5 STEP PIG CONCEPT

DE GENETISCHE
AANLEG VAN VARKENS
BETER BENUTTEN

MET LIANOL WORDT HET GENETISCH POTENTIEEL OPTIMAAL BENUT
Wetenschappelijk en praktijkonderzoek tonen aan
dat varkens hun erfelijke aanleg voor biggen- en
vleesproductie vaak onvoldoende benutten. Dit
komt door allerlei omgevingsfactoren en door stress.
Lianol 5 step Pig Concept
Om het genetisch potentieel beter te benutten
is het Lianol 5 step Pig Concept ontwikkeld. Het
Lianol 5 step Pig Concept is een wetenschappelijk
getest concept, dat werkt op basis van natuurlijke
producten. Het is ontwikkeld voor zeugen en
biggen en ondersteunt hen op de cruciale sleutel
momenten in hun levenscyclus.

In de praktijk legt het Lianol-concept de basis voor
een gezonde en kwalitatief goede big. Daarvoor
wordt Lianol ingezet rondom de verwekking van
de big (stap 1), rond de geboorte (stap 2 en 3) en
gedurende de eerste 40 dagen van zijn leven (stap
4 en 5). Het dier zal hier zijn hele verdere leven de
voordelen van blijven ondervinden.

LIANOL IS EEN UNIEK,
INNOVATIEF EN NATUURLIJK

Bij zeugen ligt de nadruk op het ondersteunen
van de vruchtbaarheid en de vitaliteit, mede het
verminderen van de effecten van de negatieve
energiebalans. Bij biggen ligt de focus op het
ondersteunen van de immuniteit en vitaliteit en het
bevorderen van de groei en darmgezondheid. Op
deze manier kunnen de genetische mogelijkheden
van onze moderne varkensgenetica beter benut
worden.

LIANOL: THE NATURAL START!

VOEDINGSSUPPLEMENT

Voordelen Lianol 5 step Pig Concept
• betere vruchtbaarheid bij de zeug
• meer en zwaardere biggen
• activatie van het immuunsysteem
• minder effect van hittestress
• betere groei

Schadelijke bacteriën
Algen en kleideeltjes van basdiar / 2wean
Inhoud darm

Inhoud darm

HOE ONDERSTEUNT LIANOL?
LIANOL FERTI, LIANOL VITAL EN LIANOL COLOSTRO
Lianol stimuleert de leverfunctie
Lianol is een natuurlijk product dat de stofwisseling
van de lever bevordert. Zo kan er door deze extra
lichaamseigen IGF-1 worden aangemaakt. IGF-1
staat voor Insuline like Growth Factor 1 en heeft tal
van positieve effecten op organen en lichaamscellen.
De dieren worden sterker en gezonder
Hogere IGF-1 gehalten verminderen bij zeugen
de gevolgen van de negatieve energiebalans.
Dit heeft een positief effect op de vruchtbaarheid,

Lekkende darm

het geboorteproces, de melkgift en de weerstand
van de dieren. Daarnaast stimuleert IGF-1 bij zeugen
en biggen de darmgezondheid, de groei en de
voerbenutting. Ook krijgt het immuunsysteem een
boost, wat zorgt voor vitalere en gezondere dieren.
Resultaat: hoger rendement
Lianol laat onder alle omstandigheden varkens hun
genetisch potentieel beter benutten. Het resultaat:
dieren die beter presteren. De basis voor een goed
rendement!

ZONDER LIANOL® BASDIAR / 2WEAN

MET LIANOL® BASDIAR / 2WEAN

Verbindingen (tight junctions)
Goede bacteriën
Schadelijke bacteriën
Algen en kleideeltjes van basdiar / 2wean

Inhoud darm
De algen en kleideeltjes in Lianol basdiar en Lianol 2wean vormen een beschermend laagje
op de darmvilli.

Inhoud darm

Schadelijke bacteriën krijgen hierdoor minder kans en verlaten via de mest het lichaam.

Lianol stimuleert de melkproductie
Lekkende darm

GEZONDERE DIEREN DIE BETER
ZONDER LIANOL® BASDIAR / 2WEAN

MET LIANOL® BASDIAR / 2WEAN

PRESTEREN. DE BASIS VOOR
EEN GOED RENDEMENT!
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Stress en suboptimale omgevingsfactoren remmen de IGF-1 productie van de lever. Lianol is een natuurlijk product dat
de stofwisseling van de lever bevordert. Zo kan er door deze extra lichaamseigen IGF-1 worden aangemaakt. IGF-1 heeft
tal van positieve effecten op organen en lichaamscellen.

Lianol basdiar en 2wean bevatten onder meer
kleimineralen, algen, dextrose, ijzer en selenium. Deze
ingrediënten zorgen voor een snellere ontwikkeling van
de dunne darm (grote darmvilli door kleimineralen) en
een betere vertering (door algen en kleimineralen).
Onder andere doordat algen en kleideeltjes een
beschermend laagje op de darmvilli vormen.
Schadelijke bacteriën krijgen hierdoor minder kans
en verlaten via de mest het lichaam. Daarnaast
verhogen basdiar en 2wean de voeropnamecapaciteit
en vertragen de passagesnelheid van het voedsel
door de darm. Dit verbetert de vertering.

MAAK OPTIMAAL GEBRUIK VAN HET LIANOL 5 STEP PIG CONCEPT
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Lianol zorgt voor gezonde
varkens. Productieve dieren die
arbeidsvreugde geven en een
hoger rendement.

LIANOL: THE NATURAL START!

Ardol
Het Lianol 5 step Pig Concept is ontwikkeld
door Ardol. Ardol is gespecialiseerd in het
ontwikkelen van natuurlijke additieven en
aanvullende diervoeders voor varkens,
pluimvee, geiten en rundvee. Daarbij richt
Ardol zich op het ontwikkelen van nieuwe,
innovatieve producten. Deze brengen bewezen
oplossingen met toegevoegde waarde.

Lianol® is een innovatie van Ardol BV.
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