
Onde a farinha de peixe é produzida?
Introdução detalhada :
O que é peixe?
Onde está a produção de peixe em pó?
Qual é o valor nutricional dos peixes?
Assim como a dieta humana, a dieta animal é igualmente importante. E é uma personificação
importante da aquicultura dos agricultores médios. Fornece um alimento para animais de alto valor
nutricional. Que receberá os maiores benefícios econômicos. Muitas fábricas de rações estão
desenvolvendo ativamente fórmulas de ração com boa relação custo-benefício.
O pó de peixe é uma matéria-prima muito importante na fórmula alimentar. O que pode fornecer
proteína adequada para animais, onde é produzido o pó de peixe?
O que é peixe? O pó de peixe usa um ou mais peixes como matéria-prima, matérias-primas com alto
teor de proteína feitas de óleo, desidratado e pulverizado. Até agora, o pó de peixe ainda é uma
proteína animal importante para adicionar à ração, especialmente na ração de aves, porcos, morties,
reprodutores de peixes e animais de estimação.

Onde estão os produtos de farinha de peixe?
Os países produtores nacionais de peixe em pó têm principalmente Peru, Chile, Japão, Dinamarca,
Estados Unidos, antiga União Soviética, Noruega, etc., dos quais o volume de exportação do Peru e
do Chile representa 70% do comércio total. Após o desenvolvimento da tecnologia e a reforma do
processo, a produção da farinha de peixe está totalmente artesanal.
A produção de peixe em pó deve ser realizada com recurso a um equipamento de produção
profissional. Esta linha de produção inclui principalmente sistemas de entrega de matéria-prima,
máquinas de cozimento em espiral, prensa dupla-rosca, máquina de recuperação de pó de peixe,
secador de placa de tubo, sistema de recuperação de óleo de peixe, sistema de concentração de
proteína de água, sistema de desodorização de ar, sistema de controle elétrico, caldeira e
assistência à produção Os equipamentos, usando esta linha de produção, podem ser processados
??para todos os tipos de peixes, e o desengorduramento de pó de peixe de alta qualidade pode ser
obtido de forma eficiente.

https://www.foodmachineryint.com/pt/where-is-fish-meal-produced/


Hoje em dia, a aplicação de pó de peixe na indústria de rações é muito extensa. Que tipo de
nutrientes posso fornecer aos animais?
Qual é o valor nutricional dos peixes?
1. Não há celulose no pó de peixe e o teor de gordura espessa é alto. Se a ração for preparada na
ração, será facilmente equipada com ração de alta energia, que fornece nutrientes muito ricos para
os animais.
2. Peixe em pó é rico em vitaminas, especialmente alto teor de vitamina B12 e B2, e também contém
vitaminas lipolíticas, como vitaminas A, D e vitamina E.
3. Peixe em pó é uma boa fonte de minerais, cálcio, o teor de fósforo é alto e a proporção é
adequada para o crescimento de animais. Além disso, iodo, zinco, ferro e selênio também são muito
elevados e contêm quantidades adequadas de arsênico. Pode complementar oligoelementos
suficientes para animais.
4. O pó de peixe contém fatores desconhecidos que aumentam o crescimento, o que estimula o
crescimento e o desenvolvimento dos animais.

O pó de peixe é uma das matérias-primas importantes na alimentação. É a matéria-prima mais
utilizada pelo fabricante na produção de rações, não só nutritiva, mas também muito adequada, seja
muito benéfica para as fábricas de rações ou para os agricultores.
Se o fabricante deseja produzir ração de alta qualidade, além de utilizar fórmula de ração de alta
qualidade, é necessário utilizar equipamentos de produção de alta qualidade, e apenas aproveitar ao
máximo a formulação da ração e reter nutrientes no pó de peixe.



A linha de produção de alimentação é feita de produção de aço inoxidável. Com métodos de
produção de altíssima qualidade, robustos e fáceis de limpar, altamente automatizados. Pode
processar vários alimentos para animais, os alimentos produzidos têm uma alta qualidade, recebeu
elogios harmoniosos dos agricultores. Hoje, a Linha de Produção de Alimentos se tornou um uso
de longo prazo de empresas bem conhecidas.
Se você deseja obter um melhor desenvolvimento na indústria de rações, entre em contato conosco.
Iremos fornecer-lhe os serviços mais completos!
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