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Nesta seção são publicadas algumas das dúvidas mais frequentes
que chegam ao Dr. Fala. Para entrar em contato com nosso
especialista, acesse a Central de Atendimento em nosso site
www.alconpet.com.br/centraldeatendimento. Estamos sempre
prontos para responder o seu questionamento.

4. Utilize somente lâmpadas especíﬁcas para aquários,
mantendo a iluminação ligada por cerca de 8 horas ao dia.

A água do aquário está verde. O que devo
fazer para ela voltar a ﬁcar cristalina?
A formação excessiva de algas é incentivada pela
iluminação abundante e excesso de matéria orgânica
(restos de comida, fezes dos animais).
Para reverter essa situação:
1. Aplique o algicida
Labcon Anti Algas a cada
48 h, até a completo
clareamento da água.
Associado ao algicida,
aplique Labcon Cristal
para aglutinar as algas
mortas e facilitar a captura
pelo sistema de ﬁltragem.
2. Revise o sistema de ﬁltragem e mantenha os ﬁltros
ligados 24 h por dia. O sucesso no clareamento da água
está na remoção das partículas orgânicas.
3. Veriﬁque a quantidade de ração fornecida. Ofereça
sempre uma quantidade de ração que seja consumida
completamente em até 5 minutos, e retire eventuais
sobras. Ofereça somente alimentos de qualidade que
apresentem alta digestibilidade, como as rações Alcon.

As paredes do aquário devem ser esfregadas
internamente para a remoção das algas, pois apesar da
ação do Labcon Anti Algas, as algas mortas
permanecem aderidas às paredes do aquário, sendo
necessárias remoções manuais.

Quando devo utilizar o Labcon Protect Plus?
Labcon Protec Plus deve ser utilizado na
montagem do aquário e em todas as trocas parciais de
água, na água que será introduzida. Este produto
neutraliza os compostos nocivos aos peixes (cloro e
metais pesados), diminui o estresse dos habitantes
durante o manejo e preserva a integridade
dos peixes, pela ação de coloides orgânicos
que formam uma película sobre o seu corpo,
preservando seu muco natural. Labcon
Protect Plus tem ação imediata. Após a
aplicação do produto, a água tratada já
apode ser introduzida no aquário.
Trocas totais de água são extremamente
prejudiciais aos peixes, devido às mudanças
bruscas nos parâmetros de qualidade da
água e perda do equilíbrio biológico do
aquário, com consequente aumento dos
níveis de amônia e nitrito. Tais alterações estressam os
peixes, podendo lavá-los a morte. O manejo adequado
prevê trocas parciais de no máximo ¼ do volume de água
do aquário, uma ou duas vezes por mês ou sempre que
houver presença de amônia ou nitrito.
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inﬁltração gordurosa, fígado
enrugado e nodulações compatíveis com tumores. Além disso, o
baço e pâncreas podem estar
aumentados e a bursa cloacal
atroﬁada.
Microscopicamente: pode haver
degeneração e ﬁbrose hepática e
tumores, hemorragia no trato
gastrintestinal.
Micotoxinas são substâncias tóxicas produzidas por fungos. Entre outros grupos de micotoxinas, o que desperta mais atenção é o das
Aﬂatoxinas, que são produzidas pelos fungos
Aspergillus ﬂavus, Arpergillus niger e Arpergillus
parasiticus. Estes compostos são encontrados em
sementes e grãos armazenados em condições
desfavoráveis, como alta temperatura e umidade.
Esse ambiente é favorável ao desenvolvimento de
diversas espécies de fungos, no entanto, apenas os
Aspergillus produzem estas substâncias tóxicas.
Outra particularidade desta micotoxina, é que ela
permanece nas sementes mesmo após elas serem
limpas e os fungos retirados.
Existem mais de 17 compostos diferentes de
aﬂatoxinas, sendo o AFB1 o que apresenta maior
poder tóxico. Sua toxicidade varia conforme a
espécie e a idade do animal, ao tempo de exposição
e a concentração da toxina nos alimentos. Tanto nas
intoxicações agudas como nas crônicas, é frequente
ocorrer imunossupressão, mutações genéticas,
tumores, defeitos fetais e predisposições a doenças
infecciosas.
Patologias encontradas em aves expostas a
altos níveis por um curto período:
Sinais clínicos: depressão, letargia, cegueira, perda
do sentido de direção, incapacidade para voar,
tremores, asas caídas e morte.
Necropsia: palidez hepática, com aumento do
órgão, hemorragias difusas ou multifocais em quase
todo o tecido.
Patologias encontradas em aves expostas a
baixos níveis por um longo período:
Sinais clínicos: perda de apetite, perda de peso e
perda da condição física.
Necropsia: palidez hepática compatível com

Além do risco com as micotoxinas, a utilização de sementes na alimentação das
aves envolve problemas nutricionais, como:
- Desbalanço nutricional;
- Excesso de gordura;
-Baixo teor de aminoácidos essenciais;
- Baixo teor de vitaminas;
-Desbalanço na proporção de cálcio e potássio.
As rações Alcon são livres de aﬂatoxinas,
pois contêm ingredientes selecionados, de alta
qualidade, livres de toxinas e patógenos. São
sinônimo de alimento seguro para o seu
Pet.
A base para a manutenção de
aves saudáveis reside na alimentação
com rações balanceadas especíﬁcas
para cada espécie.

O ciclo reprodutivo das aves está diretamente ligado a fatores ambientais, como luminosidade e
temperatura, além de fatores diretamente ligados ao manejo, como alimentação, higiene e cuidados com os
ﬁlhotes. A época de acasalamento, na maioria das espécies, tem início na primavera, pela maior oferta e
diversidade de alimentos.
Podemos resumir o ciclo anual das aves em quatro fases: Repouso ou Manutenção, Acasalamento,
Reprodução e Muda de penas.
1ª Fase – Repouso ou Manutenção

2ª Fase – Acasalamento

O repouso é o período
de descanso da ave, quando
ela não apresenta nenhum
esforço físico ou metabólico.
Normalmente este período
ocorre nos meses de inverno. É
importante que as aves tenham
uma alimentação balanceada
para que entrem na fase de
acasalamento plenamente
saudáveis.

Na maioria das espécies o período de acasalamento
inicia na primavera, quando os
casais começam a se formar.
A exceção são os Psitacídeos,
que formam casais para a vida
inteira. Neste período os
Passeriformes estão em
busca de parceiros, por esse
motivo os machos cantam
mais, se exibindo para as
fêmeas. Em cativeiro, os
criadores separam os casais conforme as características desejadas nos ﬁlhotes.

Nesta fase as aves devem ser alimentadas
exclusivamente com as rações de manutenção especíﬁcas para cada espécie: Os
alimentos Alcon Eco Club ou Alcon Club
são cientiﬁcamente desenvolvidos e atendem
completamente as exigências nutricionais
das espécies, prevenindo doenças de cunho
nutricional e a debilidade do sistema imunológico.

Dependendo da espécie, pode haver mais
de um acasalamento por temporada. Alguns criadores têm por hábito cruzar uma segunda vez, um
pouco antes do desmame da primeira ninhada.
Neste caso as fêmeas cuidam sozinhas dos ﬁlhotes,
já que o macho pode acasalar com quatro ou cinco
fêmeas.
Na criação em viveiro, os casais formados se
separam do bando e iniciam a busca por local
e material para a confecção do ninho. Neste ambiente podem ocorrer brigas por território, já que algumas espécies são territorialistas.

Alimentação: Para
“esquentar” as aves,
acrescente à dieta de
manutenção Alcon Club
Farinhada Pimenta, que
deve compor ¼ da dieta.

3ª Fase – Reprodução

4ª Fase – Muda de Penas

O período reprodutivo inicia da postura dos
ovos, passando pelo choco,
até o desmame dos ﬁlhotes.
Depois do ninho pronto, a
fêmea começa a postura,
cujo número de ovos e
tempo de incubação varia
muito conforme a espécie.

Após a reprodução,
inicia-se o período de muda
de penas, que são gradativamente substituídas. A renovação completa das penas dura
aproximadamente 8 semanas, mas pode variar conforme a espécie, idade da ave e
condições nutricionais e
ambientais. A muda se torna
mais difícil quando as aves possuem alguma deﬁciência nutricional ou sofrem com alguma doença,
manejo errado ou estresse.

Normalmente o choco e os cuidados com os
ﬁlhotes são realizados pelo casal. Porém, como
citado acima, para se conseguir um número maior
de ﬁlhotes, a fêmea pode fazer todo o trabalho
sozinha. Manipular o menos possível as aves e a
gaiola, para não estressar os pais, pois eles podem
rejeitar os ﬁlhotes.
Alimentação: Nesta fase, o esforço para
chocar os ovos e alimentar os ﬁlhotes é muito
grande, o que gera uma alteração no requerimento nutricional, com aumento nas exigências em proteína e gordura. Para manter suas
aves bem nutridas, complemente a dieta de
manutenção, diariamente, com ¼ de Alcon
Club Farinhada.

Durante a muda de penas as aves diminuem
suas atividades, incluindo o canto, pois é um processo ﬁsiologicamente estressante. Por este motivo, é
importante que as aves estejam em um ambiente
tranquilo e muito bem higienizado, de preferência
com temperatura agradável, sem correntes de vento
e livre de patógenos.
Alimentação: Para que a muda transcorra
sem maiores problemas, complemente a
dieta de manutenção, diariamente, com ¼ de
Alcon Club Farinhada.

Se desejar auxiliar os pais na alimentação dos ﬁlhotes, forneça Alcon Club Papa
para Filhotes direto aos pequeninos.
Quando o objetivo é amansar os
ﬁlhotes, estes devem ser retirados dos pais
com aproximadamente 20 dias e alimentados
com Alcon Club
Papa para Filhotes.
A quantidade a ser
fornecida varia
conforme cada
animal. Alimente o
ﬁlhote de maneira a
encher o papo,
porém este não
pode ﬁcar muito túrgido. Uma nova alimentação deve ser oferecida quando o papo estiver
vazio.

A alimentação e o ciclo anual das aves
Inverno - Manutenção
Rações de manutenção
Alcon Club ou Alcon Eco Club
Primavera - Acasalamento
Rações de manutenção Alcon Club ou Alcon Eco Club
+ Alcon Club Farinhada Pimenta
Verão - Reprodução
Rações de manutenção Alcon Club ou Alcon Eco Club
+ Alcon Club Farinhada + Alcon Club Papa para Filhotes

Vo c ê e n c o n t r a n o b l o g D r. F a l a :
www.drfala.com.br/aves matérias especíﬁcas
sobre as espécies de aves mais criadas no Brasil.

Outono - Muda de Penas
Rações de manutenção Alcon Club ou
Alcon Eco Club + Alcon Club Farinhada

O Topolino é um pequeno roedor da espécie
Mus musculus, mede de 8 a 13 cm e pesa de 10 a 21 g.
Sua pelagem é curta e apresenta diversos padrões de
cores, sendo os mais comuns o branco e preto. São
animais extremamente dóceis e de fácil manipulação.
Estas características encantaram os japoneses, que
em 1700 começaram a criar esta espécie como animal
de estimação. Foram os ingleses, no entanto, que em
1880 consolidaram a criação deste pequeno roedor,
conhecido como Fancy Mouse (rato luxuoso).
O Topolino é um animal ágil e possui um
excelente senso de equilíbrio. A cauda é fundamental
nessa tarefa, pois auxilia quando ele está correndo e
escalando. O olfato é altamente desenvolvido, utilizado para localizar o alimento ou perceber predadores,
além de algumas atitudes comportamentais, como ao
cortejar seu par. A audição é igualmente bem desenvolvida, sensível ao ultrasom e sons agudos. Por ser
um animal com hábitos noturnos a visão é menos
apurada.

atratividade do alimento. Os diferentes formatos e
cores contribuem para distrair o seu pequeno Pet,
minimizando o estresse do cativeiro. Outra forma de
distração ou enriquecimento ambiental é oferecer
Alcon Club Roedores Frutas e Legumes duas vezes
por semana. Este alimento é uma apetitosa combinação de legumes e frutas desidratadas.

Reproduzir esta espécie é muito simples, basta
manter um casal em um local tranquilo, com material
para o ninho. A maturidade sexual é atingida com
aproximadamente 45 dias de vida e ele pode se
reproduzir até 6 vezes ao ano. Cada gestação tem a
duração de 21 dias e as ninhadas têm de 3 a 8 ﬁlhotes.
A identiﬁcação de machos e fêmeas é possível
através da visualização dos orifícios do órgão sexual e
do ânus. Nos machos a distância entre os dois orifícios
é cerca de três vezes maior que nas fêmeas.
A expectativa de vida destes pequenos roedores é relativamente curta, cerca de 12 meses. Mas
pode ser prolongada para até 18 meses quando a
alimentação oferecida é adequada e o ambiente em
que ele vive é limpo, tranquilo e apresenta diversas
possibilidades de atividades.
A alimentação é um dos fatores que mais
exerce inﬂuência sobre o sistema imunológico e
consequentemente na prevenção às doenças. A
Alcon desenvolveu uma ração balanceada que
atende completamente as necessidades nutricionais
dos Topolinos, Alcon Club Roedores Alimento
Extrusado. Em sua formulação são utilizados somente ingredientes selecionados e naturais, como maçã e
alfafa, que conferem um delicioso sabor à ração.
Aliado a isso, o aroma suave de maçã aumenta a

Existem dois tipos básicos de recintos para os
Topolinos: gaiolas e aquários de vidro. As gaiolas
devem ter grades estreitas, caso contrário o animal
poderá fugir. As rodinhas, túneis e outros brinquedos
são fundamentais, pois possibilitam que o animal se
exercite, minimizando o estresse e aumentando a
expectativa de vida. Para forrar o recinto, pode ser
utilizado maravalha (pequenas lascas de madeira) ou
papel toalha. Este forro deve ser substituído sempre
que estiver sujo. O comedouro e o bebedouro devem
ser limpos com frequência.
Cuide bem do seu gracioso Topolino e aproveite a excelente companhia!
Veja as dicas e o conteúdo especial que o Dr. Fala
preparou para você sobre Topolinos e outros pequenos roedores em www.drfala.com.br/roedores.

Espécie Ameaçada
de Extinção

Gavião-real
quando é administrado diariamente;
- Otimizando o tratamento, quando
utilizado associado ao medicamento.

O alho (Allium sativum),
muito utilizado na culinária brasileira e em diferentes culturas, possui
diversos efeitos benéﬁcos para
humanos e animais. Suas propriedades são atribuídas principalmente aos componentes bioativos
alicina e aliina.

Agora os benefícios do
alho estão disponíveis também
para os peixes ornamentais. A
Alcon desenvolveu a ração
ﬂoculada Alcon Guard Allium,
com Alho e uma variada formulação, com Enzimas Digestivas e
Prebiótico, que favorecem o
desenvolvimento da ﬂora intestinal
benéﬁca, melhorando o aproveitamento dos nutrientes. Este alimento é indicado para todas as espécies de peixes ornamentais de água
doce e marinhos. Os alimentos da
linha Guard têm como objetivo
principal nutrir e aumentar a
resposta imunológica dos peixes,
prevenindo de forma natural à
incidência de doenças.

O primeiro registro do uso
deste alimento na prevenção e
tratamento de doenças foi no
Antigo Egito. Na idade média, o
alho também era muito valorizado
pelas suas propriedades antimicrobianas, entre outros benefícios.
Em 1858, o microbiologista
francês Louis Pasteur descobriu
as propriedades bactericidas do
alho. Desde então, inúmeros
estudos cientíﬁcos
vem conﬁrmando os
resultados obtidos por
Alcon Guard Allium pode ser utilizada
tanto na manutenção, para prevenção
Pasteur e descobrindo
de doenças de origem bacteriana, como
novas propriedades do
auxiliar no tratamento com Labcon
Allium sativum, como
Bacter.
antioxidantes, antihipertensivas, hepatoprotetoras, antifúngicas, além
de aumentar a resposta
imune dos animais.
Na piscicultura, o alho é
utilizado com sucesso no controle
de uma grande variedade de
patógenos e para melhorar o bem
estar dos peixes. Diversas pesquisas cientíﬁcas* comprovam a ação
do alho no controle de bactérias e
fungos em peixes ornamentais e
de cultivo. Segundo os pesquisadores, este alimento pode atuar de
duas formas:
- Na prevenção de doenças,
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Nome Popular:
Gavião-real
Ordem:
Falconiformes
Família:
Accipitridae
Nome cientíﬁco:
Harpia harpija
Habitat:
Vive dentro ou na borda de ﬂorestas
altas e densas. Era encontrado em
quase todo o Brasil. Está ameaçado
de extinção, sendo muito raro fora
da região amazônica.
Alimentação:
Sua alimentação consiste de aves, como
mutuns (Crax fasciolata) e araras-azuis
(Anodorhynchus hyacinthinus), além de
mamíferos, como a preguiça-real
(Bradypus didactylus), ﬁlhotes de veados
e macacos.
Hábitos:
Possui um metro de comprimento total e
dois metros de envergadura. É a mais
forte ave de rapina que existe. Para
capturar suas presas, o gavião-real ﬁca à
espreita no alto de grandes árvores. É
rápido em suas investidas, sendo capaz
de carregar um bugio (Alouatta sp.) com
até 6 kg. Nidiﬁca em grandes árvores e
seu ninho consiste em uma pilha de
galhos secos. Põe dois ovos na
primavera, mas somente um ﬁlhote
sobrevive.
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