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       Global resources….. local support 

SCA a Cargill® Company 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller er interesseret i at høre mere om Neopigg Shield hos 

SCA Danmark, er du velkommen til at kontakte din SCA konsulent eller kontoret på tlf. 87 610 727.   

 

 
Neopigg™ Shield fjerner behovet for 

medicinsk zink og reducerer brugen af anti-

biotika. Dette skyldes det øgede fokus fra 

forbrugerne.  

Neopigg™ Shield er et foderkoncept til grise 

fra fravænning til 30 kg. Målet med Neopigg 

Shield er at få positiv udvikling af grisens 

mave-tarmsundhed på et tidligt stadie, så 

grisens vækstpotentiale udnyttes optimalt. 

 
Neopigg Shield påvirker grisens på fire 

hovedområder, se figuren herunder. 

 
 Proteinoptagelse - Tilfører letfordøjelige 

proteinkilder, så tyktarmen ikke over-

belastes med ufordøjet protein 

 Mucineffekt - Opretholder tarmvæggens 

funktion og styrker dens barriere i 

perioden efter fravænning, hvor tarmene er 

mest sårbare. 

 Immunregulering - Forebygger større 

inflammationer og understøtter derved 

opbygningen af et stærkt immunforsvar 

 Tarmflora - Stimulerer væksten af de gode 

mikroorganismer i tarmen, hvilket 

minimerer risikoen for forstyrrelser 

forårsaget af skadelige mikroorganismer 

 

 

 

 

Ved at forbedre tarmsundheden i grisens første 

levetid vil Neopigg™ Shield fjerne behovet for 

medicinsk zink og reducere brugen af 

antibiotika, samt opretholde eller forbedre 

performance gennem hele grisens liv. De 3 trin 

i Neopigg Shield foderkoncept er bygget op, så 

foderet i den første periode efter fravænning er 

optimeret for at udvikle grisens fordøjelses-

system, hvorefter de næste to trin er optimeret 

til udvikling af grisens vækstpotentiale.  

 

 

 
Besøg vores hjemmeside for mere information 

omkring Neopigg Shield.  

 

www.neopigg.com/dk/shield 

 

 
Den 24. og 25. oktober 2017 står vi klar på 

Svinekongressen til at fortælle dig mere om 

Neopigg Shield, og hvordan du kommer igang 

med zinkfri fodring med Neopigg Shield.  

Nyhedsbrev oktober 2017 

NeopiggTM Shield 

Neopigg Shields effekt på grisen 

Besøg os på Svinekongressen 

Mere information om Neopigg Shield 

Fodring med Neopigg Shield 

http://www.scadanmark.dk/
mailto:info_sca@cargill.com
http://www.neopigg.com/dk/shield

