
JodoPlume

Bron van Betaine, gecombineerd met organische zuren voor drinkwatertoepassing bij 
varkens en pluimvee. JodoPlume beschermt de darmepitheelcellen tegen osmotische 
stressfactoren zoals coccidiose, dysbacteriose en hitte en voorkomt zo diarree bij varkens 
en natte mestproblematiek bij pluimvee.
Betaine fungeert als methyldonor in het levermetabolisme, beschermt de lever tegen 
vervetting en verbetert de vet- en energiehuishouding.

• Betaine
• Organische zuren: mieren-, propion-, azijn- en benzoëzuur

Toegepast in het drinkwater bij varkens en pluimvee.

• Osmoprotectant: helpt de cel bij het regelen van zijn celvolume en beschermt  
 de celstructuren
• Antistressor zowel op darmniveau als op celniveau: verhoogt de weerstand tegen  
 stressfactoren (o.a. droogte, hitte, hoge concentraties aan zout of mineralen, pathogenen
• Bevordert de darmgezondheid en voorkomt diarree tgv E. Colli en Salmonella bij varkens.  
 Bij pluimvee voorkomt JodoPlume natte mest en daarmee gerelateerde problemen  
 (voetzoolaantastingen, borstbevuiling, bevuilde eieren)
• Zorgt voor betere water-, voeder-, additieven- en nutriëntenbenutting
• Methyldonor en bron van glycine, zorgt voor een efficiëntere leverwerking
• Beschermt de lever tegen vervetting en verbetert de vet-, energie- en eiwithuishouding  
 in het lichaam met als gevolg minder vetdepositie, meer mager vlees, meer borstvlees  
 bij kuikens
• Positieve invloed op melkgift bij lacterende zeugen
• Positieve invloed op legpercentage en eikwaliteit bij leghennen
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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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JodoPlume

Dosering

Meerwaarde

Producteigenschap

Levereenheid

Opslag

Houdbaarheid

• 

• Bij batterijbiggen is door toediening van JodoPlume (0.25%) een verbeterde groei van  
 8% vastgesteld

• Varken: 0.1% - 0.5%
• Vleeskuikens en leghennen: 0.1 - 0.5%
• Kalkoenen: 0.4 - 0.6%
• pH drinkwater moet tussen 3.5 en 4.0 blijven, indien nodig dosering aanpassen

Vloeibaar

• 1 l fles
• 25 kg can
• 200 kg drum
• 1000 kg PE container (IBC)
• Bulk (vanaf 10 ton)
• 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.

Controle

Omzet
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Toevoeging JodoPlume,  
via drinkwater, dosering 0,25%

Informatie • Voor België: 
 Olivier Geerts | olivier.geerts@jodoco.com | tel +32 (0)476 44 50 83 
 Daniel de Buck | daniel.de.buck@jodoco.com | tel +32 (0)496 87 98 42
• Voor Nederland: 
 Mark van den Ende | mark.vandenende@jodoco.com | tel + 31 (0)6 46 60 36 36


