COMPLEET MELKPROGRAMMA VOOR JONGE BIGGEN

Compleet melkprogramma voor jonge biggen
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 Opticare-voeders zijn te gebruiken bij
geleidelijk spenen, rescue decks, nurseries en bij cups in de kraamstal.

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

De Opticare producten
De ideale start na zeugenbiest
De perfecte vloeibare pre-starter
De beste start voor jonge biggen (meel)
Vloeibaar opstartvoer na spenen
De beste start voor jonge biggen (korrel)

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

Onze installatie

Duidelijke literaanduiding.

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

Meerdere cups op één leiding.

Gemakkelijk systeem: weinig kans
op fouten.

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