
Haal meer uit uw 
vee met Jodoco NV

Nieuwsbrief Voorjaar 2017

1)  Laurax = Middellange keten vetzuren met essentiële              
     oliën voor toepassing in drinkwater of voeder
• Houdt bij varkens en pluimvee pathogenen onder controle, maar laat    

melkzuurbacteriën ongemoeid
• Ondersteunt de luchtwegen en versterkt het effect van organische zuren
• Bijzonder effectief bij jonge dieren, ook toepasbaar in kunstmelk
• Beperkt de uitval bij verhoogde ziektedruk
• Verbetert de technische prestaties
• Biedt ook bescherming bij verlaagd gebruik van antibiotica

2)  Betaine beperkt de schadelijke gevolgen van     
      hittestress bij varkens
Hittestress heeft negatieve gevolgen op de voeropname en de prestaties:

• Verlaagde groei bij vleesvarkens
• Verminderde vruchtbaarheid bij zeugen
• Lager speengewicht van de biggen

Betaine zorgt ervoor dat de (darmwand)cellen niet uitdrogen en goed blijven                
functioneren:

• Melkgift en vruchtbaarheid bij zeugen blijven behouden
• Voeropname bij mestvarkens blijft op peil
• Zoëtechnische resultaten blijven goed

3)  JodoForte conserveert vochtige voedermiddelen
      en brijvoer
Gisting en beschimmeling van vochtige voedermiddelen en brij ligt, ook bij lage 
pH, altijd op de loer. Als gevolg van (on)zichtbaar bederf worden de voordelen 
van brijvoer helemaal onderuit gehaald:

• Afname van de smakelijkheid
• Verlies van voederwaarde
• Ontmenging van de brij
• Extra belasting van het immuunsysteem

JodoForte voorkomt de groei van gisten en schimmels, maar is ook in staat om 
reeds besmette partijen te hygiëniseren: zie onderstaande praktijkproef.

Voedermiddel A Voedermiddel B Brijvoeder* + JodoForte
pH 3.6 3.5 4.32
Gisten (kve/g) 210 000 180 000 < 12 000
Schimmels (kve/g) 3000 800 < 35

*Een brijvoeder waarin o.a. voedermiddel A en B zijn verwerkt.



Jodoco NV zoekt
Deskmanager/marketing assistent (M/V)

Functieomschrijving:

Samen met je collega zal je instaan  voor een brede waaier van taken:

• Je geeft administratieve en logistieke ondersteuning aan de productie.
• Je behandelt de briefwisseling en inkomende en uitgaande bestellingen.
• Inplannen van transport voor grondstoffen en eindproducten.
• Diverse marketing gerichte taken, waaronder het helpen organiseren van 

beurzen.
• Up-to-date houden van klantenbestanden, bijwerken van website etc.

Gezocht Profiel:
• Je hebt een hogere opleiding of gelijkwaardig door relevante ervaring.
• Je werkt graag in teamverband maar kan ook goed zelfstandig uit de       

voeten.
• Je bent stressbestendig en flexibel.
• Je bent proactief, assertief, nauwkeurig en vlot in communicatie & organisa-

tie.
• Je bent vertrouwd met de courante MS office pakketten (Word, Excel, Po-

werPoint, Outlook).
• Je hebt een goede kennis van Nederlands en  Engels  en basiskennis  van 

Frans. (Duits is een pluspunt) 

Aanbod en voordelen:
Contract van onbepaalde duur.
Tijdregeling: deeltijds in overleg.
Een afwisselende en leuke job in een kleine, maar stabiele en sterk groeiende 
KMO met een fijne werksfeer. 
Verder kan je rekenen op een marktconform salaris afhankelijk van je opleiding 
en/of werkervaring. 

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief naar info@jodoco.com t.a.v. 
Magda Roosbeek.

www.jodoco.com

Meer info? Check www.jodoco.com 
Jodoco NV – Rue de Piétrain 60, B-1370 Jodoigne - Tel +32 (0) 10 81 41 01

Wilt u meer weten over onze producten? 
Neem dan zeker contact op met een van 

onze technisch-commerciële medewerkers: 

  België:   Nederland: 
                 Daniël De Buck   Mark van den Ende
             +32 (0)496 87 98 42               +31(0)646 603 636
      daniel.de.buck@jodoco.com  ende@kooijgroep.nl


