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WAT IS HET 5 STEP PIG CONCEPT EN HOE WERKT HET 
 

Het 5 STEP PIG CONCEPT is een 100% natuurlijk programma van voedingssupplementen en aanvullende 
voeders voor zeugen en biggen. Het uiteindelijke doel is om vitale en robuuste biggen te produceren die 
soepel kunnen worden gespeend. De eerste stap richt zich op het eigenlijke moment van conceptie van 
de big; de inseminatie. Op dit moment wordt het genetisch potentieel van elk individu gedefinieerd en dit 
moment is dan ook de basis voor alle verdere prestaties. De tweede en derde stap zijn gericht op het 
werpen en de feitelijke geboorte van de big. Voor de zeug is het doel een optimale uitwisseling van 
voedingsstoffen in de placenta en een goede melkproductie. Dit zal meer homogene en / of zwaardere 
biggen opleveren. Voor de big ligt de focus op een uitstekende immuniteit en energiestatus. Gedurende 
de verdere kraamstalperiode en tijdens het spenen ondersteunen we in stap vier en vijf de te spenen big 
zo goed als mogelijk. We helpen de big om de best mogelijke start te verkrijgen en een goede 
darmgezondheid en darmflora te ontwikkelen. 

 

LIANOL 

 

Bio activiteit van Lianol®: een drieledig werkingsmechanisme 
 

Lianol is een innovatief aanvullend diervoeder, ontwikkeld om de prestaties van dieren in de intensieve 
veehouderij te optimaliseren, en tegelijkertijd het wijdverspreide, onnodige gebruik van antibiotica te 
verminderen. 

Lianol wordt geproduceerd via een bacterieel fermentatieproces van aardappeleiwit, waarbij een grote 
hoeveelheid van een specifieke bacteriële metaboliet wordt gevormd. In celcultuur experimenten werd 
aangetoond dat deze metaboliet een agonist is van de aryl hydrocarbon receptor (AhR), een 
cytoplasmatische transcriptiefactor die zowel xenobiotica als kleine liganden uit het dieet kan detecteren 
en binden. Na binding van zulke liganden migreert AhR naar de celkern en start daar de transcriptie van 
bepaalde genen, afhankelijk van de chemische structuur van de ligand, het weefsel en de diersoort waarin 
de interactie plaatsvindt (zie Figuur 1). 

AhR wordt traditioneel gedefinieerd als een chemische sensor die een biologische reactie op 
omgevingspolluenten of - invloeden teweegbrengt. Tegenwoordig echter stapelt het bewijs zich op dat 
AhR activatie nodig is voor het correct functioneren van belangrijke biologische processen zoals de 
normale cel ontwikkeling, organogenese, reproductie, immuun regulatie en de mucosale barrière. AhR 
komt veelvuldig tot expressie in verschillende organen en weefsels, en speelt ook een rol in bv. de 
hepatische en cardiovasculaire systemen. Daarom wordt AhR nu algemeen gezien als een sensor voor 
fysiologische liganden die geproduceerd worden door ofwel de gastheercel, het dieet of door de 
microbiota. Op die manier verbindt AhR uitwendige omgevingssignalen met inwendige cellulaire 
processen. De volgende mechanismen zijn reeds geïdentificeerd: 

 

• In de mucosa (slijmlaag) van de barrière-organen (het spijsverteringskanaal, longen, ogen, 
voorplantingsorganen) reguleert AhR de ontwikkeling van de aangeboren lymfoïde cellen, 
die essentieel zijn voor de beschermende immuniteit en de regulatie van de gastheer-
microbe homeostase. 

• AhR is betrokken bij de rijping  van B cellen en houdt de inflammatoire en regulatoire T cell 
populaties en cytokineproductie in evenwicht. 
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• AhR activatie resulteert in “down”regulatie van pro-inflammatoire cytokinen en enzymen, 
hetgeen leidt tot een immunosuppressieve staat die essentieel is voor de tolerantie van het 
immuunsysteem. 

• AhR activatie kan leiden tot de expressie van groeifactoren, of kan hun signaal-
transductieketens beïnvloeden, van bv. insulin-like growth factor 1 (IGF-1), dat een 
essentieel hormoon is voor spiergroei en voortplanting, en van myoD, dat de differentiatie 
van spierweefsel initieert (myogenese). 

• De modulatie van groeifactoren of hun signaalwegen kunnen ook het resultaat zijn van de 
epigenetische activatie van bepaalde genen door AhR, waarvan het bekend is dat het een 
aanzienlijke invloed kan uitoefenen op de pre- en postnatale ontwikkeling en groei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Schematisch overzicht van de transcriptionele activatie van de aryl hydrocarbon receptor door de bacteriële 
metabolieten in Lianol. IGF-1: insulin-like growth factor 1. 

 

Naast hun functie als AhR agonisten is aangetoond dat de bacteriële metabolieten in Lianol ook fungeren 
als signaalmoleculen tussen goedaardige darmbacteriën, die de proliferatie en het behoud van een 
gezond microbioom stimuleren, terwijl ze de productie van virulentiefactoren en de epitheliale 
aanhechting van pathogene bacteriën verminderen. Tegelijkertijd verhogen ze de weerstand van de tight 
junctions in het darmepitheel, hetgeen het lekken van inflammatoire antigenen in de onderliggende 
weefsels tegengaat. 

Samengevat heeft Lianol een bewezen drievoudig werkingsmechanisme: 

 

• Specifieke stimulatie en onderhoud van een gezond microbioom en epitheel in de darm, via 
directe interacties met bacteriën, tight junctions en het mucosale immuunsysteem. 

• Algemeen onderhoud van de integriteit van de barrière-organen, de eerste verdedigingslijn 
tegen pathogenen, via immunomodulatie van cytokinen, enzymen, en B en T lymfocyten. 

• Systemische stimulatie van groei en reproductie via activatie van groeifactoren zoals IGF-1 
en hun signaalwegen door AhR activatie. 

 

De combinatie van deze biologische werkingsmechanismen in één enkel product resulteert in een krachtig 
hulpmiddel voor de optimalisatie van de dierproductie. Voor varkens heeft Ardol het Lianol 
fermentatieproduct ontwikkeld in verschillende formulaties die specifiek dienen voor de moeilijke 
momenten tijdens hun levenscyclus. Voor zeugen zijn deze: bronst, inseminatie, dracht en werpen. Voor 
biggen zijn deze: geboorte, zogen en spenen. 

 



  5 STEP PIG CONCEPT 
 

6 

   

BASDIAR 
 
BASDIAR is een innovatief, antibiotica-vrij, aanvullend voeder op de zeugenmelk. Het wordt aangeboden 
aan biggen vanaf de eerste dag dat ze geboren worden tot 7 dagen oud. De specifieke samenstelling van 
BASDIAR maakt het een uitstekend en smaakvol voer voor pasgeboren biggen. Het bevat specifieke 
geselecteerde algen, gist, kleimineralen (bentoniet, montmorilloniet E558 en clinoptiloliet E368) en 
boterzuur. Deze ingrediënten zijn zorgvuldig geselecteerd omwille van hun wetenschappelijk bewezen 
voordeel voor de darmgezondheid en microflora. Toedienen van BASDIAR vanaf de dag van de geboorte 
komt een snelle ontwikkeling van een gezonde microflora en een uitstekende darmgezondheid ten goede. 
Dit helpt op zijn beurt bij een optimale vertering van de zeugenmelk, wat leidt tot betere prestaties. 
 

 

Algen 

 
 
Belangrijke onderdelen van algen zijn alginaten (alginezuur) en mariene gesulfateerde polysachariden 
(MSP) zoals fucoidans en laminarin. De alginaten hebben de neiging om water te binden, wat resulteert 
in stevigere ontlasting. 

Er is bewezen dat Mariene polysachariden een gunstig effect hebben op de darmgezondheid en 
verteerbaarheid van de voedingsstoffen. Dit effect wordt verkregen door een verbeterde gastro-
intestinale structuur en een groter aantal nutriëntentransporteurs. Onderzoek toont aan dat laminarin 
supplementatie de expressie verhoogt van GLUT in het ileum (SGLT1, GLUT1 en GLUT2). Deze 
nutriëntentransporteurs zijn verantwoordelijk voor het transport van glucose uit het darmlumen naar de 
enterocyt (darmmucosacel) en vervolgens naar de bloedstroom.2 

Er is ook aangetoond dat Laminarin toevoeging de uitscheiding van pro-inflammatoire cytokines, 
geïnduceerd door bacteriële metabolieten in het colon van het varken, onderdrukt.3 4 5 Eerder werd al 
bewezen dat Laminarin prebiotische eigenschappen vertoont door de vergroting van populaties van 
Bifidobacterium en Lactobacillus spp. in de dikke darm.6 Als derde effect remt laminarin de bacteriële 
groei van Staphylcoccus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli en Salmonella typhimurium. 

 

Kleimineralen 

 
Proeven met toevoeging van kleisoorten aan het voeder hebben aangetoond dat de groei en 
voederconversie van varkens verbetert. Een van de meest plausibele verklaringen is dat kleimineralen de 
verteerbaarheid van de voedingstoffen verbetert. Kleimineralen vertragen namelijk de passagesnelheid 
van voedsel door het spijsverteringskanaal wat de eigenlijke vertering meer tijd geeft. Toevoeging van 
kleimineralen veroorzaakt ook morfologische veranderingen in de intestinale mucosa, zoals een toename 
van villushoogte en een toename van de verhouding tussen villushoogte en crypt diepte. Deze 
veranderingen vergroten het contactoppervlak van het maagdarmkanaal met het voedsel en aldus de 
verteerbaarheid ervan. Verschillende studies hebben aangetoond dat het voeren van klei het voorkomen, 
de ernst en de duur van diarree bij varkens vermindert. Dit komt waarschijnlijk door een stijging van het 
aantal Bifidobacteria en Lactobacillus en een daling in Clostridia en E. coli in de dunne darm van met klei 

                                                             
2 Heim et al 2013 
3 Bahar et al 2012  
4 Walsh et al 2013 
5 Sweeney  et al 2012 
6 Jaskari et al 1998 
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gevoerde varkens. Verschillende studies hebben aangetoond dat klei de effecten van mycotoxinen kan 
helpen verzachten.7 

 
Gist 

 

Voederstrategieën, zoals toevoeging van probiotica, worden gebruikt voor het verbeteren van de 
intestinale ontwikkeling en de immuun functie bij biggen.8 Gist is een van de meest gebruikte probiotica 
in de varkenshouderij. Er is bewezen dat sommige stammen en componenten van gist groei en immuun 
functie bij biggen kunnen verbeteren.9 Supplementatie van levende gisten had een positief effect op de 
prestaties en de gezondheid van biggen veroorzaakt door stimulatie van het immuunsysteem en het 
behoud van een gunstige darmmilieu.10 Toediening van de levende gist Saccharomyces cerevisiae 
verhoogde significant de darmvilli en de IgA niveaus in het ileum11 en verbeterde sommige 
immunologische indices in het serum van biggen12. Zo hielp het diarree, veroorzaakt door een 
enterotoxigene E. coli-infectie, te verminderen. Toediening met gist verbeterde de voederconversie en de 
dunne darm ontwikkeling bij biggen en bevorderde de immuunrespons.13 

 
Beschermde veresterde SCFA-MMCFA 

 
De hoofdactiviteit van organische zuren is geassocieerd met een vermindering van de gastrische pH. Dit 
zet het inactieve pepsinogeen om in actief pepsine voor een effectieve eiwithydrolyse. Organische zuren 
zijn zowel bacteriostatisch als bactericide. Kortketenige vetzuren zoals azijnzuur, propionzuur en n-
boterzuur geproduceerd door microbiële fermentatie van voedingsvezels in de dikke darm, kunnen de 
proliferatie van epitheelcellen verhogen en hebben een stimulerende effect op zowel endocriene als 
exocriene alvleesklier secreties bij varkens. Organische zuren verbeteren ook duidelijk de totale 
verteerbaarheid en groei. Geconcludeerd wordt dat organische zuren en hun zouten de eiwitbenutting 
verhogen en productie indices verbeteren.14 

 

 

2WEAN CONCENTRAAT 
 
 
2Wean is de laatste stap in het 5 STEP PIG CONCEPT en is een concentraat - topdressing op basis van de 
Lianol Basdiar. Het kan aan een startvoeder worden toegevoegd in een verhouding van 2-3%. De enige 
voorwaarde is dat dit startvoer een nutriëntensamenstelling heeft in vooraf gedefinieeerd en algemeen 
aanvaard bereik. 

                                                             
7 Mohana et al 2015 
8 Lessard et al 2008 
9 White et al 2002 
10 Van Heugten et al 2003 
11 Wu GC et al 2012 
12 White et al 2002 
13 Zongyong Jiang et al 2015 
14 Mocherla et al 2015 
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Op deze manier kan men vanaf dag 8 in de kraamstal tot dag 10 na het spenen biggen met hetzelfde voer 
voeren. Het is een strategie die al over de hele wereld wordt toegepast om speenproblemen tot een 
minimum te beperken, maar met het 2 wean-concept gaan we nog een stap verder. 

Omdat dit concentraat - topdressing sterk gebaseerd is op Lianol Basdiar heeft het alle voordelen voor de 
darmgezondheid en de darmflora van het dier, zoals hierboven uitgelegd. Dit zorgt voor een soepel 
speenmoment. Ten tweede zal men zijn dieren ongeveer een maand lang met hetzelfde voer kunnen 
voeden, waarbij conventionele voersystemen één of twee keer van voedingspatroon moeten veranderen. 
Dit zorgt ervoor dat de dieren voldoende tijd hebben om zich aan te passen aan vast voer en leren eten 
en verteren. Ten derde, omdat dit concentraat veel op Lianol Basdiar lijkt, zullen de biggen de geur van 
het startvoer herkennen en zullen ze eerder vaste voeding in de kraamstal gaan eten. 

 

  


