aan mycotoxines als boosdoener gedacht?
Voornamelijk granen (maïs, gerst, tarwe…) kunnen besmet zijn met 

deze onzichtbare giftige stoffen.
Langdurige blootstelling aan lage hoeveelheden hebben al 

negatieve effecten op o.a. immuniteit, darmaandoeningen en 
vruchtbaarheid.

Jodoco helpt met JodoSafe de tegenvallende 
resultaten vanwege mycotoxines te verbeteren. 

JodoSafe bevat naast meerdere mycotoxinebinders ook vitamine E 
en C, organisch gebonden zink, seleniumgist en antioxidanten.

De werking van JodoSafe
verhoogde voederopname

bindt vrije mycotoxines verbeterde voederefficiëntie

betere darmgezondheid

herstelt en versterkt het 
immuunsysteem

goede melkgift en vrucht-
baarheid bij zeugen

bescherming van de lever

www.jodoco.com

Neem zeker contact op met een van onze technisch-
commerciële medewerkers voor verder informatie: 

Oost-Vlaanderen:             West-Vlaanderen: 
Lien Vande Maele             Daniël De Buck
+32 (0)496 02 13 19            +32 (0)496 87 98 42
lien.vandemaele@jodoco.com           daniel.de.buck@jodoco.com 

Antwerpen, Limburg & Vlaams-Brabant:   Nederland: 
Jeff Van den Vonder           Mark van den Ende
+32 (0)471 42 43 49           +31(0)646 603 636
jeff.vandenvonder@jodoco.com         mark.vandenende@jodoco.com

We zoeken nog toffe collega’s om ons team van technisch-commerciële 
adviseurs  te vervolledigen in België en Nederland. Als je interesse hebt 
kan je onze website checken voor meer informatie.

Meer info? Check www.jodoco.com 
Jodoco NV – Rue de Piétrain 60, B-1370 Jodoigne - Tel +32 (0) 10 81 41 01


