
ЕКСЕНШЪЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС – ЕФЕКТИВНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ 
ВЕЩЕСТВА Е ВАШИЯТ КЛЮЧ ЗА БОРБА С ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ФУРАЖА
Фуражните емулгатори са известни с ефекта си върху енергийната усвояемост, особено 
при домашните птици. Повишеното храносмилане на мазнините е от основно значение, но 
смилаемостта на другите хранителни вещества (напр. суров протеин) също се повишава. Беше 
извършен „мета-анализ“, за да се определят ефектите на конкретен фуражен емулгатор върху 
общата смилаемост на хранителните вещества.

Engineering your feed solutions

www.orffa.com - Follow us on   

> Поръчайте вашето безплатно копие сега!

Orffa

РЕШЕНИЯ ЗА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА 
ФУРАЖА

Открийте всички подробности, свързани с нашия трето 
поколение фуражен емулгатор, Ексеншъл Енерджи 
Плюс, в нашата брошура Академия за емулгатор!

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Ексеншъл Енерджи Плюс - Всички ваши селскостопански 
животни имат полза от хранителния емулгатор

Няколко опита показват ползата от фуражните емулгатори при бройлери. 
За да се разбере по-добре ефектът при други животински видове, Орффа 
стартира обширен изследователски проект. Общо 8 изпитвания бяха 
организирани по целия свят, в координация с няколко изследователски 
института, за да бъдат изследвани ефектите и приложенията при кокошки 
носачки, пуйки, подрастващи прасета за угояване и риби.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Ексеншъл Енерджи Плюс - ефективността на фуража е 
свързана с емулгирането

Повишаването на енергийната ефективност на мазнините и маслата 
ще допринесе за по-икономично и устойчиво животновъдство. 
Фуражите представляват до 70% от общите разходи за животинска 
продукция в съвременните системи. В рамките на фуражите енергията 
е основният разходен компонент в дажбите за високопроизводителните 
животни. Енергията е критичната хранителна съставка, която влияе на 
представянето, както и на растежа на тъканите.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ  

ЕКСЕНШЪЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 
СПЕСТЯВА РАЗХОДИ ЗА ФУРАЖ

Цените на селскостопанските суровини 
(напр. цените на царевицата и соята) се 
покачват бързо в момент на много добро 
глобално търсене и неблагоприятно климатично време в страните с 
висока производителност. Според финансовите земеделски специалисти 
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 занижени фуражи, без 
това да повлияе на производителността.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ  

ЗЛАТНО ПРАВИЛО 
ПРИ ИЗБОР НА ЕМУЛГАТОР 

Емулгаторът трябва да бъде 
избран според средата, в 
която ще действа.
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