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A COMPLETE MILK PROGRAMME FOR YOUNG PIGLETS



Swinco levert u met opticare een compleet pakket aan  
vloeibare en vaste melkproducten voor jonge biggen.

Het Opticare assortiment bestaat uit vijf unieke complete voeders, 
speciaal gemaakt voor de jonge big om de overgang van zeugen
melk naar andere (plantaardige) grondstoffen te versoepelen. 
Het uiteindelijke doel: een big die hard groeit in de kraamstal, 
probleemloos gespeend kan worden en na spenen een hoge 
voeropname realiseert. De Opticarevoeders zijn te gebruiken bij 
geleidelijk spenen, rescue decks, nurseries en bij cups in de kraamstal.

Beeld te klein

De voordelen
• een compleet programma van op elkaar afgestemde producten
• lang houdbaar zonder kwaliteitsverlies
• beste prijs/kwaliteitverhouding
• eigen unieke samenstelling
• samenstelling blijft homogeen, het product zakt niet uit
• melkproducten en voeders leverbaar inclusief 
 installatie en cups
• toe te passen in alle soorten opfoksystemen
• staffelkorting voor grootverbuikers

Compleet melkprogramma voor jonge biggen
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A complete milk programme for young piglets

Swinco provides a complete package of liquid 
and solid milk products for young piglets

The Opticare range consists of five unique complete feeds 
developed especially for young piglets to provide an easier transition 
from sow milk to solid feed. The objective is to produce 
a piglet that grows rapidly during the lactation period, can be weaned 
without any problems and has a high feed intake after weaning. 
Opticare products can be used with gradual weaning, rescue decks, 
nurseries and in cups during the lactation period.

There are many advantages of the Opticare system:
• A complete programme of products that all link together to offer a smooth transition from 

mothers milk to solid feed
• The feeds are very well preserved giving them a long shelf life
• Value for money
• Unique composition carried out from our own research
• The products remain homogeneous and do not seperate out after mixing
• We are able to design feeding systems and supply 
 feeding cups for each individual farm
• The milk products can be used in every sort 
 of rearing system
• Additional discounts are available 
 for large customers



De Opticare producten

De ideale start na zeugenbiest

De perfecte vloeibare prestarter

De beste start voor jonge biggen (meel)

De beste start voor jonge biggen (korrel)

Vloeibaar opstartvoer na spenen

Liquid-start
Speciaal ontwikkeld voor rescue decks en 
systemen waar melkcups gebruikt worden 
in de kraamstal

Dry-start
Een biggenprogramma op basis van 
droogvoer, ontwikkeld om de droge
stofopname te stimuleren waardoor het 
speenproces gemakkelijk en geleidelijk 
verloopt voor iedere big

Opti-start
Combineert vloeibaar melk met 
kwalitatief hoogwaardig en smakelijk 
droogvoer ter ondersteuning van de big 
bij de zeug.

Jump-start
Speciaal ontwikkeld voor bedrijven die 
werken met vroeg gespeende biggen en met 
papmachientjes om de biggen op te fokken.

Easy-start
Droogvoer programma dat gemakkelijk in 
te voeren is op alle soorten bedrijven. Het 
bevat gemakkelijk verteerbare producten 
die uiterst geschikt zijn om te voeren 
naast de zeug, vanaf een jonge leeftijd.

1 2 3

Voerprogramma’s
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The Opticare products

Milk:  The ideal start after colostrum

PreShake:  The perfect liquid pre-starter

Meal:  The best start for young piglets (meal)

Porridge:  Liquid starter after weaning

Pellet:  The best start for young piglets (pellet)

Feeding programmes

Liquid-start:
Specially developed for rescue 
decks and systems where milk cups 
are used in the lactation period.

Dry-start:
A dry food piglet programme 
developed to stimulate dry feed 
intake, which assists the weaning 
process for every piglet

Opti-start:
A combination of liquid milk and 
a high quality dry feed to support 
the piglet.

Jump-start:
Developed for farms that operate 
an early weaning system where 
piglets are fed on porridge.

Easy-start:
A dry feed program that is easy to use by 
all types of unit. It includes easy digestible 
products that are suitable for feeding the 
piglet from an early age.



Onze aanpak

Meten = managen
Afhankelijk van de doestellingen op een bedrijf doen we verdere analyse naar: 
speengewicht, voeropname, wateropname, groeicurve biggen, microklimaat, enz.

Eigen reiningingsprotocol

Afhankelijke van het systeem en de gebruikte producten heeft SwiNco  
voor iedere toepassing een op maat gemaakt reinigingsprotocol.

Onze installatie

Gemakkelijk systeem: weinig kans  
op fouten.

Duidelijke literaanduiding. Uniek systeem waar geen rest
melk terug in de tank komt.

Meerdere cups op één leiding.

SwiNco BV
Veenweg 88
6741 EB Lunteren
www.swinco.nl

Roel van der Bruggen 0610-934673
Mark Smits   0630-098926
Philip van den Brink  0630-159412
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Our approach

Measuring = managing --> you cannot manage what you do not measure 
Depending on the objectives of our clients, we can carry out further analysis to optimize 
your systems, such as monitoring and measuring of piglet weaning weight; feed intake; 
water absorption; growth curve piglets; microclimate etc. and compare that with
industrial norms research data.

Our equipment:

Own cleaning protocol:

SwiNco has a custom-made cleaning protocol which is taylor made to your 
individual system and the types of products used within it.

Clearly marked and  
calibrated for ease of use.

Easy system: to set up and operate.

Many different types of cups can be 
connected to the system.

Unique system where no
previous  milk can return to the 
tank therefore reducing
cross contamination of milk.


