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Om Cargill
Cargill er en familieejet virksomhed med mere 
end 150 års erfaring i udvikling af fødevarer 
og foderstoffer over hele verden. Vores 
ernæringsprogrammer giver dig det allerbedste 
inden for ernæring til søer og smågrise 
kombineret med rådgivning på bedriften.  
Det bidrager til en større effektivitet på din  
bedrift og en sundere forretning fremadrettet.

SCA Danmark er et varemærke,  
som tilhører Cargill 
SCA Danmark er leverandør af højt 
specialiserede produkter til svin. Herunder 
smågrisefoder, mineraler og tilskudsfoder til 
hjemmeblandere, mælkeerstatning, special 
råvarer m.v. samt vildtfoder til opdræt af fasaner. 
Endvidere forhandles diverse produkter til kvæg 
gennem samarbejdspartnere. Med afsæt i 
viden og et stort engagement er vi til rådighed 
som faglig sparringspartner omkring fodring, 
management og generel rådgivning med stærk 
fokus på øget produktivitet og udbytte.  
http://www.scadanmark.dk/
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Dage efter fødslen
Neopigg® RescueCare

1,5 kg Tørstofindtag pr. gris indtil fravænning med RescueCare 

Velafprøvet
Forsøgsresultater* i forhold til tidligere 
formler

Op til  

+7,5% 
højere foderindtag fradag 1 indtil 
fravænning* 

Op til 

+4,4%  
tungere kuld ved fravænning 

Op til  

+25%  
større dækningsbidrag pr. årsso

Indtage af tørstof fra Neopigg RescuCares flydende 
produkter i forhold til tørfoderindtag før fravænning 
Kilde: Cargill, Kommercielle gårdforsøg, 2017

Foderplan
Rettet mod størst muligt foderindtag og størst mulig tilvækst efter fravænning

Neopigg® RescueCare: et komplet flydende foderkoncept til dine smågrise

Produkt Hvad er det Hvad det gør

Neopigg® RescueMilk Letfordøjelige ingredienser i 
de første 2 uger af grisens liv

Neopigg® RescueMilk er et flydende foder til smågrise, som er specialformuleret 
til de første 2 uger af grisens liv. Det forsyner smågrisene med livsvigtige kilder til 
nøje udvalgte og letfordøjelige næringsstoffer og essentielle olier, som resulterer 
i øget levedygtighed, ensartethed og tilvækst hos smågrisene. Nemt at blande. 
Kan gives efter indtagelse af råmælk, fra 24 timer efter fødslen.

Neopigg® Smooth Problemfri efterfølger til 
Neopigg® RescueMilk med 
plantebaserede ingredienser

Neopigg® Smooth er en flydende prestarter, som gives efter Neopigg® 
RescueMilk. Begge er udviklet til at understøtte tilvæksten/tørstofindtaget og 
udviklingen af tarmsystemet hos smågrise og forberede dem til fravænning. 
Neopigg® Smooth øger foderindtaget før fravænning i forhold til tør prestarter 
og driver dermed væksten. Gives fra 14 dage og indtil fravænning gennem 
Neopigg®s automatiske fodringsanlæg til flydende foder.

Neopigg® 
Rescue-anlæg

Automatisk fodringsanlæg til 
flydende foder døgnet rundt

Neopigg® Rescue-anlægget kan konstrueres og tilpasses i forhold til bedriftens 
specifikke indretning. Det automatiske fodringsanlæg til flydende foder i 
farestalden er velegnet til bedrifter med højproduktive søer.

0 21 3 4 5 6 7

Prestarter 

4 uger fravænning > fravænning

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32Alder i dage

Råmælks 
indtag

Neopigg® RescueMilk

Foderplan

Neopigg® Smooth

*fravænning ved 27 dage.



Moderne svineproduktion giver svineproducenterne en 
række udfordringer. Flere levendefødte Pattegrise og lavere 
fødselsvægt kræver en effektiv strategi for at øge grisenes 
levedygtighed og opretholde bedriftens produktivitet.  
Her hjælper Neopigg® RescueCare.

Udnyt det fulde 
vækstpotentiale hos 
dine smågrise med 
Neopigg® RescueCare

Nemt at bruge 
Neopigg® RescueCare består af 
Neopigg Rescuemilk & Neopigg 
Smooth som er flydende produkter og 
tilbydes via Neopigg RescueCare som 
er et foderanlæg. Med Neopigg 
RescueCare opnår svineproducenterne 
en højere effektivitet ved at udnytte 
grisens tilvækst potentiale allerede 
tidligt i grisen liv. Resultatet? + 3 % 
større levedygtighed hos grisene 
sammenlignet med, hvor der ikke 
suppleres med Neopigg RescueCare 
produkter og der fravænnes flere 
ensartede kuld og med kuldvægte  
på mere end 100 kg.

Øg bedriftens 
Produktionsresultater & 
potentiale
Neopigg® RescueCare er et koncept til 
fodring af smågrise indtil fravænning. 
Det består af Neopigg Rescuemilk & 
Neopigg smooth af høj kvalitet i form  
af Neopigg® RescueCare samt 

Flere og tungere  
fravænnede grise
Med Neopigg® RescueCare i 
farestalden kan du give grisene en 
letfordøjelig mælkeerstatning og en 
flydende prestarter som supplement  
til somælken, 24 timer i døgnet. 
Neopigg® RescueCare-konceptet 
betyder, at det supplerer soens 
mælkeydelse og dermed kan der 
lægges flere grise til soen og derved 
reducerer behovet for ammesøer. Det 
gør det muligt at fravænne flere eller 
tungere smågrise og dermed fravænne 
flere kg gris pr so/faresti. Og som 
endnu et plus er RescueCare-
konceptet nemt at implementere  
og administrere på bedriften.

specialiseret, automatiseret udstyr,  
der tildeler frisk vådfoder døgnet rundt.  
Det gør producenterne i stand til at 
fravænne tungere og mere ensartede 
kuld – og smågrise, der er velforberedte 
på fravænning og optagelse af tørstof. 
Produkionsresultaterne kan hæves ved 
at reducere behovet for ammesøer, 
forbedre smågrisenes levedygtighed og 
øge fravænningsvægten og i sidste ende 
give et bedre Return of Investment.

Dokumenteret koncept 
gennem mere end 10 år 
Med Neopigg® RescueMilk og 
Neopigg® Smooth tilbyder Cargill 
kvalitetsprodukter baseret på mere 
end 10 års praktisk erfaring og den 
nyeste forskning inden for ernæring  
af smågrise. Konceptet består af to 
flydende produkter, der gives som 
supplement til soens egen mælk. Med 
disse produkter får du adgang til den 
mest avancerede ernæringsteknologi 
inden for opdræt af smågrise. 

Svineproducenternes 
udfordringer i dag
Svineproducenterne har i dag en 
række udfordringer i farestalden som 
følge af stigende krav til soens 
produktivitet. Ernæring kan være et 
effektivt redskab til håndtering af 
følgende situationer:
• Uens kuld ved fravænning
•  Vækstpotentialet i kuldet 

begrænses af soens mælkeydelse
•  Smågrisenes levedygtighed trues 

på grund af det øgede antal 
levendefødte grise

•  Behovet for ammesøer påvirker 
bedriftens gennemsnitlige kuld  
Pr årsso

“ Neopigg® RescueMilk hjælper vores kunder 
til at fravænne flere grise pr. årsso med en 
større ensartethed i hvert kuld.”

“Cargill anvender de 
bedste vitaminer 
og mineraler på 
markedet til deres 
grisefoder.” 
Svineproducent, 
Holland, 600 søer

Neopigg® RescueCare: fordele i forhold til tørfoder

Grisenes tilvækst Grisenes levedygtighed Soens effektivitet

Større tørstofindtag før fravænning Øget levedygtighed hos smågrisene 
fra fødsel til fravænning 30 kg

Flere fravænnede grise pr. so

Højere gennemsnitlig daglig 
tilvækst fra fødsel til fravænning

Flere fravænnede kuld pr. årsso

Neopigg® RescueCare: større 
dækningsbidrag pr. årsso 

Gennemsnit af 5 europæiske bedrifter  
(NL 2, FR 2, ES 1)

Kontrol RescueCare

Totalfødte 39,12 40,02

Dødfødte 3,41 3,43

Dødelighed før 
fravænning i %

14,62 11,89

Kuld pr årsso 2,36 2,38

Fravænnet pr. so 30,13 32,22

Fravænningsvægt 5,83 6,21

Levedygtighed 78 % 81 %

Ekstra 
dækningsbidrag  
pr. årsso

€31,-

Kilde: Cargill- forsøg

Formåede at opnå  
en tilvækst på  

246 g
pr. dag mellem  
dag 1 og fravænning  
(ved 27 dage)

Formåede at opnå en 
fravænningsvægt på 
op til  

7,75 g
(27 dage)

Op til  

1,5 kg 

tørstofindtag  
pr. gris som supplement 
til somælk fra fødsel til 
fravænning (ved 27 dage)

* Forsøg i Holland 2017 på kommerciel bedrift med 800 søer.


