
Betacid®GM

Betacid ®GM stimuleert de ontwikkeling en werking van het immuunsysteem van varkens 
en pluimvee. Beschermt tegen hittestress en andere externe stressfactoren. Voorkomt dat 
pathogenen zich kunnen hechten aan de darmwand.

• Ontsloten gistcelwanden: vrijgemaakte en geactiveerde β-glucanen en  
 MannaanOligoSacchariden (MOS).

• Betaine

• Melkzuur

• Fosforzuur

• Citroenzuur

Betacid® GM kan worden toegepast zowel in het drinkwater als in het voer voor varkens,  
kippen en kalveren.

• Versnelt de ontwikkeling van het immuunsysteem bij jonge dieren

• Stimuleert het immuunsysteem bij oudere dieren zonder overreacties te veroorzaken

• MOS voorkomt in het darmkanaal de groei van pathogenen als Salmonella, E. coli e.d.  
 waardoor de darmwand niet aangetast en lek gemaakt kan worden. Hierdoor voorkomt  
 Betacid® GM in combinatie met de betaine verteringsproblemen, water- en nutriënten-
 verliezen en diarree

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

Jodoco

JODOCO NV 
PRODUCEERT 
INNOVATIEVE 

MENGSELS VOOR 
VOER EN VEE

PRODUCTOMSCHRIJVING

SAMENSTELLING

TOEPASSINGEN

MEERWAARDE



Jodoco

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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Betacid®GM

DOSERING

MEERWAARDEN

PRODUCTEIGENSCHAP

LEVEREENHEID

OPSLAG

HOUDBAARHEID

• 

• Verhoogt de weerstand van de darmwand dankzij betaine

• Beschermt tegen hittestress en andere externe stressfactoren (droogte, zouten,  
 coccidiose e.d.)

• Verbetert de zoötechnische prestaties dankzij de combinatie van ontsloten gistcelwanden, 
 betaine en organische zuren

• Vleeskuikens: 4 - 8 kg/ton voer

• Leghennen: 3 - 6 kg/ton voer

• Gespeende biggen: 3 - 6 kkg/ton voer

• Vleesvarkens: 2 - 4 kg/ton voer

• Zeugen: 3 - 6 kg/ton voer

• Kalveren: 3 - 6 kg/ton voer

Doseringen in het voer op rantsoenbasis zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Vorm: Vloeibare suspensie (voor eerste ingebruikname homogeniseren).

• 1 l fles

• 25 kg can

• 200 kg drum

• 1000 kg PE container (IBC)

• Andere verpakking op aanvraag

Koel, droog en uit de zon; boven 5°C en beneden 30°C.

Tot en met 12 maanden na de productiedatum mits in de originele, ongeopende verpakking 
en bewaard onder de beschreven opslagcondities.


