
Livelle®Topdress 
LivaPig™ technology inside

Forbedrer 

pattegrisenes 

overlevelse og 

soens produktivitet



Livelle® Topdress - fodertildeling

Påbegynd tildeling 5-7 dage før forventet 

faring – omkring indsættelse I farestalden. 

Fodring anbefales minimum to gange 

dagligt - 250 gram pr. so. Svarende til 

minimum  500 gram pr. so/dag for at sikre 

at de nødvendige niveauer af glukose og 

Proxymum® er tilstede i soens blod for at 

undgå at soen bliver træt under faring og 

herved reducerer faringslængden.

Sækkestørrelse: 20 kg/sæk

LivaPig™ 

technology inside

Hjælper soen, 
giver stærkere 
grise og bedre 
bundlinie
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Livelle® Topdress

Soproduktiviteten stiger på tværs af Europa, hvilket 

resulterer i stigende kuldstørrelser, som medfører en højere 

andel af dødfødte samt døde før fravænning. Dette giver en 

lavere overlevelsesrate. Levedygtighed er andelen af 

potentielt levedygtige pattegrise en so kan opfostre. Tildeling 

af tilpassede foderløsninger, som tager højde for soens 

behov i de forskellig stadier af hendes cyklus, særligt i 

overgangsperioden og i diegivningsperioden, er nøglen til at 

forbedre soens produktivitet og pattegrisenes overlevelse. 

Cargill udviklede Livelle® Topdress, en ny løsning under 

Livelle-konceptet designet til at forbedre pattegrisenes 

overlevelse og soens produktivitet. Livelle® Topdress 

indeholder den innovative LivaPig™ teknologi bestående af 

blandt andet den nitrogenoxid boosting teknologi 

Proxymum®, hvilket sikrer en større blodforsyning til soens 

reproduktionsorganer. Forbedring af flow af ilt og 

næringsstoffer til moderkagen og navlestregen under faring 

øger pattegrisenes sandsynlighed for overlevelse. De øvrige 

funktionelle additiver bidrager til at få soen i god form efter 

den intense faringsproces og sikrer en god opstart af 

diegivningen.

Anbefalet fodertildeling for optimale 

resultater

Livelle® Topdress, med 

LivaPig™ teknologi i, 

sænker dødeligheden før 

fravænning, reducerer 

antal dødfødte hvilket 

medfører en forbedring i 

pattegrisenes og 
besætningens rentabilitet.

Diegivningsfoder

Livelle® Topdress
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