
Jodocid ECO

Jodocid ECO voorkomt effectief broei bij gemengde rantsoenen en uitgekuilde voeders. Het 
zorgt ervoor dat het voer langer vers en smakelijk blijft wat de voederopname bij melk- en 
vleesvee bevordert. Jodocid ECO verbetert de zootechnische prestaties en draagt bij tot 
verminderd antibioticagebruik door de antibacteriële werking.

Jodocid ECO mag toegepast worden in de biologische veehouderij.

• Mierenzuur
• Azijnzuur
• Propionzuur
• Citroenzuur
• Melkzuur

Toegepast in het mengrantsoen (TMR).

• Conserveermiddel na uitkuilen van CCM, vochtig graan, gras, GPS en maïs; remt broei
• Houdt uitgekuild voeder langer fris en smakelijk
• Voorkomt verlies van voederwaarde
• Betere opname
• Behoud van dierprestaties
• Betere groei
• Toepasbaar in biologische landbouw
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Jodoco

De dosering is afhankelijk van omgevingsfactoren zoals temperatuur en vochtigheid.

• 3 - 6 kg/ton rantsoen

• 2 - 4 kg/ton uitgekuilde granen

• 4 - 8 kg/ton uitgekuild ruwvoer

Vorm: Vloeibaar.

• 1 l fles

• 25 kg can

• 200 kg drum

• 1000 kg PE container (IBC)

• Bulk (vanaf 10 ton)

• 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.

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.
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