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Global resources - Local support

Sammen gør vi viden til handling og resultater

• SCA Danmarks vision er at opbygge et tæt og udviklende samarbejde med danske svineproducenter, 
 hvor viden er nøgleordet til fastsættelse af produktionsmål og opfølgning på besætningsniveau.

• SCA Danmarks vision er at samarbejdet tager udgangspunkt i ernæring af søer og smågrise, 
 besætningens sundhed samt besætningens fysiske produktionsrammer og management.  

• SCA Danmarks vision er at skabe et udviklende samarbejde om at sikre optimale produktionsresultater
 i den enkelte bedrift med øget produktivitet og rentabilitet til følge. Derfor ønsker SCA Danmark et godt 
 samarbejde med ejer, medarbejdere samt øvrige rådgivere og dyrlæger.

• SCA Danmarks bidrag er forskning, viden, udvikling, engagement og fastsættelse af konkrete 
 produktionsmål samt et produktsortiment, der er bygget op med ønsket om at tilgodese grisens 
 genetiske muligheder for vækst og sundhed.

VISION

VÆRDIER

• SCA Danamrk bidrager på et højt fagligt niveau i et professionelt, troværdigt og ansvarligt samarbejde
 med danske svineproducenter om et øget udbytte.

• SCA Danmark bidrager med dokumenteret viden, der er seriøs, troværdig og resultatskabende.

• SCA Danmark er kundeorienteret med udgangspunkt i høj kvalitet af opfølgning og service.

• Vores kommunikation med og til vore kunder skal have høj kvalitet, være hurtig, troværdig samt 
 helhedsorienteret.

• SCA Danmarks medarbejdere er innovative, igangsættende med et stort personligt engagement på et
 højt professionelt niveau.

• SCA Danmark er en fremtidsorienteret virksomhed der med viden og konstant faglig udvikling gør os til 
 en attraktiv samarbejdspartner.

• SCA Danmark er en del af Cargill, der har flere forsknings- og forsøgscentre over hele verden. 
 Den viden der genereres her bringes videre til svineproducenterne gennem velafprøvede foderkoncepter.
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Højt foderoptag i farestalden er vigtigt for at sikre 
et højt foderoptag i klimastalden, som er essen-
tielt for tilvæksten. Fodring af patte-
grisene flere gange dagligt er medvirkende til at 
stimulere tørstofindtaget. Det anbefales derfor at 
fodre pattegrisene min. 5 gange dagligt med et 
godt startfoder. Startfoder tildeles pattegrisene 
i farestalden og de første 2 dage efter fravæn-
ning. SCA Danmark udbyder flere gode startfo-
derblandinger med en høj fordøjelighed og højt 
forædlede råvarer. 

Startfoder indeholder nøje udvalgte råvarer som 
stimulerer foderoptaget og udvikler grisens ma-
vetarmsystem, men der er stor forskel på start- 
foder som påvist i et forsøg fra 2013. SCA Dan-
marks Neopigg Go blev testet mod et tilsvarende 
produkt. Blandingerne blev tildelt i farestalden 
fra dag 4 til dag 24 (fravænning), og i klima- 
stalden med ½ kg/gris. 

Grisene blev vejet ved dag 4, 24 (fravænning) og 
38 (klimastald). Allerede ved fravænning havde 
grisene på Neopigg Go overhalet den anden 
gruppe med 400 g/gris. Se figuren herunder.  
Det er vigtigt at få valgt det korrekte startfoder til 
netop din besætning, samt at få fastlagt en opti-
mal fodringsstrategi til smågrisene for at sikre et 
højt foderindtag i farestalden og klimastalden. 
SCA Danmark/Cargill arbejder løbende på at 
udvikle startfoderblandinger for at sikre størst 
muligt foderoptag/udnyttelse.

SCA Danmark udbyder en række af forskellige startblandinger, som gør det muligt at tilrettelægge 
et foderprogram som passer præcis til din besætning. Af nedenstående tabel fremgår de forskellige 
startblandinger, og i hvilket vægtinterval de har særlig god effekt.
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MICRUM

Kilde: Provimi Reseach

Fodermidler der er produceret i micrum har 
en meget stor væskebindingskapacitet og det 
opløses meget hurtigt. Denne egenskab skyl-
des både den forarbejdning som produkterne 
får og de råvarer de er sammensat af. Micrum 
strukturen giver, en homogen geleagtig masse 
når den blandes med væske. Det gør den uan-
set om den blandes med vand inden udfodring 
eller i grisens mave. Den homogene struktur 
gør at enzymerne, der hjælper grisen med at 
fordøje foderet, får bedre arbejdsbetingelser og 
sammen med en længere passagehastighed 
sikres en bedre udnyttelse af fodret og det 
hjælper grisen med at bevare en normal funktion 
af mave og tarm.

På billedet ser vi to glasset. Til venstre er den 
geledannende micrum og til højre et melfoder.
Det der ofte sker når fodret blandes med vand 
er at de tunge råvarer hurtigt bundfælder. Det 
gør at enzymerne har sværere ved at bearbejde 
fodret og det giver en afblanding og uens opta-
gelse af næringsstofferne.

Koncentrater i micrum
Alle SCA Danmarks koncentrater bliver produ-
ceret i micrum. Det er med til at forbedre flowet 
af det færdigblandede foder i siloer og i foder-
automater. Desuden sikrer micrum kvaliteten, 
at koncentratet i sig selv ikke afblander og 
fordelingen af næringsstoffer i fuldfodret derfor 
er stabil helt frem til grisens mave. 
Micrumens evne til at danne en geleagtige 
masse bærer også korndelen, så næringstof-
ferne i fuldfodret absorberes bedre, og giver 
derfor en bedre foderudnyttelse, sammen holdt 
med et koncentrat i mel.

MICRUM

Skemaet viser resultatet af en  
undersøgelse hvor to ens  
koncentrater er testet mod  
hinanden. Det ene i mel og det 
andet i micrum. 

Resultatet viser en numerisk 
højere tilvækst, et signifikant 
mindre foderspild og en signifi-
kant bedre foderudnyttelse.

Foderforsøg på grise efter
fravænning målt på dag 4-16

Råvarer: Hvede /byg Hvede/byg

Råvare form Mel Mel

Koncentrat form Mel Micrum
Grisens vægt (kg)
Dag 4 efter fravænning 5,8 (0,3) 5,9 (0,5)
Dag 16 efter fravænning 7,7 (0,7) 8,2 (0,9)
Tilvækst
ADG 4-16 (g/dag) 157 (100) 195 (124)
ADFI 4-16 (g/dag) 220 (100) 232 (105)
Foder spild (g/dag) 18a (100) 10b (55)
Kg pr kg tilvækst 4-16 dage 1.431a (100) 1.199b (84)

Hos SCA Danmark anvender vi micrumtek-
nologien i vores koncentrater, færdigfoder og 
sojaproteinkoncentrat.

For at opnår micrumstrukturen presses råva-
rene først i piller af særlig hårdhed, som efter-
følgende knækkes og sies for støv inden de 
pakkes. 

Fodermidler der er produceret i micrum har 
en meget stor væskebindingskapacitet og det 
opløses meget hurtigt. Denne egenskab skyl-
des både den forarbejdning som produkterne 
får og de råvarer de er sammensat af. Micrum 
strukturen giver en homogen geleagtig masse 
når den blandes med væske. Det gør den uan-
set om den blandes med vand inden udfodring 
eller i grisens mave. Den homogene struktur 
gør at enzymerne, der hjælper grisen med at 
fordøje foderet, får bedre arbejdsbetingelser og 
sammen med en længere passage-
hastighed sikres en bedre udnyttelse af fodret, 
og det hjælper grisen med at bevare en normal 
funktion af mave og tarm. 

På billedet herunder ser vi to glas; Til venstre 
er den geledannende micrum og til højre et 
melfoder. Det der ofte sker når fodret blandes 
med vand, er at de tunge råvarer hurtigt bund-
fælder. Det gør at enzymerne har sværere ved 
at bearbejde fodret og det giver en afblanding. 
Micrumstrukturen sikrer at koncentratet i sig 
selv ikke afblander og fordelingen af nærings-
stoffer i fuldfodret derfor er stabil helt frem til 
grisens mave. Micrumets evne til at danne en 
geleagtige masse bærer også korndelen, så 
næringstofferne i fuldfodret absorberes bed-
re, og giver derfor en bedre foderudnyttelse i 
forhold til et koncentrat i mel.

Derudover er micrumstrukturen med til at 
forbedre flowet af det færdigblandede foder i 
siloer og i foderautomater. 
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Fravænning er et stort skridt for en lille gris. 
Derfor har SCA udviklet et program af tilskuds-
foder der kan tilpasses den enkelte besætning. 
I den kritiske fravænningsperiode er grisen 
udsat for mange stressfaktorer som flytning, 
sammenblanding med andre grise samt mil-
jøændringer i forhold til temperatur, vand og 
foderoptag. 

SCA Danmarks tilskudsfoder er optimeret efter 
nyeste viden om kombinering og vurdering af 
kvalitetsråvarer. Der benyttes en bred vifte af 
forskellige råvarer for at opnå en optimal er-
næring af grisen. Tilskudsfoderet er baseret på 
letfordøjelige råvarer af ensartet kvalitet, som 
grundlag for at sikre et optimalt foder- 
optag. Et øget foderoptag giver en større 
enzym- og syreproduktion som resulterer i en 
bedre tilvækst. 

I tabellen nederst på siden fremgår SCA Dan-
marks udbud af koncentrater til smågrise samt 
hvilke råvarer, der skal være tilgængelige i 
foderladen. 

Tilskudsfoder leveres enten i 25 kg’s sække, 1000 
kg’s big bags, som kan blæses i silo efter ønske. 

TILSKUDSFODER

Kilde: Provimi Reseach

Fodermidler der er produceret i micrum har 
en meget stor væskebindingskapacitet og det 
opløses meget hurtigt. Denne egenskab skyl-
des både den forarbejdning som produkterne 
får og de råvarer de er sammensat af. Micrum 
strukturen giver, en homogen geleagtig masse 
når den blandes med væske. Det gør den uan-
set om den blandes med vand inden udfodring 
eller i grisens mave. Den homogene struktur 
gør at enzymerne, der hjælper grisen med at 
fordøje foderet, får bedre arbejdsbetingelser og 
sammen med en længere passagehastighed 
sikres en bedre udnyttelse af fodret og det 
hjælper grisen med at bevare en normal funktion 
af mave og tarm.

På billedet ser vi to glasset. Til venstre er den 
geledannende micrum og til højre et melfoder.
Det der ofte sker når fodret blandes med vand 
er at de tunge råvarer hurtigt bundfælder. Det 
gør at enzymerne har sværere ved at bearbejde 
fodret og det giver en afblanding og uens opta-
gelse af næringsstofferne.

Koncentrater i micrum
Alle SCA Danmarks koncentrater bliver produ-
ceret i micrum. Det er med til at forbedre flowet 
af det færdigblandede foder i siloer og i foder-
automater. Desuden sikrer micrum kvaliteten, 
at koncentratet i sig selv ikke afblander og 
fordelingen af næringsstoffer i fuldfodret derfor 
er stabil helt frem til grisens mave. 
Micrumens evne til at danne en geleagtige 
masse bærer også korndelen, så næringstof-
ferne i fuldfodret absorberes bedre, og giver 
derfor en bedre foderudnyttelse, sammen holdt 
med et koncentrat i mel.

MICRUM

Skemaet viser resultatet af en  
undersøgelse hvor to ens  
koncentrater er testet mod  
hinanden. Det ene i mel og det 
andet i micrum. 

Resultatet viser en numerisk 
højere tilvækst, et signifikant 
mindre foderspild og en signifi-
kant bedre foderudnyttelse.

Foderforsøg på grise efter
fravænning målt på dag 4-16

Råvarer: Hvede /byg Hvede/byg

Råvare form Mel Mel

Koncentrat form Mel Micrum
Grisens vægt (kg)
Dag 4 efter fravænning 5,8 (0,3) 5,9 (0,5)
Dag 16 efter fravænning 7,7 (0,7) 8,2 (0,9)
Tilvækst
ADG 4-16 (g/dag) 157 (100) 195 (124)
ADFI 4-16 (g/dag) 220 (100) 232 (105)
Foder spild (g/dag) 18a (100) 10b (55)
Kg pr kg tilvækst 4-16 dage 1.431a (100) 1.199b (84)

Tilskudsfoder Råvarer i foderladen Kg interval

Lifestart AP 45 Byg og Hvede 5-8 kg

Lifestart TOP 30 Byg, Hvede, Sojaproteinkoncentrat og Olie/Fedt 6-9 kg

Lifestart UK 45 Byg og Hvede 6-9 kg

Lifestart 40 Byg og Hvede 7-10 kg

Lifestart 25
Byg, Hvede, Sojaproteinkoncentrat/Sojaskrå og  
Olie/Fedt

7-10 kg

Oversigt over SCA Danmarks koncentrater
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PROVISOY MICRUM

Provisoy Micrum er et sojaproteinkoncentrat 
i micrum, som egner sig særdeles godt ved 
brug i enten silo eller påslag, da denne fysiske 
form er langt mere fritflydende end de normalt 
meget fint formalede melprodukter. 
Protein fra Provisoy Micrum er mere fordøjeligt 
end protein fra sojaskrå, men også sammen- 
lignet med andre kendte sojaproteinkoncen-
trater. Dette betyder at Provisoy Micrum giver 
flere tilgængelige aminosyrer for vækst og 
produktion end de øvrigt testede produkter. 
Provisoy Micrum er derfor en meget effektiv og 
konkurrencedygtig proteinkilde til smågrise.

Provisoy Micrum bliver ved produktion udsat 
for en tredobbelt termomekanisk process. 
Denne process sikrer at fordøjelseshæmmende 
stoffer effektivt reduceres. Processen ændrer 
sojabønnens overfladestruktur og reducerer 
partikelstørrelsen. Små partikler har en større 
overflade, som giver enzymerne mere plads til 
at arbejde på, hvilket giver en bedre udnyttel-
se af proteinet. Under produktionsprocessen 

opnår Provisoy Micrum en geleterende egen-
skab. Denne egenskab er også med til at øge 
Provisoy Micrums fordøjelighed fordi fordøjel-
sesvæsken absorberes og foderet holdes som 
en stabil masse i grisens mave.

I Cargill arbejder vi med 3-timers fordøjelighed. 
Dette tal er væsentligt for at bestemme kvali-
teten af proteinet især for små nyfravænnede 
grise. Grunden til dette er at 3 timer efter at 
små grise har optaget foderet vil dette være 
passeret tyndtarmen og resten af proteinet vil 
ikke komme grisen tilgode. Tabellen nederst 
på siden viser fordøjeligheder af 5 forskellige 
proteinkilder. På 24 timer er der ikke væsentlig 
forskel i fordøjelighederne. Derimod er der stor 
forskel på 3 timer og det er denne forskel, der 
er vigtig for grisen.

Provisoy Micrum leveres enten i 25 kg’s sække, 
1000 kg’s big bags, som kan blæses i silo efter 
ønske. 

Proteinkilder Protein-
bidrag, g/kg

3 times 
ford., %

24 times 
ford., %

Difference 3 til 24 
times ford., %

Rest, g.

Fiskemel 72% Protein. 40 67,2 99,1 31,9 13

Kartoffelprotein 80% Pro-
tein.

40 75,4 97,7 22,3 10

Sojaskrå 47% Protein 40 85,0 94,0 9 6

Sojaprotein konc. 56% 
protein

40 88,0 94,0 6 5

Provisoy 53% Protein. 40 93,1 96,9 3,8 3

Fordøjelighed af 5 forskellige proteinkilder
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SCA Danmark tilbyder individuelt tilpassede 
mineralblandinger, som tager udgangspunkt i 
den enkelte besætning. Vitaminer og mineraler 
er nøje tilpasset soen og grisenes behov. 

Mineraler til smågrise i vækstperioden  
fra 9-30 kg 
SCA Danmark har fokus på foderstrategier der 
optimerer effektivitet og økonomi i smågrise-
produktionen. Vi ønsker at fokusere på grisens 
trivsel og udvikling. En gris der er foderet kor-
rekt i farestalden og umiddelbart efter fravæn-
ning, har gode forudsætninger for at præstere i 
klimastalden. Råvarevalget er særdeles vigtig, 
da der ofte er et stort spring fra fravænnings- 
foderet til blandingen der anvendes fra 9-15 kg. 
Provisoy Micrum indgår som en del af løsnin-
gen for at minimerer forskellen på blandinger-
ne. Efter en god opstart ved korrekt fodring 
af smågrisen vil den være bedre rustet til det 
videre forløb.

Mineraler til søer 
Alle faserne i soens reproduktionscyklus har 
indflydelse på kvaliteten af pattegrisene. SCA 
Danmark har i samarbejde med Cargill Animal 
Nutrition udviklet Livelle, et foderprogram til 
højproduktive søer. Livelle omfatter en række 
produkter der optimerer søernes præstation 
gennem de forskelling stadier i soens cyklus. 
Sammensætningen af SCA Danmarks mineraler 
har fokus på stærke knogler, led og klove, samt 
et velfungerende fordøjelsessystem. Optime-
ringen på disse parametre har stor indflydelse 
på soens holdbarhed, produktivitet og dermed 
hendes præstation herunder malkbarhed. Øget 
levedygtighed hos pattegrisene er understøttet 
af foderprogrammet Livelle. Med henblik på at 
indfri besætningens potentiale er programmet 
målrettet de tre vigtige perioder i soens cyklus. 
Se illustrationen herunder.

Mineraler til søer og smågrise leveres enten i 
25 kg’s sække, 1000 kg’s big bags, som kan 
blæses i silo efter ønske.

MINERALER TIL  
SØER OG SMÅGRISE

- Topdressing fra fravænning
til læbning
- Stimulerer
hormonproduktionen
- Velafbalanceret blanding af
antioxidant, vitaminer og 
mineraler.
- Bedre fosterkvalitet
- Mere ensartede pattegrise
ved fødsel
- Mere levedygtige grise
- Nedsætter risikoen for
urinvejsinfektionener hos søer.

    Transition Concept
- Anvendes fra indsættelse i 
farestalden til 5 dage efter faring
- Skaber blid overgang mellem 
drægtighedsfodret og dirgivnings-
foderet.
- Optimerer faringsprocessen
- Sikrer en god opstart af
mælkeproduktionen

fravænning til løbning

Profert
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SPECIALPRODUKTER

SCA Danmark udbyder en række forskellige 
specialprodukter som øger produktiviteten i 
svinebesætningerne. De fleste specialprodukter 
leveres i 25 kg’s sække og er mærket som til-
skudsfoder, så de kræver ikke HACCP godken-
delse. Endvidere kan de fleste specialprodukter 
indkluderes i mineralblandingen.

ProviOX – naturligt anitoxidant 
Antioxidanter modvirker oxidativ stress som 
særligt forekommer i forbindelse med ny høst 
og indtil kornet er lagerfast. ProviOx erstatter 
vitamin E (E50000) i forholdet 1:1. ProviOx 
hæmmer ikke optagelsen af vitamin-K og Selen 
så ved brug af ProviOx er det ikke nødvendigt 
at supplere vitamin-K og Selen. ProviOx er 
prisneutralt i forhold til vitamin-E.

Probind HM - toksinbinder 
Probind HM kræver ikke HACCP godkendelse, 
da det er klassificeret som et tilskudsfoder. 
Probind HM er en gennemtestet bredspektret 
toksinbinder, der samtidigt tilfører antioxi-
danter. Forbruget af antioxidanter hæves ved 
toksinbelastning. Leveren er et af de første or-
ganer der angribes, når der er toksiner i fodret. 
Der er derfor tilsat leverstimulerende kompo-
nenter. 

ProHacid – blandingssyrer med bred effekt  
ProHacid er en tørsyre, der er baseret på syre-
salte, så uhensigtsmæssige kemiske reaktioner 
ikke forekommer i hverken mineraler og fuld- 
foder. ProHacid er udviklet til at sænke syre-
bindingskapaciteten i foderet, og den brede 
vifte af syrer har en god antibakteriel virkning. 

Cinergy – æteriske olier
Organiske syrer kan kombineres med æteriske 
olier for effektivt at bekæmpe skadelige bak-
terier. De æteriske olier virker ved at svække 
bakteriernes cellemembraner og stoppe deres 
formering. De organiske syrer bekæmper bak-

terierne mere effektivt, efter at de æteriske olier 
har skadet cellemembranen. 
ProHacid og Cinergy forbedrer foderudnyttel-
sen og nedsætter forekomsten af diarre. Pro-
dukterne kan tilsættes mineralerne på fabrikken 
eller tilsættes samlet som et tilskudsfoder. 

 
Piglet Energy Plus – energitilskud til  
fravænnede grise  
Manglende væskeoptag medfører nedsat 
foderoptag, med manglende tilvækst til følge. 
Vand er desuden grisens eneste mulighed for 
at rense organismen. Derfor har SCA Danmark 
udviklet et vandopløseligt, velsmagende energi-
tilskud til nyfravænnede grise. Piglet Energy 
Plus tilfører vigtige elektrolytter hvilket forebyg-
ger diarré. 

Profert – Flushing for højere fødselsvægt 
Anvendelsen af Profert hjælper med at forkor-
te perioden fra fravænning til løbning, søerne 
viser tydeligere brunst, fødselsvægten øges og 
pattegrisenes vægtspreding reduceres.
Profert er en topdressing, som har et højt 
indhold af sukkerarter, stivelse og andre spe-
cifikke komponenter. Dette sammen med en 
velafbalanceret blanding af vitaminer og anti-
oxidanter øger follikelvækst, ægcellemodning 
samt beskyttelse af ægget. Et sundt æg giver 
stærkere fostre, som fæstnes bedre til børvæg-
gen. Profert nedsætter også pH i urinen, hvilket 
nedsætter risikoen for urinvejsinfektioner hos 
søer.Profert anvendes som topdressing fra 
fravænning til løbning. 

ProvilytTM – leverstimulerende additiv
Provilyt er et additiv der stimulerer leverens 
funktion og øger energiomsætningen. I lakta- 
tionen mobiliserer soen meget fedt fra kroppen, 
og det er derfor vigtigt at understøtte leverens 
funktion. Provilyt tilsættes mineralblandingen 
ved produktion.   
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Porcimixeren er en fodermaskine med god 
hygiejne og høj kapacitet. Porcimixeren udfod-
rer opblødt foder mange gange dagligt, og den 
hyppige udfodring stimulerer smågrisene til at 
æde ofte. En forøgelse af det daglige foderop-
tag betyder en stigning i det generelle nærings-
stofoptag, hvilket har stor betydning for foder- 
effektiviteten, men også for grisenes sundhed. 

Den første uge efter fravænning kan det være en 
udfordring at få smågrisene til at æde tilstrække-
ligt. Dette er særlig problematisk med de stigen-
de antal grise der er små ved fravænning, og 
resulterer ofte i at grisene ikke vokser den første 
uge efter fravænninge. 
Dette forebygger Porcimixer 40 og det bliver 
muligt at lægge tilvækst på den lille fravænnede 
gris.

Porcimixeren har en høj kapacitet, som kan 
håndtere 40-60 smågrise af gangen, men ofte 
flere når der samtidig tilbydes foder via almin-
delig foderautomat. Dette giver samtidig en høj 
hygiejne. Fodret står i støb samtidig med, at en 
fjedersnegl er med til at sikre fodret er 100% op-
løst inden udfodring. Herved sikres at fodret altid 
er homogent og velsmagende ved udfodringen. 
Ved hver udfodring anvendes der ca. 35 gram 
tørfoder opblandet i vand. Tildelingen af foder er 
styret af følere, som derved sikrer frisk foder. 

Mange daglige udfodringer har en stimulerende 
effekt på grisenes ædeadfærd, og med opblødt 
foder bliver den enkelte gris foderoptag optime-
ret yderligere.

SCA Danmark udbyder kvalitets-startfoder i 
micrum struktur til brug i Porcimixeren. Micrum 
er velegnet til brug i Porcimixeren, da den har 
en høj væskebindingskapacitet – jf. Side 4 for 
micrum og side 3 for startfoder. 

PORCIMIXER
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NeopiggTM RescueCare er et automatisk foder-
anlæg til flydende foder, som er udviklet med 
henblik på at øge smågrisenes levedygtighed fra 
fødsel til fravænning. Det har særlig stor værdi i 
store kuld. 

Neopigg RescueCare er et unikt koncept til fod-
ring af pattegrise indtil fravænning og der tildeles 
to mælkeprodukter i diegivningsperioden. 

Neopigg RescueMilk er udviklet som et supple-
ment til eller en erstatning til somælk. Neopigg 
RescueMilk er en kilde til protein og energi for 
pattegrisene, som er nøje tilpasset pattegrisenes 
stofskifte, hvorved levedygtigheden og tilvæk-
sten øges. 

Neopigg Smooth er den første flydende start- 
foder af sin art, og er nøje tilpasset pattegrisenes 
stofskifte. Neopigg Smooth har en meget fin par-
tikelstørrelse og øger foderoptaget før fravæn-
ning med en minimal arbejdsindsats.   
Neopigg Smooth bidrager til et højt tørstofindtag 
i farestalden, som stimulerer foderoptaget efter 
fravænning. 

Neopigg RescueMilk tildeles de første 14 leveda-
ge. Neopigg Smooth tildeles fra omkring dag 10 
som efterfølger til Neopigg RescueMilk.

Af illustrationen nederst på siden fremgår det 
hvilke produkter SCA Danmark udbyder, i 
hvilken periode de anvendes samt de primære 
egenskaber ved produkterne.

Produkt Kritiske periode Produktegenskaber

h

.

.

.
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I RescueCare mælkekopsystem pumpes Re-
scueMilk eller Smooth rundt i et lukket kredsløb 
24 timer i døgnet, så mælken altid er tilgænge-
lig for grisen. Der installeres en mælkekop per 
faresti. Ventilen i koppen styres via en flyder så 
mælkespild undgås og mælken ikke kan løbe 
tilbage i systemet. 

Figuren herunder viser at kuldets fravænningsvægt 
stiger ved brug af Neopigg RescueCare frem for 
almindeligt tørfoder. 

Kuldets vægt ved fravænning (dag 27). Kilde: SIC Sterksel- Provimi Research

Fordele ved Neopigg RescueCare

Tilvækst Større indtag af tørfoder før og efter fravænning

Højere daglig tilvækst før og efter fravænning

Færre grise med lav fravænningsvægt

Sundhed Lavere dødelighedsrate før og efter fravænning

Reduceret smittepres som resultat af færre flytninger

Soeffektivitet Højere egenfravænning

Neopigg RescueCares virkning 
på pattegrisens ydeevne

Af tabellen herover fremgår 
resultaterne fra et forsøg udført 
af Cargill i Danmark (2015). Disse 
resultater viser en lavere dødelig-
hed, en højere tilvækst, en højere 
fravænningsvægt, samt en højere 
levedygtighed som følge af Neo-
pigg RescueCare.  

Nøgletal Kontrol Neopigg RescueCare

Totalfødte/kuld 15,2 15,2

Dødfødte/kuld 1,1 1,1

Dødelighed før fravænning, % 11,0 7,0

Fravænnede/kuld 13,4 14,2

Fravænningsvægt, kg/gris 6,0 6,5

Fravænningsvægt, kg/kuld 80,4 92,3

Levedygtighed, % 81,8 85,8
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