
 

 

Milk Powder For Fish 

 Product Description 

Fish is a healthy and nutritious food that is considered an important food in many 

cultures. It contains high quality protein, iodine, various vitamins and minerals. The 

beneficial effects of fish on the health of the body have made people more likely to 

eat this food.  Perssa  milk powder has a tremendous effect on the speed of growth 

and the improvement of the quality of fish meat. The intake of this product stimulates 

the appetite and is effective in preventing digestive diseases. The positive effects of 

milk on growth and the prevention of fish diseases have led to less use of antibiotics 

during the breeding season, so the meat produced will have a much better quality. 

Consumption of this milk powder is a great step towards the production of meat 

without antibiotics. 

Product properties 

Accelerating fish growth, especially at younger ages 

Improve the uniformity of fish growth in the pool 

Prevention of gastrointestinal diseases due to probiotic effects 

Improve appetite after taking even in very cold weather conditions 

It has anti-poisoning and sedative effects due to the unique properties of the 

milk 

Help in the production of quality meat without antibiotics 

Feeding Guide 

According to the breeding conditions, you can be added 1 to 

10% of the milk powder to the food by one of the following   three methods: 

 1 . You can mix the milk powder with the wet food. 



2. Dissolve the dry milk from 1 to 3 in warm water. use this 

   product as a condensed milk and then mixed it with ready food very good. 

3. Dry milk can be used to prepare pellets. 

Ingredients 

Skim milk, Dried whey, Dried whey protein concentrate (DWPC), Dried whey product, Dried milk 

protein, Animal and vegetable fat, Sodium or Calcium Caseinate, Minerals, Vitamins & Probiotics.  

Storage 

Store this product in a cool dry location, protected from the sun. 

To maintain freshness, keep partially used bag closed tightly after opening. For best results, store 

opened product in a resalable plastic container.  

Caution 

 Veterinary Use Only - Not for human consumption. 

 

Nutrition Facts 

 

Protein 20-22% Zinc 30 mg 

Fat 5-9% Iron 70 mg 

Lactose 50% Vitamin E 50 mg 

Calcium 0/9% Vitamin A 20000 IU/Ib. 

Phosphorus 0/7% Vitamin D 400 IU/Ib 

Lysine 2/5% Vitamin C 60IU/Ib. 

 

 

 

 پودر شیرخشک مخصوص ماهی



 توصیف محصول

 یتکیف با پروتئین حاوی ماهیگوشت . شود می محسوب مهم غذايی ها، فرهنگ از بسیاری و مفید بوده که در سالم غذای يک ماهی

 ریبیشتگرايش  روز به روز است. اثرات مفید ماهی بر سالمت بدن موجب شده که مردم معدنی مواد و مختلف هایويتامین يد، باال،

  برای مصرف اين ماده غذايی داشته باشند.

رشد و بهبود کیفیت گوشت ماهی داشته و همچنین در ايجاد رشد اثرات فوق العاده ای برسرعت شیرخشک مخصوص ماهی پرسا 

و در پیشگیری  دابی ماهی ها  شدهايکنواخت ماهی های استخر به خوبی موثر است. مصرف اين محصول موجب تحريک اشتها و ش

ه ماهی ها موجب استفاد از بروز بیماری های دستگاه گوارش تاثیرگذار است. اثرات مثبت شیر بر رشد و نیز پیشگیری از بیماری

کمتر از آنتی بیوتیک در طول دوره پرورش شده، بنابراين گوشت تولیدی از کیفیت بسیار بهتری برخوردار خواهد بود. مصرف اين 

 .گام بلندی است در جهت تولید گوشت بدون آنتی بیوتیک شیرخشک

 ویژگی های محصول

 تسریع رشد ماهی به ویژه در سنین کمتر

رشد ماهی ها در استخریکنواختی   

 پیشگیری از ابتال به بیماری های دستگاه گوارش به دلیل اثرات پروبیوتیکی

 بهبود اشتها و شا دابی پس از مصرف حتی در شرایط آب و هوایی بسیار سرد

 دارای اثرات ضد مسمومیتی و آرامبخشی به دلیل خواص منحصر به فرد شیر

آنتی بیوتیککمک در تولید گوشت با کیفیت و بدون   

 روش های مصرف

به غذای در حال تهیه اضافه  1-11رورش می توان شیرخشک را به میزان %پبا توجه به توصیه کارشناس فارم و بسته به شرايط 

.نمود. در سنین کمتر برای ايجاد رشد سريعتر می توان درصد بیشتر و در سنین باالتر از مقادير کمتر شیرخشک استفاده نمود  

تغذيه ماهی به کار برد. خشک را می توان به صورت پودری روی غذای نم دار ريخته و پس از مخلوط شدن مستقیما برایشیر  -1  

مورد استفاده قرار داد.با غذا شیر غلیظ مخلوط اين محصول را می توان به صورت -2  



 محلولی درجه سانتیگراد، سپس 01تا  01؛ بر ای حل شدن راحت شیرخشک ابتدا آب مورد استفاده را در حد ولرم شدن گرم نمايید

 تهیه نمايید. با يک وسیله ی تمیز محلول شیر را به خوبی هم زده، به نحوی که پودر کامال در آب حل شود.آب  3شیر و  1به نسبت 

 با غذای آماده مصرف بخوبی مخلوط نمايید . شیر غلیظ تهیه شده راسپس 

 پلت هم استفاده نمود. از اين محصول می توان در تهیه غذای-3

 تذکر:

ين محصول در مورد ماهیان سردآبی به ويژه قزل آال به دلیل گردش مناسب آب در تمامی مراحل پرورش کاربرد ويژه داشته و در ا

 خصوص ماهیان گرمابی، با نظارت دقیق در فرمول غذايی، در مراحل الروی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.


