LIANOL: THE NATURAL START!

VRUCHTBAARHEID
FERTI IS ONDERDEEL VAN HET LIANOL 5 STEP PIG CONCEPT
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Hoger afbigpercentage
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Lianol 5 step Pig Concept is een innovatieve voeraanpak van Ardol.
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BIGGEN

SNELLER BERIG, MEER EN UNIFORMERE BIGGEN

Minder herinseminaties
% herinseminaties

Een succesvolle inseminatie en dracht hangen af van de
conditie van de zeug, het moment van insemineren en de
kwaliteit van zaad en eicel.
Veel zeugen kampen op het einde van de lactatie met
een energietekort. Hierdoor vermageren ze zichtbaar en
raakt de stofwisseling ontregelt. Een goede stofwisseling is
belangrijk voor de ontwikkeling van gezonde eicellen, een
vlotte eisprong en meer en goede embryo’s.

Een succesvolle inseminatie hangt af van
de conditie van de zeug.

LIANOL FERTI; LEGT DE

Lianol ferti beïnvloedt het IGF-1 gehalte* in de zeug, wat
het complexe vruchtbaarheidsproces op een natuurlijke
wijze stimuleert. Daarnaast ondersteunt het de stofwisseling,
waardoor zeugen sneller weer in conditie komen. Dit heeft
een positieve invloed op de hormoonhuishouding van de
zeug en draagt bij aan het rijpingsproces van eicellen. Deze
zullen sneller ovuleren, waardoor de zeug eerder berig wordt.

Lianol ferti zorgt voor:
• sneller berig en duidelijker zichtbaar
• een hoger afbigpercentage
• uniformere tomen
• minder nadelige gevolgen van hittestress

0,55 % minder
herinseminaties

Controle

Lianol ferti

Meting over 22.500 zeugen

Meer gespeende biggen
Aantal gespeende biggen / zeug / jaar
1,17 meer biggen

Controle

Lianol ferti

Meer levend geboren biggen
Aantal levend geboren biggen / worp
0,38 meer biggen

BASIS VOOR EEN HOGER
Controle

AFBIGPERCENTAGE

Lianol ferti

Meting over 22.500 zeugen

Meer informatie: www.lianolconcept.com

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

GEBRUIK LIANOL FERTI

Meting over 22.500 zeugen

Lianol ferti is beschikbaar als bolus.
Gebruik:
• Gelten: na de synchronisatiebehandeling
gedurende 5 dagen toedienen.
• Tweedeworps zeugen: van 3 dagen voor tot
3 dagen na spenen.
• Oudere zeugen: van 2 dagen voor tot 2 dagen
na spenen.

