
Opslag:
Droog, in gesloten originele 
verpakking.

Verpakking
1 kg verpakking.
10 kg verpakking.
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Distributeur van Chemvet voor de Benelux
      www.biosecurity.nl Tel: +31 (0)6 5381 5336

Dosering onder het voer:
Varkens: 200 g Biacton+ per 
ton voer (

Pluimvee: 100 g Biacton+ per 
ton voer (

Dosering in drinkwater:
Varkens: 66 g Biacton+ per 
1000 L water(

Pluimvee: 34 g Biacton+ per 
1000 L water(

121x10  CFU/ton voer)

120,5 x10  CFU/ton 
voer)

120,33 x10  
CFU/ton water)

120,17 x10  
CFU/ton water)

                                       Tel: +31 (0)6 1365 1010



Biacton +

Probiotisch supplement voor 
toepassing onder het drinkwater.
Bevat een hoge concentratie 
melkzuur producerende bacteriën 
gecombineerd met een oplosbare 
drager.

Melkzuurbacteriën zijn erg belangrijk voor de 
dieren bij stresssituaties.
Biacton+ is ontwikkeld als een veilig, eenvoudig 
en makkelijk oplosbaar probioticum voor onder 
het drinkwater bij varkens en pluimvee. De 
actieve bacterie is een speciale en nauwkeurig 
geselecteerde stam van melkzuurbacterie 
Lactobacillus farciminis.

Achtergrond

Instructies voor gebruik
Biacton+ is zo ontwikkeld dat het volledig en 
gemakkelijk oplosbaar is in water. Voordat het 
wordt opgelost in het drinkwater dient er een 
vooroplossing gemaakt te worden zodat het 
makkelijker oplost en beter verdeeld wordt. 
De vooroplossing kan direct worden 
toegevoegd aan de tank of via een 
automatische doseereenheid. Zorg dagelijks 
voor een verse vooroplossing.

Biacton + kan continu worden gebruikt bij 
varkens en pluimvee, dit resulteert in een 
betere groei, voederconversie en een goede 
stabiele bacteriële darmflora.

Wanneer er sprake is van problemen met de 
spijsvertering of darmklachten, zal Biacton+ 
de darmfunctie ondersteunen. In deze 
situaties is het raadzaam om de normale 
dosering te verdubbelen. Handhaaf deze 
dosering om  terugval te voorkomen, totdat de 
normale functies zijn hersteld.

Biacton+ is geschikt voor gebruik bij 
vleeskuikens, leghennen, kalkoenen en 
varkens tot 120 dagen oud.


