LIANOL: THE NATURAL START!

SPENEN
2WEAN IS ONDERDEEL VAN HET LIANOL 5 STEP PIG CONCEPT
1

2

3

4

5

VRUCHTBAARHEID

WERPEN

GEBOORTE

KRAAMSTAL

SPENEN

Hoger afbigpercentage
en uniforme biggen

Vlotte geboorte van
vitale, zwaardere
biggen

Energie en
activatie van het
immuunsysteem direct
na geboorte

Een goede
darmontwikkeling en
vertering vanaf de eerste
dag zijn belangrijk

Bevordert de
darmwerking rond
spenen

zeug

zeug

big

big

big

BEVORDERT DE

Lianol 5 step Pig Concept is een innovatieve voeraanpak van Ardol.
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SOEPEL SPENEN, DE BASIS VOOR EEN GEZOND VLEESVARKEN

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.

Hogere groei als big
Gem. gewicht biggen in kg

Spenen is het meest kritische moment voor elke big. Een
te lage voeropname kort na spenen is de belangrijkste
oorzaak van darmschade. Dit kan tot een verstoring van
de spijsvertering en andere gezondheidsproblemen leiden.
Succesvol spenen kan alleen met een goede voorbereiding en
zo min mogelijk stress. Elke big moet voor spenen voldoende
vast voer eten en leren dit te verteren. Dit zorgt ervoor dat
de darm bij spenen in topconditie is en dit ook blijft. Spenen
zonder dip geeft een big levenslang voordeel.

Elke big moet voor spenen voldoende vast
voer eten en leren dit te verteren.

Lianol 2wean bevordert de vertering, ondersteunt het immuun
systeem en maakt de energiehuishouding efficiënter. Door
het in de kraamstal vanaf 8 dagen leeftijd aan de biggen te
verstrekken tot 10 dagen na het spenen, draagt het bij aan
een vlotte vertering, een evenwichtige darmflora en een
goede groei. Hiermee is Lianol 2wean een logische laatste
stap in de voorbereiding op spenen en verdere opfok. Samen
met Lianol basdiar resulteert het in robuuste, homogene en
goed groeiende biggen en vleesvarkens.
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Lianol 2wean

Meting over 650 biggen
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GEBRUIK LIANOL 2WEAN

Lianol 2wean

Meting over 2.827 biggen

Lianol 2wean is beschikbaar als topdressing
en concentraat.

Hogere groei als vleesvarken
Gemiddelde daggroei in grammen

Lianol 2wean rond spenen:
• goed voor een evenwichtige darmflora
• minder stress na spenen
• betere groei tijdens het gehele groeitraject
• beter rendement
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Meer informatie: www.lianolconcept.com
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