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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 prestartere og Neopigg 

RescueCare, så besøg SCA Danmark på NutriFair d. 17.-18. januar 2018.     

 

En god tilvækst hos smågrisen starter med et 

højt foderindtag. For at opnå et tilstrækkeligt 

højt foderoptag, skal grisene stimuleres i en 

tidlig alder. Fodring i farestalden er med til at 

modne tarmsystemet, øge enzymproduktionen 

og foderoptaget efter fravænning. 

 

 
Det kan være en udfordring at få grisene til at 

æde nok inden fravænning. Denne opgave bør 

prioriteres højt for at mindske risikoen for uens 

grise i klimastalden. Af figur 1 fremgår det at 

foderoptaget i farestalden er den vigtigste faktor 

for høj tilvækst i klimastalden. Det skyldes at 

fodringen forbereder grisens fordøjelsessystem 

på at leve af tørfoder frem for mælk ved 

fravænning.  

 

 

 

 

Figur 1 Betydende faktorer for tilvækst efter fravænning 

 

Inden fravænning bør grisene være vant til at få 

tildelt foder 5-6 gange om dagen på gulvet, 

hvorfor det anbefales at fodre grisen på gulvet 

den første uge efter fravænning også. De mange 

udfodringer stimulerer grisene til at æde, og da 

de er nysgerrige skal de nok komme igang med 

at æde. 

Det er desuden vigtigt at fodret i farestalden er 

let omsætteligt, indeholder proteinkilder med 

høj fordøjelighed, smager godt samt er i en 

form der tiltaler pattegrisene. Dette er noget vi 

har meget fokus på i udviklingen af vores 

produkter.  

 

 

En anden mulighed for at øge tørstofindtaget i 

farestalden, er tildeling af flydende 

mælkeerstatning og prestartere i et automatisk 

foderanlæg. Neopigg RescueCare er et unikt 

koncept til fodring af pattegrise frem til 

fravænning. Der tildeles to produkter i 

diegivningstiden; en mælkeerstatning, Neopigg 

Rescuemilk, og en flydende prestarter, Neopigg 

Smooth.  

Udover at stimulere pattegrisene til et højere 

foderoptag, har Neopigg RescueCare også den 

fordel at det nedsætter behovet for ammesøer, 

forbedrer dyrevelfærden samt øger kg leveret 

gris pr so pr år.   

 

  

Fodring i farestalden- en overset arbejdsrutine Tørstofoptag med Neopigg RescueCare 

Nyhedsbrev Januar 2018 

Giv dine grise den bedste start på livet med et højt tørstofoptag – 

Flushing for højere fødselsvægt! 
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