NEOPIGG™
RESCUEDECKS
Neopigg™ RescueDeck je
teplý, hygienický a suchý
systém ustájení selat
umístěný nad porodními
kotci prasnic a vybavený
zařízením Neopigg™
RescueCup zajišťujícím
vysoce účinnou náhradu
mléka prasnice. Systém
zachrání novorozená selata
vyžadující speciální péči.
Se zbytkem vrhu se setkají
znovu při odstavu, zdravá a
ve správné hmotnosti. Kojné
prasnice již nejsou potřeba.
Výsledkem je vyšší index
vrhů prasnic a menší počet
přesunů mezi selaty, což má
za následek lepší zdravotní
stav.

Program Neopigg™
RescueCare

NEOPIGG™ RESCUECUP NA PORODNĚ SELAT
Neopigg™ RescueCup je patentovaná napaječka, která se instaluje v porodním kotci. To umožňuje, aby selata zůstala
u prasnice, zatímco dostávají náhražku mateřského mléka. Selata se rychle naučí aktivovat kolík v napaječce, čímž se
automaticky uvolňuje čerstvé tekuté speciální krmivo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To umožní, aby každé jednotlivé
sele ve velkém vrhu uspokojilo své nutriční potřeby a dosáhlo vysoké míry růstu i bez mateřského mléka prasnic.

Tabulka 2. Pokyny ke krmení
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*Příklad pokynů pro krmení při používání zařízení Neopigg RescueCare na porodně selat. Program uzpůsobený vašemu systému a cílům produkce konzultujte s vaším technickým poradcem ve
společnosti Provimi.
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RescueCare

Produktivitu chovu prasnic
je možno vyjádřit jako počet
kilogramů zdravých selat ve
věku 10 týdnů na prasnici
a rok. Neopigg™ RescueCare
je soubor nástrojů a nutričních
výrobků umožňujících snadné
používání, které producentům
pomáhají dosahovat vysokého
výkonu od raného stádia chovu
selat. A výsledek? Podstatné
zvýšení produktivity chovu
prasnic až o 30 % v důsledku
větší hmotnosti a lepšího zdraví
selat ve vrhu a rovněž více
produktivních prasnic.

kilogram

Moderní chov prasat přináší zemědělcům řadu
problémů. Více živě narozených selat vyžaduje
efektivní strategii, jak udržet selata a prasnice
zdravé a udržet produktivitu farmy.
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Celková hmotnost selat ve věku
10 týdnů na prasnici
a rok - Agrovision 2013
Celková hmotnost selat ve věku
10 týdnů na prasnici a rok
s RescuCare – Provimi 2014
Nárůst produkce selat s použitím systému
RescueCare (%)

*Improvements calculated based on technical observations in pig farms
and research trials. Results may vary according to production systems

PODSTATNÉ ZLEPŠENÍ
Neopigg™ RescueCare je
jedinečný koncept krmení
selat do odstavu. Zahrnuje
vysoce kvalitní nutriční
program nabízený
prostřednictvím
specializovaného
a automatizovaného
zařízení, které poskytuje
čerstvé tekuté krmivo 24
hodin denně. Program
umožňuje farmářům
odchovat těžká, zdravá
a vyrovnaná selata s
minimálním požadavkem
na práci. Zařízení
Neopigg™ RescueCare
vykazuje významné
zlepšení ve špičkových
chovech prasnic po celém
světě.

NEOPIGG™
RESCUEMILK2.0
Neopigg™ RescueMilk2.0 je nové
tekuté krmivo vytvořené speciálně jako
doplněk nebo náhrada mateřského
mléka prasnic. Neopigg™
RescueMilk2.0 poskytuje selatům
důležitý zdroj bílkovin a energie.
Jeho nové složení přesně odpovídá
požadavkům metabolismu selete, čímž
se zvyšuje jeho schopnost přežití
a růstu. Neopigg™ RescueMilk2.0 se
podává prvních 14 dní života selete
a je k dispozici 24 hodin denně 7 dní
v týdnu v čerstvé tekuté formě
prostřednictvím Neopigg™
RescueCups

NEOPIGG™ SMOOTH2.0
Neopigg™ Smooth2.0 je první tekuté
prestartérové krmivo svého druhu
podávané po Neopigg™
RescueMilk2.0. Díky inovativnímu
složení, které podporuje specifický
metabolismus malých selat, velikost
jeho částic je tak malá, že by mohlo
protékat i hrotem kuličkového pera.
Neopigg™ Smooth2.0 zvyšuje příjem
potravy před odstavem na nebývalou
úroveň s minimální potřebou lidské
práce. Neopigg™ Smooth2.0 je
nabízen 24 hodin denně 7 dní v týdnu
v čerstvé tekuté formě následně po
prvních 14 dnech života
prostřednictvím zařízení Neopigg™
RescueCups. Během 12., 13. a 14.
dne se doporučuje míchat Neopigg™
RescueMilk2.0 a Neopigg™
Smooth2.0.

POUŽITÍ
Zařízení Neopigg™
RescueCare je možno
používat různými způsoby,
podle podmínek a cílů
farmy:
 Prostřednictvím
Neopigg™ RescueCups
na porodně selat a
odchovně selat
 Prostřednictvím
Neopigg™
RescueDecks

Tabulka 1. Klíčové výhody
Vyšší příjem sušiny před a po odstavu

RŮST
SELAT

Vyšší denní přírůstek před a po odstavu
Méně prasat v nízké váhové třídě před odstavem

“Neopigg RescueCare zvyšuje produktivitu chovu
prasnic až o 30 % díky těžším a zdravějším
selatům a produktivnějším prasnicím”

ZDRAVÍ
SELAT

EFEKTIVITA
PRASNIC

Nižší mortalita před a po odstavu
Nižší křížová kontaminace
Více odchovaných selat ve vrhu a odstavených na prasnici
Vyšší index prasnic v důsledku nižší potřeby kojných prasnic

*Zlepšení bylo vypočteno na základě technických pozorování na prasečích farmách a výzkumných
pokusů. Výsledky se mohou lišit podle systémů produkce

Obrázek 1. Hmotnost vrhu při
odstavu (kg)
Hmotnost selete při odstavu (kg)

Neopigg™

NUTRIČNÍ ŘEŠENÍ 2.0
V rámci programu Neopigg™ RescueCare společnost Provimi nabízí vysoce
kvalitní produkty, které jsou následně podávány prostřednictvím zařízení
Neopigg™ RescueCups. Společnost Provimi s hrdostí přestavuje novou generaci
náhražek mléka, díky kterým je v čele nejpokročilejší neonatální nutriční
technologie v odchovu selat.
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Zdroj: Výzkum SIC Sterksel-Provimi. Selata odstavena ve věku 27 dní.

