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Lianol® Basdiar zorgt voor een optimale vertering en preventieve darmbescherming bij zeer jonge 
biggen. Hierdoor vergroten de overlevingskansen in de kraamstal. Lianol® Basdiar bevordert niet 
alleen een efficiëntere vertering, maar draagt ook bij aan een gezonde darmontwikkeling. Door het 
hoge ijzer -en mineralengehalte vormt Lianol® Basdiar een optimale brugfunctie tussen de ijzer-arme 
biest/melk en het moment dat de ijzerspuit in werking treedt. Vanaf de dag van geboorte tot de 
achtste dag wordt Basdiar gegeven als aanvulling op biest en zeugenmelk of gelijktijdig met 
kunstmelk en biggenvoeders. Door een stimulatie van het natuurlijk wroetgedrag leert elke big snel 
water drinken en plantaardig voer eten middels een voerkom. Een goede voeropname in de eerste 
levensweken en een goede vervolggroei na spenen zijn sterke extra voordelen van dit innovatieve 
product. 

 
Wat kan ik verwachten als ik Basdiar gebruik? 

 
Lianol® Basdiar geeft een vermindering van de biggensterfte vóór het spenen en voorkomt bepaalde 
vormen van diarree. Bijkomende ervaringen van langdurige Basdiar-gebruikers zijn: 

• Biggen leren sneller hoe ze een vast voer moeten opnemen. 
• Minder gebruik van antibiotica met Basdiar. 
• Biggen worden minder vaak en vooral later in de tijd naar pleegzeugen verlegd. (biggen 

kunnen langer bij de eigen moeder biest drinken) 
• Mogelijkheid om meer biggen te spenen bij de eigen moeder. 
• Beter gebruik van eigen colostrum van de zeug. De beste antilichamen voor elke big zijn 

te vinden bij hun moeder. 
• Minder overleggen van biggen leidt tot een verlaging van de infectiedruk. 

 
Het correcte gebruik van Lianol® Basdiar heeft geen negatieve invloed op de absorptie van 
antilichamen afkomstig uit de biest van zeugen. Goede colostrumopname en een optimale 
overdracht van antilichamen naar de big is van het allergrootste belang vanwege het feit dat er 
steeds minder colostrum per individuele big beschikbaar is. 

 
Basdiar beschermt de min of meer steriele darm tegen schadelijke stoffen en helpt de darm zich 
op een evenwichtige manier te ontwikkelen. Het blokkeert en vangt pathogene kiemen op en 
zorgt voor een gezonde darmflora. Het stimuleert alle biggen om voldoende ijzer en voer op te 
nemen. 

 
De biggen nemen de Lianol® Basdiar wel op, maar ik zie geen verschil na gebruik? 

 
Lianol® Basdiar ondersteunt de ontwikkeling van de darmflora en de darmstructuur. Hierdoor 
verbetert het de vertering van melk of een vast dieet. Het grootste effect op de lange termijn is de 
afname van de biggensterfte vóór het spenen. Op de korte termijn vermindert het de kans op diarree 
veroorzaakt door een slechte vertering. 

 
Moet ik nog een ijzerspuit toedienen als ik Lianol® Basdiar gebruik? 

 
Ja. Voor veel biggen komt de ijzerinjectie echter te laat of blijkt de dosis niet voldoende te zijn. 
Lianol® Basdiar biedt een goede aanvulling op de ijzerbehoefte direct vanaf de geboorte. Dit 
ondersteunt de productie van rode bloedcellen en verbetert het zuurstoftransport door het lichaam. 
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Lianol® Basdiar zakt uit bij gebruik, is dit een probleem? 
 

Zodra Lianol® Basdiar wordt opgelost in water, begint het langzaam uitzakken. Dit is normaal 
vanwege de kleideeltjes. Eerst drinken biggen het water en de algen, daarna consumeren ze het 
bezinksel van kleimineralen. Zorg ervoor dat de Basdiar steeds vochtig blijft zodat de biggen 
gemakkelijk kunnen wroeten. Lianol® Basdiar zorgt ervoor dat biggen gehydrateerd blijven, wat 
essentieel is in deze vroege levensfase. 

 
Hoe ziet het voerschema van Lianol® Basdiar eruit? 

 
Het advies is om Lianol® Basdiar te gebruiken vanaf de geboorte tot de achtste dag in de kraamstal. 

 
Lianol® Basdiar stoft soms bij het gebruik? 

 
Het product kan inderdaad stoffig zijn. Vanwege zijn specifieke samenstelling en voor een goede 
werking heeft het een zeer fijne structuur. Minimaal een minuut goed mixen (bij voorkeur met 
een staafmixer) is essentieel. 

 
Kun je Lianol® Basdiar ook gewoon droog verstrekken? 

 
De kracht en het effect van Lianol® Basdiar ligt in de unieke combinatie van water met de algen, 
ijzer, kleimineralen en andere ingrediënten. Daarom wordt het altijd aanbevolen om het product op 
te lossen in water. 

 
Brengt het gebruik van Basdiar extra arbeid met zich mee? 

 
De ervaring leert dat bij langduriger preventief gebruik van Lianol® Basdiar uiteindelijk minder arbeid 
vereist is. Alles zal dan soepeler verlopen in het kraamhok. Minder biggensterfte vóór het spenen is 
altijd een goede motivator voor het personeel. 

 
Wat als de biggen minder Lianol® Basdiar opnemen dan 500 ml per dag? 

 
De gebruikelijke oorzaken hiervan zijn meestal een zeug die meer dan voldoende melk produceert of 
dat de biggen niet voldoende bij de Basdiar geraken. Door beide factoren is het minder waarschijnlijk 
dat de biggen op deze jonge leeftijd veel Lianol® Basdiar drinken. Ervaring leert dat ze de Basdiar 
oplossing wel drinken maar we dienen het hen zo gemakkelijk mogelijk te maken. 1liter per dag in de 
bak laat toe dat de biggen eenvoudig kunnen drinken.  

 
Moet ik Basdiar aan alle tomen geven of kan ik het selectief inzetten? 

 
Basdiar helpt om de infectiedruk in de kraamstal te onderdrukken. Daarom wordt het best 
verstrekt aan alle tomen aanwezig in de kraamstal. 
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Doelstelling: 
De wens van de ondernemer is om de uitval te verlagen in de kraamstal door een betere 
darmgezondheid te realiseren 

 
Hoe: 

• Los 1000 gram Basdiar op in 10 liter (lauw) warm water. Mix gedurende een goede minuut 
met een staafmixer. Controleer op klontvorming. 

• Als de zeug start met werpen kan de Basdiar in het kraamhok uit gedoseerd worden 
• Gebruik bij voorkeur bakjes met een zo laag mogelijke rand (< 5 cm) 
• Vul de bakken met ongeveer 1 liter van de oplossing. Het voldoende vullen van de bakken 

laat de biggen toe eenvoudiger te leren drinken. Dit is zeer belangrijk tijdens de eerste dagen. 
• Gebruik tot de achtste dag 
• Houdt er rekening mee dat biggen met een geboortegewicht < 800 gram een sterk verkleinde 

kans op overleven hebben. 
 

Proefopzet: 
Kraamafdeling opdelen in tweeën, bijvoorbeeld: 

 
Links : Lianol® Basdiar gebruiken 
Rechts : geen gebruik van Lianol® Basdiar 
Overleggen van biggen : binnen de zijde van de proefgroep is toegelaten (biggen verleggen van 

links naar rechts of omgekeerd is niet toegelaten) 
 

Duur van de proef: 4 weken 
 

Resultaat verzameling: 
 

De data van de zeugenkaarten worden per speengroep op lijsten verzameld. (zie bijlage) 
Deze bevatten: 

 
o Worpnummer 
o Aantal levend geboren 
o Totaal aantal geboren 
o Vitaliteitsscore toom van 0-5 0 is slecht en 5 is naar tevredenheid 
o Mestscore toom van 0 – 5 0 is diarree en 5 is geen afwijkende mest 
o Overleggen biggen; welke dagen er bijgelegd of weggehaald is 
o Opmerkingen 
o Aantal gespeende biggen 
o Checklist bigvitaliteit 

 
Na 4 weken worden de cijfers verzameld en aangeleverd bij de dierenarts. Dan kan de linkerkant 
(Lianol® Basdiar groep) vergeleken worden met de rechter (controle groep). 

 
Afhandeling 

 

Indien de varkenshouder de data correct aanlevert aan Ardol of de dierenarts, krijgt hij een creditnota voor 
het aantal gebruikte zakken. Is de uitval groter dan 1,5% á 2% dan is het financieel profijt reeds zeer groot en 
wordt er niets betaald.
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Bedrijfsgegevens 

 

Naam DAP : 
Naam Dierenarts : 

 
Naam bedrijf : 
Adres : 
PC en woonplaats : 
Mobiel nummer : 
Email adres : 

 
Aantal zeugen : 
Genetica : 
Aantal worpen per week : 
Aantal l.g. : 
Aantal d.g. : 
Uitval in de kraamstal : 
Aantal benodigde kilogrammen: 

 
Doelstelling : 
Omschrijving positief resultaat : 
Technische cijfers uitdraai : 

 
Startdatum: proef : 
Einddatum: proef : 

 
Overzicht vaste biggen behandelingen: 

 
Omschrijving Dag 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
Opmerkingen : 

 
 
 

Voor akkoord 
Naam : 
Plaats : 
Datum : 
Handtekening : 

 
 

Pieter Swinkels Ardol  
) +316346097019  P.Swinkels@ardol.nl 
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Zeugenkaart proef Lianol Basdiar 

Zeugnummer …………. Opmerkingen bij deze toom 

Worpnummer ………….  

Levend geboren …………. 

Dood geboren …………. 

Geboortedatum …………. 
 aantal aantal aantal vitaliteit mestscore opmerkingen 

uitval bij of weg behandeling D 0 - 5 C D 0 - 5 C 
Dag 1       

Dag 2       
Dag 3       
Dag 4       
Dag 5       
Dag 6       
Dag 7       
Dag 8       
Dag 9       
Dag 10       
Dag 11       
Dag 12       
Dag 13       
Dag 14       
Dag 15       
Dag 16       
Dag 17       
Dag 18       
Dag 19       
Dag 20       
Dag 21       
Dag 22       
Dag 23       
Dag 24       
Dag 25       
Dag 26       
Dag 27       
Dag 28       
Dag 29       
Dag 30       
 

Aantal biggen gespeend ……………… 
Contactpersoon Ardol: Pieter Swinkels Telefoon: 06-34609709 

 


