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 OPTICARE PORRIDGE 
 Opticare Porridge to płynny prestarter łączący Opticare Milk wspomagający przejście na karmienie paszami stałymi.

 Produkt jest swobodnie zsypującym się proszkiem o kremowobiałym kolorze i typowym zapachu mleka.

 Produkt jest pakowany w  worki o wadze 25kg.

 Produkt należy zużyć w przeciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

 Przechowywać w czystym, suchym i chłodnym miejscu.

 Aby zachować świeżość, wszelkie częściowo otwarte worki należy przechowywać szczelnie zamknięte.

 Ten produkt NIE zawiera osocza krwi.
 Produkt jest stabilny w roztworze przez okres do pięciu dni.

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA OPTICARE PORRIDGE 
 Więcej prosiąt odsadzonych od 

maciory, a więc mniej loch zastępczych. 

 Płynniejszy proces odsadzania dzięki 
lepszemu połączeniu mleka z 
karmienirm paszami stałymi. 

 Tania alternatywa dla karmienia 
mlekiem przez cały okres laktacji. 

 Produkt jest dobry do stymulowania 
układu trawiennego do trawienia białka 
roślinnego oraz skrobi. 

 Stymuluje rozwój jelit dzieki lepszemu 
wykorzystaniu suchej masy masy przed 
odsadzeniem. 

 Cięższe, zdrowsze i bardziej jednolite 
prosięta podczas odsadzania. 

Płynny łącznik między 
mlekiem a karmieniem 

paszami stałymi 

 Produkt łatwo rozpuszcza się w wodzie, 
jest bardzo smaczny.

 Wysoka rozpuszczalność przy minimalnej 
separacji tłuszczu i flokulacji białek.

 Ciekawa perspektywa cenowa

 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  150-250 gram produktu z 1 

litrem ciepłej wody. 

 Woda powinna być  w teperaturze 55°C 
podczas mieszania. 

 Podawać po Opticare Milk od 10 dnia życia 
do 1 tygodnia przed odsadzeniem.  

 Użwać tylko świeżej i czystej wody do 
sporządzenia mieszanki. 

 Mieszankę przygotowywać dwa razy 
dziennie. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAM ŻYWIENIA 
Produkt jest zalecany do 
stosowania w programie 
żywieniowym pierwszy 
pokarm

Swinco Opticare Porridge 

Informacja o produkcie 

Specyfikacja 
Skład analityczny (%) 

Białko surowe 16.5 

Oleje I tłuszcze 
surowe 

7.8 

Włókno surowe  0.8 

Popiół 5.2 

Energia netto (MJ) 10.50 

Lizyna 1.2 
 

Wapń 0.6 

Fosfor 0.5 

Sód 0.31 

Miedź (mg) 160 
 

Wit A (IU) 25 000 

Wit D (IU) 8000 

Wit E (IU) 200 

 



OPTICARE PORRIGE 
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla prosiąt do 4 tygodni po odsadzeniu 
Skład analityczny: 
Białko surowe         16,50% 
Tłuszcze i oleje surowe        6,50% 
Popiół surowy         5,50% 
włókno surowe         0,50% 
Wapń            0,60% 
Fosfor           0,50% 
Sód           0,40% 
Lizyna            1,30% 
Metionina          0,50% 
Dodatki na 1 kg: 
Przeciwutleniacz E321 BHT        2,11 mg 
Przeciwutleniacz E310 Galusan propylu      0,17 mg 
Witaminy, prowitaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym 
działaniu 
3a672a Witamina A         25000 IU 
3a671 Witamina D3         6000 IU 
3a700 Witamina E (All-rac-alfa- tocopherol acetate)    200 mg 
Mieszanki pierwiastków śladowych 
Żelazo (siarczan żelaza (II) monohydrat, Glicynowy chelat żelaza(II), hydrat) 
3b103; 3b108          100 mg 
Jodan (Bezwodny jodan wapnia) 3b202      2 mg 
Miedź (Pentahydrat siarczanu miedzi(II)) 3b405     140 mg 

Mangan (Siarczan manganu(II), monohydrat) 3b503    40 mg  
Cynk (siarczan cynku, monohydrat, Uwodniony glicynowy chelat cynku (postać 

stała) 
3b605, 3b607         100 mg 
Selen (Selenin sodu, selenometionina S. cerevisiae CNCM I-3399no) 
3b801, 3b812         0,4 mg 
Probiotyki: 
4b1700 Bacillus licheniformis DSM 5749; + Bacillus subtilis 5750 1,28x109 

cfu/kg 
Skład: mąka pszenna, serwatka w proszku, tłuszcze roślinne, dekstroza,maka  
ryżowa, gluten pszenny (hydrolizowany). 
Dawkowanie: 200-250 g + 1 (1000 g) litr wody w temperaturze 55 st. C 
Przeznaczone wyłącznie dla gatunków docelowych, od 12 dnia życia.  
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 
Dystrybutor: Feedstar Sp. z o.o. ul. Królewska 6, 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki, tel. +48 530 266 933 
α1405014p                                                                                Waga netto: 25 kg  

 


