
EXCENTIAL ENERGY PLUS – A UTILIZAÇÃO EFICIENTE DE NUTRIENTES  
É A CHAVE PARA COMBATER OS ALTOS PREÇOS DOS ALIMENTOS
Os emulsificantes nutricionais são conhecidos por seu efeito na digestibilidade da energia, 
especialmente em aves. O aumento da digestão da gordura é o foco principal, mas a digestibilidade 
de outros nutrientes (por exemplo, proteína bruta) também é aumentada. Uma “metanálise” foi 
realizada para determinar os efeitos de um emulsificante nutricional específico na digestibilidade 
geral dos nutrientes.
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Excential Energy Plus - Todos animais de produção se 
beneficiam de um emulsificante nutricional

Vários ensaios mostraram o benefício de emulsificantes nutricionais 
em frangos de corte. Para entender melhor o efeito em outras espécies 
animais, um extenso projeto de pesquisa foi montado pela Orffa. Um total 
de 8 ensaios foram realizados em todo o mundo, em coordenação com 
vários institutos de pesquisa, para investigar os efeitos e aplicações em 
galinhas poedeiras, perus, suínos de engorda e peixes.

LEIA MAIS

Excential Energy Plus - Eficiência alimentar está relacionada 
com emulsificação

Aumentar a eficiência energética de gorduras e óleos contribuirá para 
uma produção animal mais econômica e sustentável. A alimentação 
representa até 70% do custo total da produção animal em sistemas 
modernos de capital intensivo. Dentro da alimentação, a energia 
é o principal componente de custo em dietas para animais de alto 
desempenho. A energia é o constituinte dietético crítico que suporta a 
manutenção, bem como o crescimento dos tecidos.
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EXCENTIAL ENERGY PLUS - REDUZ O 
CUSTO DA RAÇÃO

Os preços das commodities agrícolas (por 
exemplo, os preços do milho e da soja) estão 
subindo rapidamente em um momento de 
demanda global muito boa e clima adverso em países de alta produção. 
De acordo com especialistas agrícolas financeiros, uma volatilidade 
futura elevada é esperada. Para melhorar a competitividade da produção 
animal, é de fundamental importância reduzir o custo da alimentação. 
Melhorar a digestibilidade da ração permite a produção de rações diluídas 
em energia sem afetar o desempenho.
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REGRA DE OURO 
NA ESCOLHA DO 
EMULSIFICANTE

O emulsificante deve ser 

selecionado de acordo com 

o ambiente em que será 

utilizado
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