
JodoForte

JodoForte is een krachtig conserveermiddel bestemd voor brijvoeder of vochtrijke 
bijproducten. Werkt specifiek tegen gisten en schimmels. 

Een mengsel van mieren-, propion- en benzoëzuur specifiek gericht op het verhinderen van 
gist- en schimmelgroei.

 Toegepast bij de conservering van: 
• Brijvoeders
• Vochtige voedermiddelen
• Vochtige granen
• Behandeling van de bovenlaag of het snijvlak van o.a. snijmais, bierbostel, perspulp en kuil 
 gras bij het in- en uitkuilen

• Voorkomt groei van gisten en schimmels

• Zelfs producten die reeds aan het gisten en schimmelen zijn, kunnen gestabiliseerd worden

• Zorgt voor een goede conservering van plaatsen in een kuil die moeilijk aan te drukken zijn

• Ook in het dier zorgen de organische zuren voor positieve effecten. Een bevorderde  
 maag- en darmwerking en een daling van de infectiedruk zorgen voor behoud van  
 diergezondheid en verbeterde zoötechnische prestaties
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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.
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JodoForte

DOSERING

PRODUCTEIGENSCHAP

LEVEREENHEID

OPSLAG

HOUDBAARHEID

• 

• Brijvoeder (ca. 20-25% DS): 0.2 - 0.5 %

• Vochtige voedermiddelen en granen: 0.5 - 1%

• Behandeling van bovenlaag en/of  snijvlak van kuilvoeders: 200 - 300 ml/m²

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.


