
Start Sugar si Start EnErgy sunt surse de 
energie disponibile rapid care provin din diferite 
tipuri de carbohidrați sau uleiuri vegetale. Sunt 
adresate în primul rând vacilor cu producție în-
altă în prima fază de lactație pentru sprijinirea 
balanței energetice. Vacile de lapte încearcă să 
inverseze acest proces printr-o lipomobilizare a 
grăsimii corporale, lucru demonstrat de creșterea 
concentrației de acizi grași non-esterificați in 
plasma sanguina. Nivelul ridicat al acestor acizi ne 
arată ca vacile suferă ca urmare a unei insuficiente 
energii cauzate de furaje.

În funcție de compoziția rației furajere se poate 
opta pentru folosirea unui supliment pe bază de 
zaharuri simple sau complexe (energie rapidă), sau 
pentru suplimente furajere îmbogățite cu grăsimi 
vegetale.

Amândouă suplimente furajere sunt ușor de 
amestecat in TMR și nu afectează ingesta.
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Start EnErgy
Este folosit ca ingredient în rațiile furajere pentru vacile de 
lapte.

nEL    13,5 MJ nEV    15,2 MJ MEb    20,2 MJ

Dozaj 300-500 g/cap/zi

Vă oferim următoarele produse pentru a fi folosite direct în 
remorca tehnologică sau în furajul combinat:

Start Sugar
Este folosit ca ingredient în rațiile furajere pentru vacile de 
lapte..

nEL    9,8 MJ nEV    11,0 MJ MEb    14,6 MJ

Dozaj 300-500 g/cap/zi

   Motivele pentru care folosim  
START SugAR si START ENERgy: 

•    Majoritatea rațiilor furajere sunt carențate în zaharuri 
disponibile- o sursă imediată de energie

•    Zaharurile rapid fermentabile sunt un suport excelent 
pentru fermentația ruminală și pentru dezvoltarea 
microflorei ruminale

•    Prin dezvoltarea microflorei ruminale ajutam la digestia 
fibrei.

•    Creșterea volumului de microfloră ruminală ajută la 
formarea de proteină by-pass.

Ambalaj: 
Saci de hărtie de 25 de kg, cu interior de polietilenă.

A se depozita într-un loc racoros și întunecat. 

Folosirea suplimentelor furajere START SugAR și START 
ENERgy trebuie discutată cu consultanți noștri.
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