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Conserveert
uw brijvoer



Brijvoer vraagt om  
een goed management

Traditioneel werden varkens vroeger vaak 
gevoederd met brij. Bij de schaalver-
groting van de varkenshouderij werd 

overgeschakeld naar droog voer als standaard. 
Vloeibaar voederen van varkens onder de vorm 
van brij, biedt nochtans een aantal voordelen.

Door gebruik te maken van industriële bijpro-
ducten zijn grondstoffen van brijvoer goedkoper 
dan droge voeders. Dit betekent dat een fikse 
vermindering van de voerkosten mogelijk is. Bo-
vendien zullen varkens die brijvoer krijgen een 
hogere voederopname hebben. Zeker bij speen-
biggen zorgt dit voor een grote verbetering in 
groei 1] (zie figuur 1) en voor een positief effect 
op de (darm)gezondheid van deze dieren. Ook 
bij vleesvarkens zorgt brijvoer voor een toename 
van de dagelijkse groei met gemiddeld 4,4% en 
een verbetering van de voederconversie met 
gemiddeld 6,9%, in vergelijking met droogvoer 2].

Wat zijn de gevaren?
De samenstelling en de kwaliteit van vochtrijke 
voedermiddelen kan variëren en vaak zijn er 
gisten en schimmels aanwezig. Wanneer er 

Vloeibaar voederen van varkens biedt verschillende voordelen, 
een goed management is hierbij wel essentieel.

1] Kim J.H. et al. (2001). 
Liquid diets accelerate the 
growth of early-weaned 
pigs and the effects are 
maintained to market weight. 

< BETERE GROEI
(Figuur 1) 

Biggen op brijvoer groeien 

beter tijdens de eerste 14 

dagen na spenen. 1]

Journal of Animal Science 79, 
pp. 427–434.

2] Jensen B.B. en Mikkelsen 
L.L. (1998). 
Feeding liquid diets to 
pigs. In: Recent Advances 
in Animal Nutrition (Eds. 

Garnsworthy P.C. en 
Wiseman J.), Nottingham 
University Press, pp. 107-126. 
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teveel gisten zijn, zal er een ongecontroleerde 
fermentatie optreden. Zo’n fermentatie zorgt 
voor de vorming van gassen waardoor de druk 
in de leidingen kan oplopen. Ook gaat een deel 
van de droge stof verloren en door een mogelijk 
afwijkende smaak zal de voederopname dalen.

Wat kunt u eraan doen?
Om een correct aanbod van nutriënten 
te hebben voor uw varkens, moet u de 
samenstelling van grondstoffen regelmatig 
controleren en indien nodig het voederschema 
aanpassen. Voor de kwaliteit is bij brijvoer 
een goede hygiëne en conservering van groot 
belang. Met een juiste combinatie aan zuren 
wordt de groei van ongewenste bacteriën (zie 
figuur 2), maar ook van gisten en schimmels 
onder controle gehouden. Dankzij een goede 
samenstelling en kwaliteit kunnen op deze 
manier optimale technische resultaten behaald 
worden met het brijvoer.
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> MINDER ONGEWENSTE 
BACTERIËN
(Figuur 2) 

Brijvoer behandelen met 

mierenzuur stopt groei van 

Enterobacteriaceae. 3] 
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 0,1% MIERENZUUR

 0,3% MIERENZUUR 

3] Canibe N. en Jensen  
B.B. (2012). 
Fermented liquid feed—
Microbial and nutritional 
aspects and impact on 



Voordeel
Het toevoegen van JodoForte aan uw brijvoer 
verhoogt de kwaliteit. Het voeder blijft veilig, 
smakelijk en behoudt zijn voederwaarde. Dit 
zorgt voor een goede opname en optimale 
technische resultaten.

Verdere tips
Een regelmatige reiniging van tanks en 
leidingen met een zuurmengsel zoals JodoForte, 
voorkomt aanslag of groei van gisten en 
schimmels in uw voersysteem. Op deze manier 
garandeert JodoForte een goede hygiëne 

Brijvoer vraagt om  
een goed management JodoForte

Met de specifieke combinatie aan zuren 
in JodoForte, wordt de groei van gisten, 
schimmels en ongewenste bacteriën onder 
controle gehouden.

Werkwijze
In een eerste plaats zorgen de zuren in 
JodoForte voor een daling van de pH. Een 
lage pH heeft een positieve invloed op de 
bioveiligheid van het voeder. De groei van 
bacteriën wordt geremd.
In de tweede plaats zorgt een functioneel 
mengsel van zuren zoals in JodoForte niet 
alleen voor een antibacterieel effect maar ook 
voor de directe afdoding van aanwezige gisten 
en schimmels (zie figuur 3).

Een specifieke combinatie van organische zuren die speciaal 
is ontwikkeld voor de conservering van brijvoer.

> JodoForte verhoogt de  

kwaliteit van het brijvoer voor 

uw varkens. (BRON JODOCO)
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JODOFORTE  
IN BRIJVOER
(Figuur 3) 

Afdoding van gisten en 

schimmels in brijvoer  

behandeld met JodoForte.
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enteric diseases in pigs. 
Animal Feed Science and 
Technology 173, pp. 17-40.
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