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Energy-Top F 

Tekoča dopolnilna krmna mešanica za govedo, ovce, koze in prašiče

Delovanje: 

Da bi ohranili optimalno proizvodnjo, zlasti pri visokoproduktivnih kravah, damo živalim Energy-Top F, 
s katerim preprečimo pomanjkanje energije zlasti v zgodnji laktaciji. Energy-Top F zmanjša 
tveganje za pojav ketoze, zagotovi primerno sintezo mlečnega sladkorja in ohranja optimalno količino 
glukoze v krvi. 

Energy-Top F je nekoroziven, glukoplastičen vir energije, ki ga je enostavno vmešati v krmo. 

Uporaba: 

Ketoza (acenonemija acetonurija) je pomemben in zelo pogost problem pri visokoproizvodnih kravah. 
Osnovni razlog za pojav ketoze je premajhno zauživanje energije iz krme. 

Potreba po energiji pri molznicah izredno naraste v zadnjih 3 tednih pred telitvijo. To je posledica hitre 
rasti plodu v maternici in priprave na proizvodnjo kolostruma. V istem obdobju se izrazito, za okoli 30%, 
zniža zauživanje krme. Krave negativni energetski status pokrivajo z maščobami iz telesnih rezerv. Če 
tega pomanjkanja energije ne pokrijemo iz primernih visokoenergetskih virov, pride do padca koncentra-
cije glukoze v krvi, nabiranja maščobe v jetrih in do nastanka ketonskih teles. Huda ketoza lahko pripelje 
do popolnega metabolnega kolapsa. 

Ketozo spremlja tudi velika izguba telesne teže, močno zmanjšana mlečnost in povečano tveganje za 
ostala obolenja prehodnega obdobja in izguba apetita v zgodnji laktaciji. 

Energy-Top F vsebuje sestavine z visoko energetsko vsebnostjo, ki pomagajo kravam vzdrževati 
visoko proizvodnjio na začetku laktacije. Vse sestavine imajo pozitiven vpliv na zdravje jeter. 

Prednosti produkta Energy- Top F: 

- visoko dostopna, glukoplastična energija, 

- preventiva ketoze, 

- višja konzumacija krme zaradi sladkega okusa in ohranjanja svežine krme,  

- možnost krmljenja enkrat dnevno. 

92%

36.750 mg

12,65MJ/kg

3,5% 

Dodatki: 

Glicerin   

Betain   

NEL 

NaCl

Doziranje :

Presušene krave in krave v prehodnem obdobju:  

Krava na začetku laktacije:  

Visokoproizvodne krave:  

Ovce in koze:

Tekoče krmljenje svinj (na osnovi suhe snovi):

200 g na kravo na dan 

300 g na kravo na dan 

150- 200 g na kravo na dan

35 ml na žival dnevno

1-3% kot polivka na pripravljeno krmo 

Vaš dobavitelj:
ANIMALIS, prehrana in zdravje živali d.o.o.
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