
Qual é o melhor alimento para peixes?
Introdução detalhada :
Como o nome indica, a ração para peixes é a alimentação dos peixes e seus componentes principais
são proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. A fim de garantir o crescimento saudável dos peixes,
é fundamental escolher a ração certa para os peixes. Qual é a melhor ração para os peixes? Ao
selecionar uma ração para peixes, como identificar as rações boas e ruins?

Existem três tipos de alimentos que podem ser dados aos peixes: ração animal, ração vegetal e
ração sintética. Os alimentos para animais incluem água migratória, rotíferos, dáfnias, vermes
aquáticos, larvas de mosca, etc. Os alimentos para plantas não são apenas plantas aquáticas e
algas, mas também alguns vegetais, mas devem ser escaldados e cortados em cubos antes da
alimentação. Alimentos sintéticos são flocos e pellets, e o primeiro é adequado para peixes
superiores e médios, o último é adequado para peixes que vivem no fundo.
Primeiro. Alimentação animal
A primeira escolha para a piscicultura é a alimentação animal. O teor de proteína dessa ração é alto,
e os peixes não só gostam de comer, mas também ajudam no crescimento. Os alimentos habituais
para animais são água migratória, rotíferos, dáfnias, minhocas aquáticas, larvas de mosca, camarão,
ninfas, etc. Alguns desses alimentos não precisam ser processados ??e podem ser alimentados
diretamente, enquanto outros devem ser esmagados e alimentados. Ao mesmo tempo, a quantidade
não deve ser muito grande. Caso contrário, isso danificará facilmente a qualidade da água.
Em segundo lugar, a alimentação à base de plantas.
A alimentação à base de plantas é mais adequada para alguns peixes herbívoros e também é um
alimento opcional para peixes onívoros. Alimentos comuns à base de plantas incluem vegetais, além
de plantas aquáticas e algas. No entanto, não pode ser dado diretamente aos peixes. Precisa ser
processado. Depois de escaldado, corte em cubos. O tamanho deve ser controlado para garantir que
o peixe possa engolir. Deve-se observar que este alimento não pode ser fornecido isoladamente. É
melhor combinar alguns alimentos para animais.
Três, alimentação sintética
Os alimentos sintéticos são todos os tipos de alimentos para peixes disponíveis no mercado.
Geralmente, existem listas detalhadas de ingredientes, que são muito úteis para o desenvolvimento
dos peixes, e alguns também podem promover a cor do cabelo. Deve-se observar que a alimentação
sintética é dividida em flocos e pellets. O primeiro vai flutuar na superfície da água, muito adequado
para alguns peixes superiores e médios, o segundo irá afundar, adequado para alguns peixes que
vivem no fundo da água.
O objetivo da alimentação dos peixes não é apenas mantê-los em boa saúde, mas também fornecer
os requisitos nutricionais necessários para seu crescimento ideal e melhor produção. Portanto,
identificar a qualidade da ração para peixes é uma etapa fundamental. A identificação da qualidade
da ração para peixes deve ser considerada em termos de qualidade de aparência e nutrição
intrínseca.
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Métodos de julgamento de alta e baixa qualidade:
1, ver - segure o alimento em sua mão e observe cuidadosamente para ver sua finura e cor
esmagadoras. Se o bolo de feijão amarelo tiver mais ingredientes, o roxo é principalmente bolo de
colza e o preto é principalmente bolo de semente de algodão, a ração amarela é melhor, roxa e preta
são os próximos melhores. Quanto mais fino o feed, melhor.
2, o cheiro - é pegar o alimento perto do cheiro do nariz, para sentir o cheiro do cheiro fresco da
farinha de peixe (aroma seco de peixe fresco) é bom. Se você sentir o cheiro peculiar de óleo
vegetal, significa que a gordura da ração foi desnaturada e é tóxica para os peixes.
3, gosto - levar uma pequena quantidade de alimento para a boca lentamente mastigado, gosto,
cuspir a boca adormecida ou fenômeno picante, indicando que o alimento é adicionado às matérias-
primas tóxicas de peixes.
4, embeber - é pegar um punhado de ração em um recipiente embebido em água, dissolvido e, em
seguida, lavado lentamente à mão uma pitada fina, se houver material imerso (areia ou turbidez da
água), para alimentação de má qualidade.
A Linha de Produção de Alimentos pode fazer muitos tipos de alimentos, não apenas pode
produzir alimentos de alta qualidade para peixes, mas também pode ser usada para fazer alimentos
para outros animais. A linha de produção de ração como uma máquina de produção de pelotas de
ração muito avançada tem sido comumente usada, e isso faz com que a ração seja de alta qualidade
e saudável, podendo atender às necessidades dos peixes.
Bem, isso é tudo que quero compartilhar com você hoje. Não existe um padrão claro para a melhor
alimentação para peixes. Você só pode comprar aquele que mais lhe convier de acordo com a sua
situação, mas pode usar as dicas compartilhadas acima para identificar se é um bom alimento para
peixes. Espero que o conteúdo acima possa ser útil para você.
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