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Materiaal & Methode

Aantal biggen: 650 

Alle biggen (controle en test) kregen Lianol 
basdiar vanaf geboorte tot en met dag 5. 

Proefgroep: 2wean vanaf dag 6 tot 10 
dagen na spenen gevolgd door startvoer. 
( idem als controle) 

Controlegroep: Babito prestarter van dag 6 
tot 5 dagen na spenen gevolgd door 
startvoer. ( idem als proefgroep) 

Alle biggen hadden 10 dagen na spenen 
een zware Staphylococcen infectie. Verder 
geen antibiotica gebruik in beide groepen. 

Beide groepen worden onderverdeeld in 
gelten en meerdere worps zeugen. 

Speengewicht
Gewicht 10 
dagen na 
spenen

Gewicht 
einde 

biggenstal

Meerdere 
worps

Contr. A 5,88 6,67 24,08

Test A 5,89 7,34 24,84

Contr. B 5,71 5,83 21,75

Test B 5,85 6,83 22,10

Gelten
Contr. 5,55 6,62 21,62

Test 5,87 6,79 21,70

Conclusie

De biggen van de testgroep (2wean) wegen niet alleen zwaarder 
bij spenen maar houden deze voorsprong in gewicht ook vast op 
10 dagen na spenen (de cruciale periode) en op het einde van 
het traject in de biggenstal. 

Verdere proeven zijn nog nodig (ivm met opname hoeveelheid 
van de verschillende voeders) voor een duidelijke conclusie te 
kunnen trekken maar deze proef geeft al een goede indicatie van 
de mogelijkheden van het getest product 2wean.

Een duidelijk financieel resultaat is hier niet te geven daar de 
exacte voederopnames en tijd in biggenstal ontbreken. Het is wel 
een feit dat hoe sneller de biggen hun streefgewicht behalen, 
hoe beter het resultaat zal zijn. Ook hebben de prestaties in de 
biggenstal een voorspellende waarde voor de toekomstige 
prestaties in de afmestfase.

België 2015 

Het effect nagaan van Lianol 2wean op een 
praktijkbedrijf in België.  

De biggen werden opgevolgd vanaf de dag 
van geboorte tot en met het einde in de 
biggenstal. 

Economisch resultaat

Code: L2-BE15-001

Resultaten


