LIANOL: THE NATURAL START!

GEBOORTE
COLOSTRO IS ONDERDEEL VAN HET LIANOL 5 STEP PIG CONCEPT
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ENERGIE EN

Lianol 5 step Pig Concept is een innovatieve voeraanpak van Ardol.

ACTIVATIE VAN HET

Verkrijgbaar bij:

T +31 4 64 86 15 05
info@ardol.nl
www.lianolconcept.com
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DIRECT NA GEBOORTE

ENERGIE- EN IMMUNITEITBOOST VOOR PASGEBOREN BIGGEN
Pasgeboren biggen hebben voor overleving en groei behoefte
aan energie en immuniteit. Biest voorziet uitstekend in deze
behoeftes. De toenemende toomgrootte zorgt er echter
steeds vaker voor dat er biggen zijn die onvoldoende biest
opnemen. Dit brengt hun overlevingskans ernstig in gevaar.

Verhoogde immuniteit
Antistoffen (lgG) bij biggen van 4 dagen
oud in mg/ml

4,4 mg/ml IgG
meer in het bloed

Lianol colostro - onmiddellijk toegepast na de geboorte - geeft
biggen een energieboost en activeert het immuunsysteem. Dit
heeft direct een positieve invloed op de overlevingskansen van
biggen, hun gezondheid én de groei van deze jonge dieren.

Energieke biggen drinken sneller biest.

Lianol colostro houdt het energiepeil van pasgeboren biggen
hoog, waardoor ze sneller naar de uier gaan en via biest
essentiële antistoffen opnemen. Ook verhoogt Lianol colostro
direct het IGF-1 gehalte* in de big. Dit bevordert onder andere
de ontwikkeling en rijping van het spijsverteringsstelsel en
heeft daardoor een blijvend positief effect op de groei.

Controle

Lianol colostro

gemeten over 734 biggen

Minder uitval
Uitval in % tot dag 7
11%

GEBRUIK LIANOL COLOSTRO
Lianol colostro beschikbaar als drench.

LIANOL COLOSTRO
ONDERSTEUNT DE
IMMUNITEIT EN
STIMULEERT DE
DARMONTWIKKELING

Lianol colostro direct na de geboorte geeft:
• energieke, actievere biggen
• een verhoogde immuniteit
• minder uitval
• een betere darmontwikkeling
• meer groei

5,9%

Controle

Lianol colostro

gemeten over 813 biggen

Meer informatie: www.lianolconcept.com

* IGF-1 is Insuline like Growth Factor, een lichaamseigen
groeistimulator.

Dosering:
• 1 maal 2 ml per big, direct na de geboorte.

