
 
 

 
 

 

 

 

 

 OPTICARE MILK PL 

 Opticare Milk jest preparatem mlekozastępczym dla prosiąt i może być stosowany jako dodatek do mleka lochy. 

 Jest to swobodnie zsypujący się proszek o kremowobiałej barwie i typowym mlecznym zapachu. 

 Pakowany w 20kg worki. 

 Produkt najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. 

 Przechowywać w czystym, chłodnym i suchym miejscu. 

 Aby zachować świeżość, każdy częściowo zużyty worek należy przechowywać w  szczelnie zamkniętym  czx0020 
zamkniętym miejscuTo maintain freshness, keep any partially-used bag closed. 

 Produkt zawiera osocze krwi jako składnik. 

 Produkt jest stabilny w roztworze do pięciu dni. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

WIĘCEJ I BARDZIEJ 
WYRÓWNANE 
PROSIĘTA PO 
ODSADZENIU 

ZALETY STOSOWANIA OPTICARE MILK PL 
 Więcej prosiąt odsadzonych od 

lochy, dzięki czemu nie są 
potzrebne maciory zastępcze.   

 Cięższe, zdrowsze I bardziej 
wyrównane prosięta przy 
odsadzeniu. 

 Zwiększone pobieranie paszy , 
lepsze przygotowanie do 
odsadzenia. 

 Produkt łatwo rozpuszcza się w 
wodzie, cechuje go smakowitość. 

 Wysoka rozpuszczalność przy 
minimalnej separacji tłuszczu i 
flokulacji białka. 

 Produkt został opracowany specjalnie dla 

 wszystkich systemów chowu sztucznego:
o Pomieszczenia autonomicznego  

odchowu 
o Miski do kojców porodowych 
o Połączenia doprowadzające 
o Zawory blokujące

 
 

DAWKOWANIE 
 Wymieszać 150-200 gram produktu 

w 1 litrze ciepłej wody. 
 W trakcie mieszania woda powinna 

mieć temperaturę 55°C. 
 Podawać prosiętom od 2 dnia po 

urodzeniu.  
 Należy używać tylko świeżej i czystej 

wody do mieszania mleka. 

PROGRAM ŻYWIENIA 
Produkt jest zalecany do 
stosowania w programach 
Liquid-start, Opti-start 
oraz Jump-start.

 
 

Specyfikacja 
Skład analityczny (%) 

Białko surowe 22 
Tłuszcze I oleje 
surowe 

17 

Laktoza 32 
Popiół 7 
Energia Netto (MJ) 11.9 

Lizyna 1.89 
 

Wapń 0.55 

Fosfor 0.53 

Sód 0.6 
Miedź (mg) 140 

 

Wit A (IU) 25 000 
Wit D (IU) 6000 

Wit E (IU) 200 

 



OPTICARE MILK PL 
Preparat Mlekozastępczy 

 

Skaład analityczny: 
Białko surowe 22.00% Włókno surowe 0.20% Lizyna 1.86% 

Oleje I tłuszcze surowe 17.50% Popiół surowy 7.00% Metionina  0.60% 

Sód 0.55% Wapń  0.52% Fosfor  0.52% 

Dodatki na 1 kg: 
Witaminy, prowitaminy I chemicznie dobrze zdefiniowane        Mieszanki pierwiastków śladowych 
substancje o podobnym działaniu 

 

Witamina A (Retinylacetate) 3a672a 25,000 IU 3b405 Miedź  (pentahydrate siarczanu miedzi  (II)) 140.00 mg 

Witamina D3 3a671 6,000 IU 3b202 Jodan wapnia, bezwodny 2.00 mg 

Witamina E (all-rac-alfa-tocoph.-acet.) 

3a700 
200 mg 3b103; 

3b108 
żelazo (monohydrate sierczanu żelaza; Glicynowy 
chelat żelaza(II), hydrat) 

100.00 mg 

Przeciwutleniacze  3b503 Mangan (Siarczan manganu (II), monohydrat) 40.00 mg 

BHT (Butylated Hydroxytoluene) E321 2.11 mg 3b801; 
3b812 

Selen (selenin sodu; L-selenometionina  S. 
cerevisiae CNCM I-3399no) 

0.40 mg 

Galusan propylu E310 0.17 mg 3b605; 
3b607 

Cynk (siarczan cynku, monohydrat; 
uwodniony glicynowy chelat cynku) 

100.00 mg 

 

Dodatki zootechniczne: 
E1700i/4b1700 Bacillus Lichenifornis (DSM 5479)/Bacillus Subtilis (DSM 5750) (1.28) x 109 CFU 

Środki koserwujące:  Kwas cytrynowy (E330); Mrówczan sodu (E237) 
 
Skład: Słodka serwatka w proszku, oleje roślinne, serwatka w proszku, skrobia strawna, *suszone osocze w proszku 
(pochodzenia wieprzowego), dekstroza, zhydrolizowany gluten pszenny, koncentrat białka sojowego, jaja w proszku 
hiperimmunizowane, fosforan dwuwapniowy, witaminy, minerały, L-lizyna, DL-metionina, L-treonina, L-tryptofan. 

* ZAWIERA OSOCZE WIEPRZOWE _- NIE MOŻE BYĆ PODAWANE PRZEŻUWACZOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

Dystrybutor:  Feedstar Sp. z o.o. ul. Królewska 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. +48 530 266 933 αPL1405014p                                                                                


