LIANOL: THE NATURAL START!
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VLOTTE GEBOORTE

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

VAN VITALE

Verkrijgbaar bij:

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

ZWAARDERE BIGGEN
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VLOTTE GEBOORTE EN GOEDE OPSTART VAN DE LACTATIE

Vitalere biggen
Tijd tussen geboorte en eerste zoging in min.

Door de genetische vooruitgang produceert een zeug steeds
meer, maar gemiddeld kleinere biggen. Zij vragen extra
aandacht en zorg om te overleven. Ook duurt het langer
voordat deze dieren hun optimale aflevergewicht bereiken.
Door voor de geboorte speciaal op bigvitaliteit te sturen, zijn
veel problemen te voorkomen. Dit kan met Lianol vital. Het
verhoogt het IGF-1 gehalte* bij de zeug in de vaak moeilijke
periode rond het werpen. Dit heeft een directe invloed op de
uitwisseling van voedingsstoffen tussen zeug en big via de
placenta. Door de betere energievoorziening van de biggen
in de baarmoeder neemt de bigvitaliteit toe. Het zijn vooral
de kleinste biggen die hier het meeste profijt van hebben.

Vitalere biggen nemen sneller en beter
biest op.

Naast vitalere biggen zorgt Lianol vital ook voor een vlot
geboorteproces en een goede opstart van de lactatie. Ook dit
komt de groei en de gezondheid van de biggen ten goede.

Drinken gemiddeld
17 minuten
eerder biest

Controle

Lianol vital

Meting over 40 worpen

Meer gespeende biggen
Aantal gespeende biggen per worp
0,44 meer biggen

Controle

Lianol vital

Meting over 10.103 zeugen

Hoger geboortegewicht

LIANOL VITAL; ZORGT

Lianol vital rond het werpen zorgt voor:
• een vlot geboorteproces
• vitalere biggen die sneller gaan drinken
• een betere start van de lactatie
• zwaardere biggen en homogene tomen

VOOR ZWAARDERE,

Lianol vital is beschikbaar als bolus.

Gemiddeld geboortegewicht in grammen
1.400
1.330

België

Controle

VITALE BIGGEN

1.380

1.430

Brazilië

Lianol vital

Meting over aantal geboren biggen: BE: 1.190; BR: 20.000

Meer informatie: www.lianolconcept.com

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

GEBRUIK LIANOL VITAL

Periode gebruik:
• Van 5 dagen voor tot 1 dag na het werpen.

