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Покачващи се цени на 
суровините: елегантно решение!

Цените на селскостопанските суровини (напр. цените на царевицата и соята) се покачват бързо във времена на много добро 
глобално търсене и неблагоприятни метеорологични условия в големите страни-производители. Според финансовите 
специалисти в земеделието, може да се очаква бъдеща повишена нестабилност. За подобряване на конкурентоспособността 
на животновъдството е от решаващо значение да се намалят разходите за фураж. Подобряването на смилаемостта на 
фуража позволява производството на енергийно снизени фуражи, без това да се отразява на производителността.

Ексеншъл Енерджи Плюс, като фуражен емулгатор, е в 
състояние да увеличи смилаемостта на фуража. Чрез 
подобряване на емулгирането на мазнините в стомашно-
чревния тракт, той има положителен ефект върху тяхната 
усвояемост. Освен това се наблюдава подобрена усвояемост 
на суровия протеин и сухото вещество.

Чрез внедряването на Ексеншъл Енерджи Плюс и неговата 
матрична стойност (например AMEn = 128,500 kcal/kg) във 
вашата програма за формулиране на фуражи е възможно да 
се произвеждат нискоенергийни и по-евтини дажби, без да се 
влияе на производителността. В светлината на нарастващите 
цени на суровините, ефектът на емулгатора дава възможност 
за намаляване на отрицателното въздействие върху цените 
на фуражите. Едно упражнение по формулиране на най-ниски 
разходи (LCF) показва, че ползите от прилагането на Ексеншъл 
Енерджи Плюс в дажбите с пшеница-соя и царевица-соя 
нарастват още при по-високи цени на суровините.

Стойността на матрицата на Ексеншъл Енерджи Плюс зависи 
от нивото на сурови мазнини (СМ) във фуража. С по-голямо 
количество обща мазнина, по-висока стойност на матрицата 
може да бъде въведена в програмата за формулиране на 
фуража (например 217 kcal/kg, 7,5% СМ).

Прилагането на Ексеншъл Енерджи Плюс е подкрепено от 
широк спектър от научни изследвания.
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Ексеншъл Енерджи Плюс
•	 Фуражен	емулгатор
•		 Спестява	енергия	в	дажбата
•		 Собствена	и	уникална	смес	от	ГПГР	

(E484)
•		 Оптимална	стойност	на	ХЛБ
•		 Ефикасен	при	различни	видове	дажби
•		 12	научни	резюмета
•		 1	докторска	дисертация

Мета-анализ на метаболитни 
изследвания при домашни птици

Средни (януари 2021 г.) и високи (април 2021 г.) цени на суровините - 
Ексеншъл Енерджи Плюс (128,500 kcal/kg, 4,5% СП)
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