
Aquasoja lança Y+ para combater efeitos adversos 
na produção de peixe
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A Aquasoja acaba de lançar a solução nutricional Y+, que previne o aparecimento de doenças nos peixes, 

uma solução para “fazer frente aos efeitos nefastos da aquacultura”, diz fonte da empresa do grupo Soja de 

Portugal.

A investigação e desenvolvimento de novos produtos é uma das apostas da Aquasoja. No mercado desde 

1989, a área de negócio de nutrição para aquacultura da Sorgal, empresa do grupo Soja de Portugal, lança 

no mercado a solução nutricional inovadora Y+.

Já disponível

Esta fórmula – disponível a partir de Fevereiro – incluí um conjunto de ingredientes 100% naturais que 

permite reforçar as autodefesas dos animais, diminuindo o risco de aparecimento de doenças, 

normalmente associadas a factores externos adversos, como são as manipulações, vacinas, variações 

bruscas das condições ambientais, entre outras.

A Soja de Portugal é um grupo empresarial de referência e excelência no sector da indústria agro-

alimentar, que opera nas áreas de nutrição animal, carne de aves, recolha, tratamento e valorização de 

subprodutos de origem animal.

Nascida em 1943, hoje engloba algumas das mais relevantes empresas do sector agro-industrial português, 

tais como a Sorgal, a Avicasal e a Savinor.
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Aquasoja lança Y+ 
Novo produto visa prevenir doenças nos peixes 

A Aquasoja lançou este mês a solução nutricional Y+ destinada a prevenir “doenças nos peixes”, 

conforme explica a empresa numa breve nota à imprensa. Diz a empresa que o novo produto tem 

ingredientes totalmente naturais que permitem “reforçar as autodefesas dos animais, diminuindo o 

risco de aparecimento de doenças, normalmente associadas a factores externos adversos”, como 

“manipulações, vacinas, variações bruscas das condições ambientais, entre outras”.

De acordo com esclarecimento da empresa ao nosso jornal, o conceito associado à gama de produtos com 

a nova solução “é o suporte por via nutricional do estado sanitário do peixe cultivado”. Desta forma, “o 

produtor pode esperar melhorias sanitárias (melhores sobrevivências e consequentemente melhores índices 

produtivos)”, refere a empresa, sublinhando que “a solução contempla “conceitos como imunoestimulação e 

suporte da resposta imune, antioxidantes naturais (protecção contra radicais livres), modelação de flora 

intestinal e controlo de stress”.

A nova gama de produtos Y+ não constituiu um investimento expressivo, segundo nos afirmou a empresa, 

“uma vez que não necessitou de qualquer alteração fabril ou produtiva”, agregando essencialmente 

“inovação interna, com testes de campo junto de clientes e outros parceiros”, nem envolveu co-

financiamento da União Europeia. Os principais destinatários são os clientes profissionais (aquicultores) e 

potenciais da Aquasoja.

Um comentário em “Aquasoja lança Y+” 


