
Jodobet®

Jodobet® beschermt darmepitheelcellen tegen osmotische stressfactoren, fungeert 
als methyldonor. Beschermt de lever tegen vervetting en verbetert de vet- en 
energiehuishouding. 

Natuurlijke betaine (belangrijk provitamine) afkomstig van bietmelasse.

Toegepast bij varkens, pluimvee en herkauwers in het voeder of in het drinkwater.

• Zeer efficiënte methylgroepdonor (vervangt cholinechloride)

• Osmoprotectant zowel op darmniveau als op celniveau: betere water-, voeder-, additieven-  
 en nutriëntenbenutting

• Antistress factor: verhoogt de weerstand van het darmkanaal tegen allerlei stressfactoren  
 zoals droogte, hitte, overmaat zout, mineralen en pathogenen e.d.

• Beschermt de lever tegen vervetting en reguleert de vet- en energiehuishouding in het  
 lichaam: minder vetdepositie, meer aandeel mager vlees bij varkens en meer borstvlees bij  
 vleeskuikens

• Bespaart op methionine bij gebrek aan methyl donerend vermogen

• Bron van glycine
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De bovenstaande informatie is gebaseerd op onze kennis tot nu toe. Meer gedetailleerde informatie kan worden opgevraagd bij de leverancier.
Naar ons beste weten is de kennis, zoals hier gegeven, nauwkeurig en compleet. Echter niets hiervan kan gebruikt worden als garantiestelling. Dit is een niet gecontroleerd document en  

zal niet automatisch worden vervangen bij verschijning van een nieuwe versie.

Jodoco NV  |  Rue de Piétrain 60  |  1370 Jodoigne (Geldenaken)  |  België  |  +32 (0)10 81 41 01  |  info@jodoco.com  |  jodoco.com

Jodobet®

DOSERING
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LEVEREENHEID

OPSLAG

HOUDBAARHEID

• 

Jodobet® in het mengvoer (88% DS) van varkens en pluimvee

• Biggen vanaf het eerste aanvullende voer: 5000 - 6000 ppm

• Vleesvarkens vanaf 25 kg LG: 4000 - 5000 ppm

• Drachtige zeugen: 4000 - 5000 ppm

• Lacterende zeugen: 4000 - 5000 ppm

• Vleeskuikens: 4000 - 5000 ppm

• Leghennen: 4000 - 5000 ppm

• Kalkoenen: 6000 - 8000 ppm

Jodobet® bij runderen in g Jodobet®/dier/dag

• Kalveren: 25 g/dag/100 kg LG

• Melkvee: 150 - 350 g/dag

• Vleesvee: 25 g/dag/100 kg LG

Vorm: Vloeibaar.

• 1 l fles

• 25 kg can

• 200 kg drum

• 1000 kg PE container (IBC)

• Andere verpakking op aanvraag

Koel, droog en uit de zon.

Tot en met 24 maanden na de productiedatum mits in de originele verpakking en bewaard 
onder de beschreven opslagcondities.


