
Engineering your feed solutions

www.orffa.com - Follow us on   

Yükselen emtia fiyatları:Yükselen emtia fiyatları: 
mükemmel bir çözüm!

Tarım emtia fiyatları (örneğin mısır ve soya fiyatları), üretimin yüksek olduğu ülkelerde global talebin oldukça yüksek Tarım emtia fiyatları (örneğin mısır ve soya fiyatları), üretimin yüksek olduğu ülkelerde global talebin oldukça yüksek 
olduğu ve olumsuz hava koşullarının görüldüğü zamanlarda hızla yükselmektedir. Finansal tarım uzmanlarına olduğu ve olumsuz hava koşullarının görüldüğü zamanlarda hızla yükselmektedir. Finansal tarım uzmanlarına 
göre, gelecekte istikrarsızlığın artması beklenmektedir. Hayvansal üretiminde rekabet gücünü artırmak için, yem göre, gelecekte istikrarsızlığın artması beklenmektedir. Hayvansal üretiminde rekabet gücünü artırmak için, yem 
maliyetinin düşürülmesi kritik önem taşımaktadır. Yemin sindirilebilirliğinin artırılması, performans etkilenmeksizin maliyetinin düşürülmesi kritik önem taşımaktadır. Yemin sindirilebilirliğinin artırılması, performans etkilenmeksizin 
enerjisi düşürülmüş yemler üretilmesine imkan tanımaktadır.enerjisi düşürülmüş yemler üretilmesine imkan tanımaktadır.

Bir nutrisyonel emülsifiyer olarak Excential Energy Plus, 
yemin sindirilebilirliğini artırabilir. Yağların gastro-intestinal 
kanaldaki emülsifikasyonunu artırarak, sindirilebilirlikleri 
üzerinde olumlu bir etki gösterir. Bunun yanı sıra, ham 
protein ve kuru maddenin sindirilebilirliğinde de iyileşmeler 
bildirilmiştir.

Yem formülasyon programınıza Excential Energy Plus ve onun 
matriks değeri (örneğin AMEn = 200000 kcal/kg) uygulanarak, 
performans etkilenmeksizin enerjisi azaltılmış ve daha ucuz 
rasyonlar üretilmesi mümkündür. Artan ham madde fiyatları 
göz önünde bulundurulduğunda, nutrisyonel emülsifiyerin 
etkisi yem fiyatları üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak için 
bir fırsat sunmaktadır. En Düşük Maliyet Formülasyonuyla 
(LCF) gerçekleştirilen bir uygulama, Excential Energy Plus’ın 
buğday-soya ve mısır-soya rasyonlarına eklenmesinin 
faydasının, daha yüksek ham madde fiyatlarında daha da 
arttığını göstermektedir.

Excential Energy Plus’ın matriks değeri, yemdeki ham yağ 
(HY) düzeyine bağlıdır. Yüksek total yağ miktarlarında yem 
formülasyon programına daha yüksek bir matriks değeri dahil 
edilebilir (örneğin 217000 kcal/kg, %7.5 HY).

Excential Energy Plus uygulaması, çeşitli bilimsel çalışmalarla 
desteklenmektedir.

Daha fazla bilgi için, lütfen web sitenizi ziyaret edin ve uzmanlarımızdan biriyle iletişime geçin (www.orffa.com).
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Excential Energy PlusExcential Energy Plus
• Nutrisyonel emülsifiyer
• Rasyonda enerji tasarrufu sağlar
• Patentli ve özgün bir GPGR harmanı 

(E484)
• Optimum HLB değeri
• Çeşitli rasyon tiplerinde verimli
• 12 bilimsel makale özeti
• 1 Doktora tezi
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Ortalama (Ocak 2021) ve yüksek (Nisan 2021) ham madde fiyatları -  Ortalama (Ocak 2021) ve yüksek (Nisan 2021) ham madde fiyatları -  
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