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Skuteczna walka z ketozą
MPG ENERGY DRY



Dodatki energetyczne w żywieniu bydła

Podczas okresu okołowycieleniowego organizm 
zwierzęcia musi się dostosować do gwałtownie 
pojawiających się obciążeń i stresu związanego               
z porodem, dynamicznie rosnącą produkcją mleka 
połączoną ze zmniejszonym pobraniem suchej 
masy. W rezultacie narażony jest na zaburzenia, 
dysfunkcje czy nawet schorzenia metaboliczne, 
których nasilenie zależy od wielkości produkcji 
mleka. Jednym z takich niekorzystnych zjawisk 
okresu okołoporodowego jest ketoza pierwotna. 

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia 
chorób metabolicznych zaleca się stosowanie 
dodatków łatwo przyswajalnej energii.

Badania nad zastosowaniem preparatu MPG 
Energy Dry w warunkach produkcyjnych potwier-
dzają jego skuteczność w przeciwdziałaniu wystę-
powania objawów ketozy pierwotnej okresu 
około-wycieleniowego. 

Opis produktu

MPG Energy Dry to wysoce skoncentrowany 
glikol propylenowy w formie sypkiej. Wysoka 
zawartość glikolu w produkcie uzyskana jest dzięki 
zastosowaniu nośnika o bardzo dużej chłonności.
Forma sypka zawiera ok. 70% glikolu propyle- 
nowego. Produkt charakteryzuje się szerokim 
zastosowaniem w żywieniu zwierząt, jako źródło 
szybko dostępnej, łatwej w dozowaniu energii do 
gotowej paszy dla trzody chlewnej i bydła. 

MPG Energy Dry może być stosowany w postaci 
dodatku do paszy i bezpośrednio do TMR.

Glikol propylenowy jest prekursorem glukozy, 
źródłem wysokoskoncentrowanej i łatwo przy-
swajalnej energii, w porównaniu do innego źródła 
energii jakim jest gliceryna, charakteryzuje się 
lepszą przyswajalnością i mniejszym obciążeniem 
wątroby w okresie okołoporodowym.
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Dodatki energetyczne w żywieniu bydła

W przeprowadzonych badaniach dowiedziono 
także, że stosowanie preparatu MPG Energy 
Dry poprawia wyniki produkcyjne krów 
wysokomlecznych podczas czterech pierwszych 

tygodni laktacji, a więc w czasie osiągania przez nie 
szczytu produkcji – fazy cyklu laktacji decydującej 
w największym stopniu o całej wydajności mlecznej. 
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grupa krów bez dodatku (kontrolna)

Dodatki energetyczne w żywieniu trzody chlewnej

Żywienie loch karmiących powinno pokrywać 
potrzeby związane z produkcją mleka. Stosowanie 
różnego rodzaju dodatków przyczynia się do 
zmiany składu mleka, lepszego wykorzystania 
paszy oraz pozytywnie wpływa na rozwój prosiąt.
Pozytywny wpływ dodatku glikolu tłumaczy się  
ograniczeniem niedoboru energii w początkowym 

okresie laktacji. Jego działanie opiera się na 
mechanizmie powodującym wzrost stężenia 
glukozy i insuliny oraz na spadku zawartości 
WKT (wolnych kwasów tłuszczowych) i związków 
ketonowych we krwi. Obserwuje się również 
zadowalające zmiany składu mleka i wzrost 
wydajności mlecznej.

Grupa I – kontrolna, nieotrzymująca dodatku energet.
Grupa II – eksperymentalna, otrzymująca 100 g 
preparatu MPG Energy Dry od 110 dnia ciąży do 3 
dnia po oproszeniu.
Grupa III – eksperymentalna, otrzymująca 100 g 
MPG 
Energy Dry od 110 dnia ciąży do 21 dnia laktacji.

 • Dawkowanie:  
   -  krowy mleczne: 2 tygodnie przed wycieleniem  
 i profilaktycznie 200-300g; do dwóch tygodni  
 po wycieleniu 300-400g
 - lochy: 100g dziennie od 110 dnia ciąży do  
 odsadzenia

 • Opakowania: worki 25 kg, big-bagi 1000 kg

1,90+/-0,45

4,61+/-0,49 b

Grupa II [kg] Grupa III [kg]Grupa I [kg]

5,89+/-0,57 b

1,96+/-0,39 b

4,90+/-0,66 B

6,08+/-0,86 b

7,24+/-0,84

1,62+/-0,27 a

3,95+/-0,56 Aa

5,21+/-0,55 a

6,69+/-0,68 7,01+/-0,85
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Kontakt
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle

tel.: 77 472 15 00
fax: 77 472 16 00
pasze@brenntag.pl

Kinga Kotecka  
Product Manager 
Oddział Żywienia Zwierząt

kom.:  605 169 817 
kinga.kotecka@brenntag.pl 


