
Pagina 1 Protocol Lianol® Colostro  

 
 
 
 

Protocol Lianol® Colostro 
 
 

Lianol® Colostro is een unieke energieverstrekker. Pasgeboren biggen hiermee drenchen, geeft een 
boost aan hun lichaamseigen groeifactoren. Biggen worden vitaler en hun biestopname verhoogt.  
Deze nutritionele innovatie maakt biggen sterker en verhoogt hun overlevingskansen en 
groeipotentieel. 

 
Inleiding 

 
Lianol® is een actieve molecule afkomstig uit een natuurlijk fermentatie- of gistingsproces. 
Lianol® ondersteunt het immuunsysteem en stimuleert de productie van de lichaamseigen 
groeifactor (IGF-1), waardoor het gehalte aan IGF-1 stijgt. 

 
Wat is IGF-1? 

 
IGF-1 betekent letterlijk "een op insuline gelijkende groeifactor 1". Zoals de naam verklaart, is het 
als het ware "de broer" van insuline. Zowel insuline als IGF-1 spelen een belangrijke rol in de 
ontwikkelingsprocessen van het lichaam. Insuline regelt de bloedsuikerspiegel. Het zorgt ervoor dat 
er altijd voldoende energie beschikbaar is voor het lichaam om mee te werken. De groeifactor IGF-1 
zorgt echter voor de echte groei en ontwikkeling van alle soorten lichaamscellen en organen. Denk 
aan eicellen, spiercellen, bloedvaten, etc. Op deze manier werken insuline en IGF-1 samen en vullen 
ze elkaar aan.  

 
Wat maakt Lianol® Colostro uniek? 

 
Het unieke aan Colostro is dat het een belangrijke extra punch geeft aan pasgeboren biggen. Een 
behandeld dier zal zelf meer IGF-1 gaan aanmaken. Tijdens de eerste 6 weken van hun jonge leven is 
de hoeveelheid IGF-1 dat een big bezit, de enige bepalende factor voor hoe snel deze big zal 
ontwikkelen en groeien. Lianol® Colostro ondersteunt ook het immuunsysteem. Deze combinatie 
geeft alle biggen een evenwaardige kans op overleving. 

 
Gaat drenchen met Lianol® Colostro niet ten koste van de biestopname? 

 
Onderzoek toont aan dat Lianol® de opname van antistoffen en colostrum bevordert. De biggen 
worden actiever en gaan sneller naar de uier. De voordelen van Lianol® Colostro zijn drieledig. Ten 
eerste is het een belangrijk energieshot. Het geeft biggen net na hun geboorte een belangrijke 
extra reserve en dit zal hun zuigreflex stimuleren. Ten tweede verhoogt Colostro de hoeveelheid 
aan groeifactoren en daarmee de ontwikkeling van de big. Ten slotte ondersteunt Lianol® Colostro 
het immuunsysteem. 

 
Wanneer moet ik Lianol® Colostro geven? 

 
Lianol® Colostro wordt direct na de geboorte aan alle biggen gegeven. Voor erg verzwakte of kleine 
biggen kan de behandeling na 24 uur worden herhaald. 

 
Aan welke biggen moet ik Lianol® Colostro geven? 

 
Het advies is om Lianol® Colostro te geven aan ALLE biggen. Ook kleinere biggen (<800 g) hebben 
voordeel met Lianol® Colostro. Hun overlevingskansen zijn wel beperkter door een onvoldoende 
orgaanontwikkeling tijdens de dracht.
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Hoe werkt Lianol® Colostro nu precies? 
 

Lianol® Colostro zorgt ervoor dat kleine en verzwakte biggen zich bijna net zo goed ontwikkelen als 
hun zwaardere toomgenoten. De hoeveelheid aan de groeifactor IGF-1 bij een pasgeboren big 
bepaalt o.a. hoe snel deze big zal groeien en zijn organen zich ontwikkelen. Kleinere en verzwakte 
biggen (< 1200g) hebben bij de geboorte altijd minder van deze groeifactor IGF-1 in hun bloed. 
Hierdoor vertonen ze een mindere groei in vergelijking met hun zwaardere toomgenoten indien ze 
onbehandeld blijven. Met Lianol® Colostro wordt het IGF-1-gehalte van biggen snel naar een hoger 
niveau gebracht. Dit ziet u terug in een snellere biestopname en hogere IgG in het bloed. Daarnaast 
bevat Lianol® Colostro een shot aan energie die minimaal 24 uur werkt. 1 shot Colostro voor een big 
is het equivalent van een blik coca cola voor een mens, een echte oppepper. 

 
Moet ik enkel de kleine biggen behandelen met Lianol® Colostro? 

 
Lianol® Colostro stimuleert in biggen de productie van hun groeifactor IGF-1. Dit verhoogt hun 
vitaliteit. Kleine biggen groeien hierdoor sneller en krijgen een betere overlevingskans. Stimulatie van 
de groeifactoren zal ook de groei en ontwikkeling van zwaardere biggen positief beïnvloeden. 
Ervaring leert dat het inschatten van het gewicht niet eenvoudig is. Het gemiddelde geboortegewicht 
ligt rond de 1340 gram afhankelijk van de genetica en worpnummer. Daarom is het advies om voor 
de eenvoud van werken alle biggen van de toom te behandelen. 

 
Hoe lang kan ik een geopend flesje Lianol® Colostro bewaren? 

 
Na opening kunt u de fles het beste op een koele en droge plaats bewaren (<15 ° C). In deze 
omstandigheden kan een geopende fles 2 maanden worden bewaard als deze goed is afgesloten. 
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Doelstelling: 
De wens van de ondernemer is om de uitval te verlagen in de kraamstal. 
Hoe: 

• Schudt de flacon goed voor gebruik 
• Alle biggen direct na geboorte 1 x 2 ml Lianol® Colostro ingeven. 
• Houdt de flacon op zijn kop bij het toedienen! Een pompslag is 2 ml. Dit betekent 1 x 

pompen. 
• Houd de big vast, met de kop naar boven en wacht tot je zeker bent dat de big de Lianol® 

Colostro heeft doorgeslikt. 
• Behandelde biggen merken met stift. De handeling van Lianol® Colostro verstrekken kan 

gecombineerd worden met navels couperen en tandjes slijpen. 
• 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® Colostro gebruiken 
Rechts : geen gebruik van Lianol® Colostro 
Overleggen van biggen               : binnen de zijde van de proefgroep is het toegelaten (dus geen biggen 

verleggen van links naar rechts of omgekeerd!) 
 

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 zeug 
o Totaal aantal geboren biggen 
o Aantal levend geboren gebiggen 
o Overleggen biggen; welke dagen er bijgelegd of weggehaald is 
o Aantal gespeende biggen 
o Opmerkingen over biggen/toom 

 
Na 4 weken worden de cijfers verzameld en aangeleverd bij de dierenarts. Dan kan de linkerkant 
(Lianol® Colostro 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 flacons. 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 : 
Naam : 
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 flacons : 

 
Doelstelling  : 
Wanneer is het resultaat positief: 
Technische cijfers uitdraai  : 

 
Startdatum: proef : 
Einddatum: proef : 

Overzicht vaste biggen behandelingen: 

Omschrijving Dag 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
Opmerkingen: 
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Voor akkoord: 
 
 

Plaats: 

Naam: 

Datum: 

Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Zeugnummer ………….  

Worpnummer ………….  

Levend geboren ………….  

Dood geboren ………….  

Geboortedatum ………….  

 aantal aantal aantal opmerkingen - behandeling 
uitval bij of weg behandeling 

Geboortedag     

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 

 


