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Nieuwsbrief Zomer 2016
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 mycotoxinen als boosdoener gedacht?
Varkens zijn heel gevoelig voor mycotoxines!
Voornamelijk granen (mais, gerst, tarwe…) kunnen besmet zijn met
deze onzichtbare giftige stoffen.
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Uit Gents onderzoek blijkt dat langdurige blootstelling aan lage
hoeveelheden al negatieve effecten heeft op o.a. immuniteit,
darmaandoeningen en vruchtbaarheid.

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

JodoSafe bindt de vrije mycotoxines
JodoSafe herstelt en versterkt het immuunsysteem

Dit zorgt voor:
•
•
•
•
•

Een verhoogde voederopname
Een verbeterde voederefficiëntie
Een betere darmgezondheid
Bescherming van de lever
Een goede melkgift en vruchtbaarheid bij zeugen

JodoSafe bevat naast meerdere mycotoxinebinders ook vitamine E
en C, organisch gebonden zink, seleniumgist en antioxidanten.
*Bij preventieve toepassing volstaat een dosering van 1kg/ton voer, maar bij contaminatie
is een hogere dosering vereist. De correcte hoeveelheden kan u terugvinden op onze
vernieuwde website.

Met veel trots stellen wij onze vernieuwde website voor!

www.jodoco.com
Neem een kijkje en vind snel en gemakkelijk meer informatie over
ons bedrijf en onze producten.

www.jodoco.com

Schrijf in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze
laatste ontwikkelingen!

Neem zeker contact op met een van onze technischcommerciële medewerkers voor verder informatie:
Oost-Vlaanderen:				
Lien Vande Maele				
+32 (0)496 02 13 19			
lien.vandemaele@jodoco.com		

West-Vlaanderen:
Daniël De Buck
+32 (0)496 87 98 42
daniel.de.buck@jodoco.com

Antwerpen, Limburg & Vlaams-Brabant:
Jeff Van den Vonder			
+32 (0)471 42 43 49			
jeff.vandenvonder@jodoco.com

Nederland:
Mark van den Ende
+31(0)646 603 636
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
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