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NeOPigg™ 
RescueDecks 
De Neopigg™ RescueDeck 
is een warm, hygiënisch en 
droog huisvestingssysteem 
dat boven het kraamhok 
wordt geplaatst, en waar 
een Neopigg™ RescueCup 
wordt aangebracht waarmee 
een hoogwaardige 
zeugenmelkvervanger wordt 
aangeboden.
 
Pasgeboren biggen die 
speciale zorg nodig hebben, 
worden in het systeem 
opgevangen. Ze lopen hun 
achterstand op de rest van 
de toom in op speenleeftijd, 
wat betreft levend gewicht 
en gezondheid. 
Pleegzeugen zijn niet meer 
nodig.
 
Dit leidt tot een hogere 
worpindex van de zeugen 
en minder mengen van 
biggen, en daarmee een 
verbeterde 
gezondheidsstatus.
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NeOPigg RescuecuP iN HeT kRAAMHOk
De Neopigg™ RescueCup is een gepatenteerde cup die wordt aangebracht in het kraamhok. Hierdoor kunnen de 
biggen bij de zeug blijven terwijl ze een aanvulling op de moedermelk krijgen. Biggen leren snel hoe ze nippels in de cup 
kunnen activeren, waardoor er automatisch vers en vloeibaar speciaal voer wordt vrijgegeven, 24/7. Hierdoor kan iedere 
big in grote tomen in zijn behoefte aan voedingsstoffen voorzien en een grote groei bereiken, aanvullend op de 
zeugenmelk.

*Voorbeeld van voerinstructies bij gebruik Neopigg RescueCare in het kraamhok. Overleg met uw technisch adviseur van Provimi over een programma dat is afgestemd op uw productiesysteem en 
doelstellingen. 

Neopigg™ 
Rescuecare 
Programma 



Neopigg™

Rescuecare 

“Neopigg RescueCare verhoogt de productiviteit 
van het zeugenbedrijf met tot 30% door enerzijds 
zwaardere en gezondere biggen bij aflevering en 
anderzijds productievere zeugen.

De productiviteit van een 
zeugenbedrijf kan worden 
uitgedrukt als het aantal 
kilogrammen gezonde biggen 
die op de leeftijd van 10 
weken worden afgeleverd 
per zeug per jaar. Neopigg™ 
RescueCare is een eenvoudig 
te gebruiken set hulpmiddelen 
en voedingsproducten die 
producenten kunnen gebruiken 
om vanaf een vroeg stadium 
van de biggenopfok goede 
prestaties te realiseren. Het 
resultaat? Een aanzienlijke 
verhoging van de productiviteit 
van het zeugenbedrijf met tot 
30% door enerzijds zwaardere 
en gezondere biggen bij 
aflevering en anderzijds 
productievere zeugen.

De hedendaagse varkenshouderij stelt 
veehouders voor een aantal uitdagingen. 
Er worden meer biggen levend geboren 
waardoor er een effectieve strategie nodig is 
om biggen en zeugen gezond te houden en de 
productiviteit op het bedrijf te behouden.

Tabel 1. Belangrijkste 
voordelen

gROei 
BiggeN

Hogere drogestofopname voor en na spenen

Hogere dagelijkse groei voor en na spenen

Minder biggen in lage gewichtsklasse voor spenen

gezONDHeiD 
BiggeN

Lager sterftecijfer voor en na spenen

Minder kruisbesmetting

efficiëNTie 
zeug

Meer biggen in de toom gehouden en gespeend door de 
zeugen

Hogere worpindex zeugen door minder pleegzeugen
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AANzieNlijke 
VeRBeTeRiNgeN
Neopigg™ RescueCare is 
een uniek concept voor 
het voeren van jonge 
biggen tot ze worden 
gespeend. Het omvat een 
voedingsprogramma van 
hoge kwaliteit, dat wordt 
aangeboden door middel 
van gespecialiseerde en 
automatische apparatuur 
waarmee 24 uur per dag 
vers vloeibaar voer wordt 
aangeboden. Met het 
systeem kunnen 
varkenshouders zware, 
gezonde en uniforme 
biggen opfokken, met 
minimale arbeidsinzet.  
Er is aangetoond dat 
Neopigg™ RescueCare 
zorgt voor aanzienlijke 
verbeteringen op 
zeugenbedrijven met 
topproductie over de hele 
wereld.

TOePAssiNg
Neopigg™ RescueCare 
kan op verschillende 
manieren worden 
toegepast, afhankelijk van 
de bedrijfsopzet en 
doelstellingen:
 � Via Neopigg™ 

RescueCups in het 
kraamhok en op de 
kraamafdeling

 � Via Neopigg™ 
RescueDecks 

NeOPigg™ RescueMilk2.0
Neopigg™ RescueMilk2.0 is een 
nieuw vloeibaar voer dat speciaal is 
geformuleerd ter aanvulling of 
vervanging van zeugenmelk. 
Neopigg™ RescueMilk2.0 voorziet 
jonge biggen van een essentiële bron 
van eiwit en energie. De nieuwe 
formule voldoet aan de behoeften van 
de stofwisseling van jonge biggen, 
waardoor de vitaliteit en groei worden 
verbeterd. Neopigg™ RescueMilk2.0 
wordt in de eerste 14 levensdagen 
gegeven en is 24/7 in verse vloeibare 
vorm beschikbaar via de Neopigg™ 
RescueCups.

NeOPigg™ sMOOTH2.0
Neopigg™ Smooth2.0 is de eerste 
vloeibare prestarter in zijn soort, die na 
Neopigg™ RescueMilk2.0 wordt 
aangeboden. Met een innovatieve 
formule die specifieke ondersteuning 
biedt voor de stofwisseling van jonge 
biggen, is de deeltjesgrootte zo fijn dat 
het voer door een balpen kan vloeien. 
Neopigg™ Smooth2.0 verhoogt de 
voeropname voor spenen tot een 
ongekend niveau met een minimum 
aan menselijke arbeid. Neopigg™ 
Smooth2.0 wordt 24/7 in verse 
vloeibare vorm aangeboden na de 
eerste 14 levensdagen via de 
Neopigg™ RescueCups. Er wordt 
geadviseerd om Neopigg™ 
RescueMilk2.0 en Neopigg™ 
Smooth2.0 op dag 12, 13 en 14 te 
mengen.

VOeROPlOssiNgeN 2.0
In het Neopigg™ RescueCare programma biedt Provimi producten van zeer 
hoge kwaliteit die achtereenvolgens worden gevoerd via de Neopigg™ 
RescueCups. Provimi introduceert met trots de nieuwe generatie 
melkvervangers, en loopt daarmee voorop met de meest geavanceerde 
neonatale voedingstechnologie in de biggenopfok.
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*Verbeteringen berekend op basis van technische observaties op 
varkensbedrijven en in wetenschappelijke studies. De resultaten kunnen 
variëren per productiesysteem.

*Verbeteringen berekend op basis van technische observaties op varkensbedrijven en in 
wetenschappelijke studies. De resultaten kunnen variëren per productiesysteem. Source: SIC Sterksel-Provimi research. Piglets weaned at 27 days of age.
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