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LIANOL: THE NATURAL START!

Lianol 5 step Pig Concept is een innovatieve voeraanpak van Ardol.
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GOEDE BESCHERMING EN SNELLE DARMONTWIKKELING

Biest en zeugenmelk zijn de beste en goedkoopste  voedings
stoffen voor de big. Onmisbaar voor een probleemloze 
ontwikkeling. Daarnaast is het belangrijk dat de darm van 
de big wordt voorbereid op het spenen. Lianol basdiar is 
speciaal hiervoor ontwikkeld.

Lianol basdiar is een natuurlijk, smakelijk en niet-bederfelijk 
biggenvoer. Een aanvulling op zeugenmelk, die ELKE big via 
natuurlijk wroetgedrag heel snel plantaardig voer leert eten. 
Het bevat typische ingrediënten die vanaf de geboorte de 
pathogene kiemen binden en zorgen voor een snelle darmont-
wikkeling. Het hoge ijzer- en mineralengehalte is een optimale 
aanvulling op biest en melk en geeft daardoor een betere groei.

Lianol basdiar bevordert niet alleen een goede darm ontwikkeling 
maar draagt ook bij tot een efficiëntere vertering. Via ondersteu-
ning van het immuunsysteem is er ook een goede bescherming 
tegen darminfecties. Omdat de biggen Lianol basdiar zo snel 
en zo goed opnemen, krijgen ze snel voldoende vocht binnen. 
Dit is uitermate belangrijk, zeker in de eerste levensdagen.

Lianol basdiar in de eerste levensweek:
• leert biggen vlotter eten
• vermindert uitval tot spenen
• bindt endotoxines en is een natuurlijke ijzerbron
• geeft een goede darmbescherming

GEBRUIK LIANOL BASDIAR

Lianol basdiar is een poeder dat gemengd 
wordt met water.

Gebruik:
• Dag van geboorte: 200 ml oplossing per toom 

per dag (dosering: 100 g in 1 liter lauw water) 
• Dag 27: langzaam het volume opbouwen tot 

max 1 liter per toom per dag
• Dag 710: Lianol basdiar stapsgewijs mengen met 

snoepvoer, dagelijks de voerkom leeg laten eten

Lekkende darm

Schadelijke bacteriën

Verbindingen (tight junctions)

Algen en kleideeltjes van basdiar / 2wean

Inhoud darm Inhoud darm

ZONDER LIANOL® BASDIAR / 2WEAN MET LIANOL® BASDIAR / 2WEAN

Goede bacteriën

Kleimineralen en algen
Lianol basdiar en 2wean bevatten onder meer 
kleimineralen, algen, dextrose, ijzer en selenium. Deze 
ingrediënten zorgen voor een snellere ontwikkeling 
van de dunne darm en een betere vertering. Onder 
andere door de darmen te beschermen tegen 
ziektekiemen en toxinen, de voeropnamecapaciteit 
te vergroten en de passagesnelheid te vertragen.

De kleimineralen en algen bevorderen het 

wroetgedrag van de biggen.
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Meting over aantal gespeende biggen:
NL1: 16.198; NL2: 32.017; BE: 683 

Meting over aantal geboren biggen
BE: 683 NL: 21.958; SP: 29.312

Meer informatie: www.lianolconcept.com


