
EXCENTIAL ENERGY PLUS - EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE SKŁADNIKÓW EXCENTIAL ENERGY PLUS - EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE SKŁADNIKÓW 
POKARMOWYCH JEST KLUCZEM DO WALKI Z WYSOKIMI CENAMI PASZPOKARMOWYCH JEST KLUCZEM DO WALKI Z WYSOKIMI CENAMI PASZ
Emulgatory żywieniowe są znanymi substancjami wpływającymi na strawność energii, jest to Emulgatory żywieniowe są znanymi substancjami wpływającymi na strawność energii, jest to 
szczególnie istotne u drobiu. Postawowym ich celem jest poprawa strawności tłuszczu, ale również szczególnie istotne u drobiu. Postawowym ich celem jest poprawa strawności tłuszczu, ale również 
zwiększają one strawność innych składników pokarmowych (np. białka surowego). Została zwiększają one strawność innych składników pokarmowych (np. białka surowego). Została 
przeprowadzona “metaanaliza” w celu określenia wpływu konkretnego emulgatora żywieniowego na przeprowadzona “metaanaliza” w celu określenia wpływu konkretnego emulgatora żywieniowego na 
ogólną strawność składników pokarmowych.ogólną strawność składników pokarmowych.
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ROZWIĄZANIA ROZWIĄZANIA 
DOTYCZĄCE DOTYCZĄCE 
EFEKTYWNOŚCI EFEKTYWNOŚCI 
ŻYWIENIAŻYWIENIA

Odkryj wszystkie zalety naszego emulgatora 
żywieniowego trzeciej generacji, Excential Energy 
Plus, w publikacji “Emulsifier Academy “!“Emulsifier Academy “!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ   

Excential Energy Plus - Emulgator żywieniowy jest skuteczny w Excential Energy Plus - Emulgator żywieniowy jest skuteczny w 
żywieniu wszystkich zwierząt hodowlanych.żywieniu wszystkich zwierząt hodowlanych.

Na podstawie wyników licznych badań potwierdzono korzyści płynące 
z zastosowania emulgatorów żywieniowych u brojlerów. Dla lepszego 
poznania efektów działania emulgatorów u innych gatunków zwierząt, 
Orffa uruchomiła szeroko zakrojony projekt badawczy. W sumie na 
całym świecie, we współpracy z kilkoma instytutami badawczymi, 
przeprowadzono 8 doświadczeń mających na celu zbadanie efektywności 
zastosowania emulgatorów u kur niosek, indyków, tuczników i ryb.
 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ    

Excential Energy Plus - Wydajność paszy zależy od emulgacjiExcential Energy Plus - Wydajność paszy zależy od emulgacji

Zwiększenie wartości energetycznej tłuszczów i olejów umożliwi bardziej 
ekonomiczną i zrównoważoną produkcję zwierzęcą. Pasza stanowi do 
70% całkowitych kosztów w nowoczesnych kapitałochłonnych systemach 
produkcji zwierzęcej. Natomiast energia jest głównym czynnikiem 
kosztotwórczym w dietach dla zwierząt o wysokiej wydajności. Energia 
jest też kluczowym składnikiem diety wspomagającym utrzymanie oraz 
wzrost tkanek.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ  

EXCENTIAL ENERGY PLUS OBNIŻA EXCENTIAL ENERGY PLUS OBNIŻA 
KOSZTY PASZYKOSZTY PASZY

Ceny produktów rolnych (np. kukurydzy i 
soi) szybko rosną w okresie bardzo dużego 
zapotrzebowania na świecie i niekorzystnych 
zjawisk pogodowych w państwach będących głównymi producentami. 
Zdaniem specjalistów finansowych z branży rolniczej należy spodziewać 
się w przyszłości dużej zmienności. Dla poprawy konkurencyjności 
produkcji zwierzęcej kluczowe znaczenie ma obniżenie kosztów żywienia. 
Poprawa strawności paszy umożliwia produkcję pasz o obniżonej 
wartości energetycznej bez negatywnego wpływu na wydajność zwierząt. 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ  

ZŁOTA REGUŁA ZŁOTA REGUŁA 
PRZY WYBORZE EMULGATORA

Emulgator powinien być 
odpowiednio dobrany do 
środowiska, w którym ma 
działać.
 DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ  
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