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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, så 

besøg SCA Danmark på Nutrifair d. 17. Og 18. Januar 2018.   

 

Cargill Animal Nutrition har udarbejdet et helt 

nyt foderkoncept til grise fra fravænning til 30 

kg – uden brug af zink og et reduceret behov 

for antibiotika. 

 
Neopigg Shield er et tretrins foderkoncept til 

smågrise fra fravænning til 30 kg. Grisen 

forberedes først på vækstperioden ved at 

udvikle deres fordøjelsessystem tilstrækkeligt, 

hvorefter de er klar til at vokse.    

 

Efter fravænning gennemgår smågrisene en 

lang række forandringer. Derfor er det vigtigt at 

sikre dem en så god opstart i klimastalden som 

muligt. En dårlig start i denne fase af grisens liv 

har indflydelse på væksten gennem alle grisens 

øvrige livsfaser. Et almindeligt problem i 

perioden efter fravænning er diarre, som i høj 

grad påvirker grisenes sundhed og vækst. 

Neopigg™ Shield kan reducere diarre i denne 

periode. 

Ved at øge tarmsundheden i grisens første 

levetid kan Neopigg™ Shield reducere behovet 

for antibiotika og fjerne behovet for medicinsk 

zink og samtidig opretholde tilvæksten gennem 

hele grisens liv. 

 

 

 
Med Neopigg Shield skal du ikke gå på 

kompromis med hverken dine 

produktionsresultater eller dit medicinforbrug.  

Cargill Animal Nutrition har påvist, at der kan 

opnås et lavere foderforbrug og opnås højere 

daglig tilvækst uden brug af medicinsk zink.  

 

 
Der er behov for en fælles indsats for at fjerne 

medicinsk zink samt reducere behovet for 

antibiotika. SCA Danmark tilbyder en 

kombination af foderrådgivning, 

foderproduktion og blanderecepter samt støtte 

til management- gerne sammen med dine 

øvrige rådgivere i besætningen.  

Vores konsulenter hjælper dig med at vælge de 

rigtige produkter til dine smågrise og 

implementerer dem. 

 

 
Besøg vores hjemmeside for mere information 

omkring Neopigg Shield.  

 

www.neopigg.com/dk/shield 

Mere information om Neopigg Shield 

Modning af fordøjelsessystemet 

Mere end bare foder 

Oprethold dine produktionsresultater 

Nyhedsbrev Januar 2018 

Optimér din produktion med Neopigg Shield 
- Uden brug af zink 
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