
Antallet af levende fødte grise er steget hastigt i de seneste år. Søernes mælkeproduktion er 
dog ikke steget med samme hastighed. Det betyder at råmælken og mælkeydelsen skal forde-
les mellem et højere antal smågrise i diegivningsperioden, hvilket kan føre til flere undervægtige 
grise ved fravænning, og øget dødelighed før fravænning. Soens mælkeydelse 14 dage efter 
faring er utilstrækkelig til at udnytte grisenes vækstpotentiale. Vi skal derfor stimulere tørstof 
indtaget så meget som muligt uden at påvirke soens præstation i negativ retning. Et bedre tør-
stof indtag efter fravænning, minimerer udfordringerne efter fravænning og den samlede dagli-
ge tilvækst (DLWG) forbedres. 

Diegivnings Periode:
Smågrise fodret med Neopigg® RescueCare program havde et signifikant forøget tørstofindtag 
(1,835 kg vs 0,565 kg) før fravænning. Det førte til 30% færre grise under 7 kg ved fravænning 
samt ved 63 dages alderen i forsøgsgruppen versus kontrol gruppen. Kontrolgruppen havde et 
trug med foder tilgængeligt fra de var 10 dage og frem til fravænning. Det høje tørstofindtag i 
forsøgsgruppen resulterede i en signifikant øget gennemsnitlig daglig tilvækst i diegivningspe-
rioden. Hvilket bevirkede at fravænningsvægten steget med 0,8 kg (p <0,05) og den totale kuld 
fravænningsvægt med 13,24 kg (p <0,05). 

Resultater efter fravænning
Samlet gennemsnitlig daglig tilvækst efter fravænning var 34 g / dag højere for gruppen af 
Neo-pigg® RescueCare fodrede smågrise (p <0,05) vs. kontrol gruppen. Dette førte til en høje-
re vægt ved 62 dages alderen som vist i figur 1. Den øgede tilvækst af Neopigg® RescueCare 
smågrise (figur 1 ) var højst sandsynligt på grund af den højere foderoptagelse i den første uge 
efter fravænning, hvil-
ket er 1,8 kg / gris til 
Neopigg® RescueCare 
behandling vs. 1,5 kg 
/ gris i kontrolgruppen, 
og det blev sandsyn-
ligvis stimuleret af hø-
jere foderoptagelse før 
fravænning i Neopigg® 
RescueCare behand-
lings gruppen. 
Forskning og praktiske 
forsøg tyder på, at tilde-
ling af Neopigg® Re-
scueCare før fravænning 
har en positiv påvirkning 
på grisenes præstation fra fødslen og indtil levering.

Hvis du er interesseret i, hvilke muligheder Neopigg® RescueCare programmet har i din situati-
on er du velkommen til at kontakte SCA Danmark der er en del af Cargill.
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