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Optimale gezondheid voor een beter rendement.
Water is wel eens het ‘vergeten’ nutriënt in de intensieve veehouderij. Gezien de grote hoeveelheid water die de dieren moe-
ten opnemen voor een optimale prestatie in termen van voederconversie, dagelijkse groei, gezondheidsstatus, enz. heeft 
wateropname een grote impact op deze factoren. De kwaliteit van het drinkwater blijvend optimaliseren zou een standaard-
procedure moeten zijn op elk varkens- of pluimveebedrijf, om zo de gezondheid en prestaties van de dieren te verbeteren.

Het Agrocid-gamma van CID LINES werd ontwikkeld om totaaloplossingen aan te kunnen bieden inzake drinkwaterhygiëne. 
Niet enkel om de bacteriële belasting in het drinkwater te reduceren maar ook om de verteerbaarheid en opname van nutri-
enten in het spijsverteringskanaal te optimaliseren.

Bij pas gespeende  biggen vertonen de darmvilli een lengte- toename van 30%  bij gebruik van  boterzuur.
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Bij normale temperaturen con-sumeert pluimvee ten minste twee keer zoveel  
water als voedsel. Wanneer hit-testress ontstaat, verdubbelt of verviervoudigt hun water-consumptie. Een veilige en toereikende watervoorziening is daarom essentieel  

voor pluimveeproductie.
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Mono-, di- en triglyceriden van boterzuur 

 Stimuleert de darmflora

 Verhindert Salmonella zich te vermenigvuldigen 

 Stimuleert de celdeling in gezonde cellen

 Heeft een positief effect op darmbacteriën,  
 inclusief de afname van Clostridium

 Antibacteriële activiteit

 Verbetert de gezondheid van de darmwand  
 wat resulteert in een betere voedselopname
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3 Oligo elementen 4 Gebufferde zuren

 Doeltreffende werking doorheen het ganse darmkanaal

 De pH waarde kan niet onder de 3-3,5 vallen, waardoor het   
 steeds veilig blijft voor de dieren en een flexibele dosering   
 mogelijk is

 Sterke antibacteriële werking
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 Positief effect op de algemene gezondheid

 Krachtige antioxidanten

 Sterk antibacterieel effect omwille van de synergetische   
 werking met organische zuren

 Verhoogde werkzaamheid bij zowel hoge als lage pH waarden

 Effectief tegen diarree

Etherische oliën

 Ondersteunen de biochemische reacties van het metabolisme

 Stimuleren de vruchtbaarheid

 Verhogen de zuurstoftoevoer in het lichaam

 Essentieel voor de ontwikkeling van de eierschaal

 Versterking immuunsysteem

 Ontwikkeling van de veren



Kiezen voor het Agrocid  
assortiment voor drinkwa-
terbehandeling is kiezen 
voor het hoogste rendement 
dankzij lagere voederkosten,  
optimale voederconversie,  
hoger groeipercentage en 
een lagere sterfte.
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Aanvullend diervoeder voor varkens en pluimvee.  
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 Oligo is bestemd als verzuurder van 

drinkwater.
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Gebruiksaanwijzing:

  300 - 1000ml in 1000L drinkwater

 300 - 1000ml in 1000L drinkwater

Periodiek (staken tijdens medicatie of vaccinatie)

Bevat: 
melkzuur, mierenzuur, propionzuur, sorbinezuur, citroenzuur,  

zink en koper

Water is één van de voor-naamste vectoren voor Salmonella en Campylo-bacter in de pluimveehou-derij. Aangezuurd drink-water kan een cruciale rol spelen ter preventie van de verspreiding van Sal-monella en Campylobacter in pluimvee.
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Essential
Aanvullend diervoeder voor varkens en pluimvee.
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 Essential wordt gebruikt als verzuurder  
van drinkwater.
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Gebruiksaanwijzing:
  750 - 1000ml in 1000L drinkwater

 300 - 750ml in 1000L drinkwater
Periodiek (staken tijdens medicatie of vaccinatie)

Bevat: 
mierenzuur, melkzuur, natriumformiaat, propionzuur  
en kaneelaldehyde
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Aanvullend diervoeder voor varkens en pluimvee.  
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 Complete wordt gebruikt als verzuurder  

van drinkwater . 
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Gebruiksaanwijzing:

  1000 - 1500ml in 1000L drinkwater

 500 - 1000ml in 1000L drinkwater

Periodiek (staken tijdens medicatie of vaccinatie)

Bevat: 
mierenzuur, melkzuur, natriumformiaat, mono-, di- en triglyceriden 

van boterzuur en kaneelaldehyde



Keno
TM

vit E Aanvullend diervoeder voor varkens en pluimvee. KenoTMvit E is een 
natuurlijk product op basis van sterk geconcentreerde essentiële 
oliën, in het bijzonder munt olie, eucalyptus, anijs, oregano, karwij 
olie en vitamine e. 

Door de hoge kwaliteit van de natuurlijke ingrediënten en aromati-
sche en smakelijke additieven is KenoTMvit E uiterst geschikt ter onder-
steuning van de voederopname. KenoTMvit E heeft ook een positieve 
invloed op de luchtwegen en helpt hittestress te verlichten.
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Gebruiksaanwijzing:
  50-100ml per 1000L drinkwater

 50ml per 1000L drinkwater
Periodiek (staken tijdens medicatie of vaccinatie)

Bevat: 
Vitamine E, Selenium en 25% etherische oliën (Eucalyptus olie, Karwij 
olie, Oregano olie, Anijs olie, Tea Trea olie en kaneelaldehyde)
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Agrocid Tonic
Aanvullend diervoeder voor pluimvee. Agrocid Tonic is een vloeibaar 

mineralen en sporenelementen supplement.
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Gebruiksaanwijzing:

  0,5 - 1L Agrocid Tonic in 1000L drinkwater

Periodiek (staken tijdens medicatie of vaccinatie)

Bevat: 
Fosfor (P), Ijzer (Fe), Zink (Zn), Calcium (Ca), Magnesium (Mg),  

Koper (Cu), Mangaan (Mn), Natrium (Na) en Kobalt (Co)




