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Aanzuren drinkwater varkens

Aanzuren van drinkwater verbetert niet enkel de microbiologische 
kwaliteit van het drinkwater, het zorgt ook voor de volgende positieve 
effecten bij uw varkens:

• Verbeterde water- en voederopname
• Verminderde infectiedruk (van Salmonella, E. coli…)
• Minder maag- en darmproblemen
• Betere vertering, voornamelijk van eiwit
• Betere resultaten

Aanzuren van drinkwater zorgt voor het behoud van diergezondheid, 
ook bij een verlaagd antibioticagebruik!

Acilux =  Aanzuurmiddel voor drinkwater
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Voor een extra ondersteuning van de darmgezondheid 
adviseert Jodoco betaine! (z.o.z.)

Wist u dat een varken minstens 2 x zoveel drinkt als eet?

Een goede drinkwaterkwaliteit is daarom van groot belang!

Hoe is de kwaliteit van het drinkwater van uw varkens?
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Betaine biedt extra ondersteuning van de darmgezondheid
Betaine is een osmolyt, een stof 
die water kan vasthouden.

Deze stof, afkomstig uit de 
suikerbiet, helpt de darmcellen 
om hun waterbalans op peil te 
houden. 

Dit zorgt voor:

• Bescherming van de darmcellen
• Positief effect op darmvilli
• Meer weerstand tegen infecties (vb. coccidiose)
• Betere vertering en opname van nutriënten
• Verhoogde weerstand bij stress (vb. diarree, hittestress)

Betaine heeft bij varkens bovendien ook effect in de lever en zorgt 
voor een goede leverwerking.

Betalux C = Aanzuurmiddel voor drinkwater met betaine
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Wilt u meer weten over het aanzuren van drinkwater? 
Neem zeker contact op met een van onze technisch-
commerciële medewerkers voor verder informatie: 

Oost-Vlaanderen:             West-Vlaanderen: 
Lien Vande Maele             Daniël De Buck
+32 (0)496 02 13 19            +32 (0)496 87 98 42
lien.vandemaele@jodoco.com           daniel.de.buck@jodoco.com 

Antwerpen, Limburg & Vlaams-Brabant:   Nederland: 
Jeff Van den Vonder           Mark van den Ende
+32 (0)471 42 43 49           +31(0)646 603 636
jeff.vandenvonder@jodoco.com         mark.vandenende@jodoco.com

Meer info? Check www.jodoco.com 
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