Jodoco

Glycoboost

JODOCO NV
PRODUCEERT
INNOVATIEVE
MENGSELS VOOR
VOER EN VEE

PRODUCTOMSCHRIJVING

SAMENSTELLING

Hoogwaardige en smakelijke glucogene energiebooster voor melkvee tijdens de
transitiefase en de eerste 100 lactatiedagen. Glycoboost vermindert en verkort de
negatieve energiebalans en voorkomt daardoor ketose (= slepende melkziekte) en
de negatieve gevolgen daarvan.
• Glycerol
• Betaine

TOEPASSINGEN

• Individueel verstrekken over het ruw- of mengvoer aan het voederhek
• Individueel verstrekken via krachtvoederautomaat, melkrobot of drenching

MEERWAARDE

• Smaakmaker en opnameverbeteraar van (uitgekuilde) ruwvoeders en/of gemengde
rantsoenen
• Stimulering leverfunctie en energiehuishouding
• Voorkomt leververvetting, ketose (= slepende melkziekte)
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Jodoco
DOSERING

Glycoboost
• Melkvee in lactatie als energieboost in het rantsoen: 250 - 500 ml/dier/dag
• Droogstaand melkvee en vleesvee: 200 - 400 ml/dier/dag

PRODUCTEIGENSCHAP

Vorm: Vloeibaar.

VOEDERWAARDEN

LEVEREENHEID

PER KG GLYCOBOOST

PER KG DS

VEM

1029

1270

VEVI

1183

1460

DVE

90

111

OEB

-35

-43

FOS

755

932

• 1 l fles
• 25 kg can
• 200 kg drum
• 1000 kg PE conatiner (IBC)
• Bulk (vanaf 10 ton)
• Andere verpakking op aanvraag

OPSLAG

HOUDBAARHEID

Het product bij gematigde temperatuur beneden 35°C en boven 10 °C in de gesloten, originele
verpakking opslaan in een droge ruimte uit het directe zonlicht.
Tot en met 24 maanden na de productiedatum mits in de originele verpakking en bewaard
onder de beschreven opslagcondities.

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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