
De que é feito o alimento para peixes?
Introdução detalhada :
Os consumidores agora têm uma demanda muito alta por produtos aquáticos, pois o peixe tem alto
valor nutritivo e baixo teor de gordura, o que é muito bom para a saúde, muitas pessoas optam por
usar peixes em vez de carne de porco ou de boi.
A expansão da piscicultura fez com que a demanda por alimentos para peixes continuasse a
aumentar. Alimentos de alta qualidade para peixes podem encurtar muito o período de crescimento
dos peixes e trazer enormes lucros para os agricultores. Alimentos de alta qualidade para peixes
requerem o uso de fórmulas de alta qualidade. Do que exatamente é feito o feed?
De que é feito o alimento para peixes?
Alimentos para peixes referem-se principalmente aos alimentos para peixes. Existem muitos tipos.
Os principais ingredientes são proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Somente quando a nutrição
é completa, o crescimento normal dos peixes pode ser garantido. Entre eles, a proteína é muito
importante. É o nutriente mais importante para garantir o crescimento dos peixes, o que pode
aumentar a imunidade dos peixes e reduzir a ocorrência de doenças.

Diferentes alimentos para peixes usam fórmulas diferentes, então haverá algumas diferenças nas
matérias-primas, mas de modo geral, as principais matérias-primas para alimentos para peixes são
fubá, farelo de soja, carne, farinha de ossos, farinha de trigo, farelo de soja em baixa temperatura,
arroz farelo, farelo de trigo e farinha de peixe, etc., diferentes estágios dos peixes precisam de
nutrientes diferentes, então fórmulas diferentes são necessárias para fazer alimentos para peixes
diferentes.
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A produção de alimentos para peixes requer um nível relativamente alto de tecnologia. Só assim a
nutrição dos alimentos para peixes pode ser garantida. Atualmente, a maioria das fábricas de
processamento de rações usa tecnologia de extrusão para produzir ração para peixes. A linha de
produção de rações para peixes utiliza a tecnologia mais avançada do mundo. Com a tecnologia de
extrusão, a ração produzida é rica em nutrientes e de boa palatabilidade.
Como fazer comida de peixe:
1. Primeiro, misture as matérias-primas de acordo com a fórmula da ração para peixes, adicione uma
quantidade adequada de água e misture bem em um mixer.
2. As matérias-primas são transportadas para a extrusora de dupla rosca, onde são extrudadas e
expandidas sob alta temperatura e alta pressão.
3. Transporte a comida de peixe para a secadora para tratamento de secagem para estender a vida
útil.
4. Tempere a comida de peixe na linha de tempero para torná-la mais palatável.
5. Use um refrigerador para resfriar a comida de peixe para evitar que a umidade retorne após a
embalagem e afete a qualidade da comida de peixe.
6. Use uma máquina de empacotar para empacotar.
Use fórmulas de alta qualidade, matérias-primas de alta qualidade e, em seguida, use equipamentos
superiores para a produção, de modo que alimentos para peixes de alta qualidade possam ser
produzidos, o que pode ser reconhecido por mais agricultores e expandir ainda mais a escala de
mercado.

O desempenho da Linha de Produção de Alimentos para Peixes atingiu o patamar de liderança
internacional e, com sua excelente qualidade, é exportado para diversos países e regiões ao redor
do mundo. Estabeleceu uma rede de mercado completa em todo o mundo. Muitas empresas
conhecidas expandiram ainda mais o mercado usando esta linha de produção.
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A linha de produção de alimentos para peixes é altamente automatizada e é feita de materiais de
qualidade alimentícia e componentes de marcas de renome internacional. O equipamento é de
qualidade confiável, alta eficiência de produção, operação simples, manutenção conveniente,
pegada pequena e o mais importante é que é mais barato do que o equipamento de grande escala.
O investimento é muito menor, mas pode proporcionar aos fabricantes uma produtividade muito
forte, um desempenho de custo muito alto e um retorno rápido em alguns meses. Portanto, a linha
de produção foi reconhecida por muitos fabricantes.
Se você deseja melhorar seu nível de tecnologia de produção para ganhar um mercado mais amplo,
entre em contato conosco, podemos fornecer serviços personalizados, e você pode definitivamente
obter o equipamento mais satisfatório!
 


