
Maximale diergezondheid. Dat is waarop veel exposanten van de Rundvee 

Vakdagen in Hardenberg zich richten. Preventieve gezondheidsmaatregelen 

verminderen niet alleen de inzet van antibiotica, maar zijn ook economisch 

rendabel, stellen diverse standhouders. 
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Sangrovit
Ook het product Sangrovit kan bijdra-
gen aan reductie van het antibiotica-
gebruik, stelt Etiënne van Regenmortel 
van Jadis Additiva. Sangrovit is een aan-
vullend voeder voor de pluimveehoude-
rij dat bestaat uit een mix van verschil-
lende zuren en plantalkaloïden, zoals 
quaternaire benzophenanthridine alka-
loïden en protopine-alkaloïden. “Het 
product remt ontstekingen door het 
blokkeren van het NFKB-complex en 
ondersteunt vaccins in hun werking. Het 
stimuleert de voeropname en verbetert 
de beschikbaarheid van aminozuren. 
Daarmee heeft het product een positie-
ve uitwerking op de algehele dierge-
zondheid.” Het product blijkt vooral 
succesvol tijdens perioden van stress en 
ziektepreventie en tegen chronische 
ontsteking van de darmen, ten gevolge 
van bijvoorbeeld salmonella en necroti-
sche enteritis. “Uit een proef onder 
pluimvee resulteerde toediening van 
Sangrovit binnen zeven dagen in een 
verlaging van de salmonella-aantallen 
tot onder het waarnemingsniveau.” 
Sangrovit is een sterke eetlustopwek-
kende ontstekingsremmer zonder 
wachtperiode en kan via het drinkwater 
worden toegediend. Het product is ver-
krijgbaar in aluminiumzakjes van 50, 
100 en 500 g en 1 kg.

 

Glycine

Jadis Additiva heeft ervoor gekozen om in mineralen en premixen een nieuwe bron van organische 
spoormineralen te gebruiken waarbij de metaalionen aan het aminozuur glycine zijn gebonden. 
“Er is aangetoond dat hierdoor maximale absorptie plaatsvindt. Op deze manier kunnen we met 
minder organische mineralen toe”, aldus Etiënne van Regenmortel van Jadis Additiva.

Zink, ijzer, koper en mangaan met glycine, Sangrovit WS en Sangrovit TX3 (v.l.n.r.).


