
Doel

Indien gewenst, kan er bijkomende informatie over de deze proef worden verkregen.

Resultaten

Conclusie

Economisch resultaat

Rusland 2008.  

Het onderzoek vindt plaats op de Grodno State 

Landbouw universiteit in Wit-Rusland. Het spitst 

zich toe om de efficiëntie in te schatten van de 

toevoeging van Lianol Solapro (1kg/mTon) in het 

lactovoer bij zeugen.  

Het doel is de vruchtbaarheid van de zeugen in 

de volgende cyclus te verbeteren. Dit door het 

conditieverlies in de kraamstal te beperken. 

Deze toepassing kan vergeleken worden met de 

Lianol ferti bolus rondom spenen. 

60 zeugen worden verdeeld in 3 groepen. De 

proef wordt eenmaal herhaald met dezelfde 

zeugen. Dit om het effect van Lianol op de 

volgende worp te observeren. 

1 controlegroep en 2 proefgroepen. De 

controlegroep krijgt niets. De 1e proefgroep 

krijgt Lianol solapro in het lactovoer. De tweede 

proefgroep kreeg eveneens Lianol solapro in het 

lactovoer maar de biggen van minder dan 1kg 

krijgen nog Lianol colostro oraal bijgevoerd.  

De inmenging van Lianol gebeurt gedurende 34 

dagen in het lactovoer. De zeugen krijgen dit 

voer vanaf 4 dagen voor werpen tot en met 

spenen.  

Het economische effect van het gebruik van Lianol was: 

2,07 - 2,16 roebel per roebel. (ROI 2.07)  

De verkregen resultaten hebben de voorgestelde inclusie-

niveaus van Lianol (solapro en colostro) in de voeders voor 

varkens bevestigd.  

Het gebruik van Lianol solapro heeft een positief effect. Alle 

zeugen in de proefgroepen beginnen de oestrus 1-2 dagen 

eerder en worden succesvol geïnsemineerd. 

Het meest uitgesproken effect wordt opgemerkt in de tweede 

worp: er zijn geen doodgeboren biggen of hypotrofe biggen 

en het verschil in de gewichten van de levende biggen in het 

nest is ongeveer 20 - 50 g.  

Controle Lianol 1 Lianol 2

Aantal biggen 1e worp 10.2 12.2 10.6

Aantal gespeend 1e worp 9.6 11.6 10

Aantal biggen 2e worp 9 9.7 9.4

Aantal dood geboren 2e 
worp 2 0 0
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