
Como formular ração?
Introdução detalhada :
Com o desenvolvimento da indústria de criação cada vez melhor, requisitos mais elevados são
apresentados para a qualidade dos alimentos para animais. A linha de produção de rações pode
produzir rações de alta qualidade para atender às necessidades dos animais. Existem muitos tipos
de alimentos para animais, e alguns alimentos podem ser fornecidos diretamente, mas a maioria dos
alimentos deve ser usada em conjunto. A formulação científica dos alimentos é muito importante
para o crescimento dos animais.

Como preparar a alimentação? O método é o seguinte:
1. Em primeiro lugar, de acordo com as características das diferentes espécies animais, idades,
condições de crescimento e desenvolvimento, consulte a gama correspondente de indicadores nos
padrões de criação e combine as condições reais e a experiência de criação para realizar a
combinação de alimentos.
2. A composição dos alimentos deve considerar a diversificação dos alimentos e obter uma
distribuição razoável. Os componentes nutricionais dos alimentos formulados são complementares e
totalmente balanceados, devendo-se dar atenção à seleção de alimentos frescos, sem bolor, limpos
e higiênicos, com boa palatabilidade e baixo teor de fibra bruta. Alimentar.
3. Ao comprar ração, escolha rações que sejam fáceis de comprar localmente, com boa qualidade e
preços razoáveis. Para alguns feeds que não estão disponíveis na área local, mas devem ser
selecionados estritamente, evite comprar feeds adulterados de baixa qualidade.
4. A combinação de alimentos também deve ser relativamente estável. Se houver necessidade de
mudanças por algum motivo, devemos estar atentos ao progresso gradual e devagar para evitar
mudanças bruscas na alimentação que podem causar indigestão e baixo crescimento e
desenvolvimento dos animais. acontecer.
5. Depois que a composição da ração for concluída, calcule a diferença de cada composição de
nutrientes, considere a quantidade de aditivos, não apenas se a quantidade for suficiente, mas
também evite os desperdícios causados ??por adições repetidas, e mantenha uma nutrição
balanceada.
Princípio dos ingredientes:
1. Escolha uma tabela de composição de alimentação adequada e padrões de alimentação
Para tabelas de composição de ração e padrões de alimentação existentes no mercado interno, você
pode consultá-lo. Se houver padrões regionais, você pode usar os padrões regionais. Para gado e
aves que não estão disponíveis na China, você pode consultar os padrões estrangeiros. Durante o
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processo de alimentação, observe o gado e as aves. Faça ajustes oportunos e razoáveis ??para a
situação de crescimento e desempenho de produção e use-os com flexibilidade.
2. Diversificação da ração, preste atenção à palatabilidade da ração
A mistura de alimentos deve ser diversificada, de modo que uma variedade de alimentos seja
razoavelmente combinada para garantir uma nutrição equilibrada e abrangente. Primeiro,
desempenhe o papel complementar de vários nutrientes para melhorar o valor nutricional e a
utilização dos alimentos.
3. A ração deve ser de alta qualidade e baixo preço, com competitividade de mercado
Como existem muitos tipos de alimentos compostos, para economizar custos e atender aos
requisitos de qualidade, deve-se prestar mais atenção ao selecioná-los. Você pode pesquisar e
escolher feeds com boa qualidade e preços razoáveis, tanto quanto possível.
4. Controle o teor de fibra bruta da alimentação
O conteúdo de fibra bruta de diferentes tipos de gado e aves deve ser diferente, e uma certa
quantidade de matéria seca deve estar contida na ração composta, de modo que o gado e as aves
possam comer e comer, e ao mesmo tempo atender às suas necessidades nutricionais .
 

As seguintes etapas devem ser seguidas a fim de cooperar com uma dieta preferencial de
baixo custo e alta eficiência:
1. Descubra e enumere as necessidades nutricionais ou o suprimento nutricional dos animais para
ração e aves.
2. Determine a ração que pode ser usada e descubra seu conteúdo nutricional e valor nutricional na
tabela de composição da ração.
3. Determine o custo da composição da ração a ser considerado.
4. Considere as limitações e limites do feed usado.
5. Calcule a fórmula alimentar mais econômica.
Existem muitas maneiras de formular alimentos para animais. Se feito corretamente, os resultados
finais serão semelhantes. A alimentação ideal é medida pelo valor mais baixo e produtividade
máxima. A ração produzida pela Feed Production Line é de altíssima qualidade e pode produzir
uma variedade de tipos de ração, tanto criados diretamente como misturados para atender às
necessidades de diferentes rebanhos e aves.


