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Dr. Fala Explica!
Envie sua dúvida ao Dr. Fala através da aba Fale Conosco em nosso site:
www.alconpet.com.br/fale-conosco/duvidas. Nossos especialistas estão
sempre prontos para responder o seu questionamento.

Qual suplemento é indicado para o período de
reprodução das aves?

Amônia e Nitrito são compostos nitrogenados que
ocorrem de forma natural no aquário, em função da
degradação da matéria orgânica: fezes, sobras de alimento,
plantas mortas, etc. Quando o aquário está em equilíbrio, as
bactérias nitriﬁcantes controlam estes compostos. No
entanto, quando ocorrem alterações no ambiente, como
mudança de temperatura ou pH, trocas de água, problemas
de ﬁltragem ou excesso de peixes, pode haver
um desequilíbrio na população de bactérias e,
consequentemente, possível aumento nos níveis de amônia
e nitrito.

Durante o período reprodutivo
(acasalamento e choco), forneça
diariamente para as aves Labcon Club
Reprodução. Este é um suplemento
adequadamente balanceado de Vitamina E
com os minerais Selênio e Zinco. Os
minerais potencializam a ação da Vitamina
E que, por sua vez, melhora o metabolismo
das aves e os resultados reprodutivos.

As Farinhadas mudaram? Quais são os
diferenciais das novas Farinhadas?
Sim, além de estarem com novas e belas
embalagens, as Farinhadas Alcon Club foram reformuladas.
Agora apresentam um maior teor proteico e energético, e
alguns diferenciais:
- Creatina e L-Carnitina, que melhoram o
metabolismo energético e desempenho das aves.
- Nucleotídeos, Prebiótico e Probiótico, que
favorecem o desenvolvimento da ﬂora intestinal benéﬁca,
melhorando o aproveitamento dos nutrientes.
- Vitamina E, Selênio Orgânico e Ômega 3,
ingredientes importantes para o período reprodutivo.

Rua Santo Amaro, 1620 Camboriú - SC
Fone: (47) 3367-0238
Fax: (47) 3367-2887
sac@labcon.com.br

O problema nos altos níveis desses compostos é a
toxicidade dos mesmos, que podem diﬁcultar a respiração e
afetar o sistema imunológico dos
peixes. Por isso, estes parâmetros
devem ser avaliados semanalmente,
juntamente com o pH, através dos
testes: Labcon Test Amônia Tóxica e
Labcon Test Nitrito.

Como aumentar o pH e mantê-lo estável?
Para elevar o pH aplique Labcon
Alcali na água do aquário. No entanto, se
você possui diﬁculdade em manter o pH
estável, é necessário avaliar a
concentração em carbonatos da água
através do Labcon Test Dureza em
Carbonatos KH. Este teste avalia o poder
tampão da água, ou seja, a capacidade em manter o pH
estável. Quando a água apresenta um adequado nível de
dureza em carbonatos ela resiste à tendência natural de
acidiﬁcação, mantendo o pH mais estável, sem necessidade
de correções tão frequentes.
Se conﬁrmar níveis baixos de KH procure
acrescentar ao aquário algum material de formação calcária,
como conchas moídas, ou Alcon Reptocal, um suplemento
calcário para tartarugas que se adequa bem a esta situação.
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Como a amônia e o nitrito surgem nos aquários?
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A importância da informação
Manter peixes ou tartarugas saudáveis em aquários ou lagos, ou tratar bem pássaros, coelhos ou roedores
não são tarefas difíceis. Cuidar desses amigos Pet é muito simples e prazeroso, ainda assim é muito importante
conhecer detalhes básicos para garantir saúde, bem estar e vida longa aos animaizinhos.
A qualidade dos alimentos, suplementos e
condicionadores produzidos pela Alcon são fundamentais para a correta manutenção dos bichinhos. Além de
fabricar ótimos produtos, a Alcon disponibiliza uma
grande quantidade de informações sobre o manejo e os
cuidados com esses Pets.
Além do amplo conteúdo presente no
site www.alconpet.com.br e no blog Dr. Fala
(www.drfala.com.br), também estão à disposição dos

consumidores os Guias Informativos completos, com
orientações diversas para os cuidados com peixes,
tartarugas, coelhos, roedores e aves.
Retire seu Guia impresso gratuitamente nas
lojas do ramo. Os mesmos Informativos estão disponíveis para donwload no site www.alconpet.com.br.
Alcon, junto com você na correta manutenção
de seu amigo Pet.
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Alimentação dos peixes ornamentais
Atenção às necessidades das espécies
A alimentação é fator primordial para a
manutenção do bem-estar e da saúde dos peixes. Os
exemplares criados e mantidos em cativeiro precisam
receber alimentos industrializados que atendam às
necessidades das espécies, de acordo com a
alimentação que tinham em seus habitats naturais.
É importante considerar os hábitos e o tamanho
de cada espécie. Alguns peixes se alimentam na
superfície, enquanto outros no fundo ou à meia altura.
Peixes menores somente conseguem abocanhar
alimentos de granulometria pequena, enquanto peixes
maiores necessitam de rações grandes.
Quanto ao aspecto nutricional, às necessidades
também podem ser muito diversas. Peixes carnívoros,
por exemplo, necessitam de alimentos com teor alto de
proteína, enquanto a dieta para peixes herbívoros
requer teores bem menores deste nutriente.
Algumas rações são muito parecidas visualmente, mas podem ter formulações, níveis de garantia
e indicações muito diferentes. Como exemplo podemos
citar as rações Alcon Mini Betta e Alcon Golfish Colour
Bits. Enquanto a primeira tem 40 % de proteína e é
indicada para o peixe Betta, carnívoro por natureza, a
segunda serve para peixes da água fria como o Kinguio,
cuja necessidade proteica é bem menor e é atendida
com os 32 % da ração. Por isso não se deve comprar
ração para o peixe Betta em saquinhos sem rotulagem,
pois em geral se trata da ração para Kinguios fracionada
e vendida indevidamente para Bettas. Quando o peixe
Betta é alimentado com ração para Kinguios, terá
certamente problemas de saúde, com tendência de
morte prematura, devido à carência nutricional a que
estará submetido.
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Devemos lembrar que a maioria dos aquários
são comunitários, com a presença de diferentes espé
cies. Isso indica a necessidade de se ter diferentes
rações disponíveis para os peixes. Variar a alimentação
também otimiza a nutrição, proporciona mudança na
rotina e ajuda a evitar um eventual estresse. Para isso é
importante sempre utilizar rações balanceadas, com
diferentes formatos, cores e sabores, para que os
peixes estejam sempre recebendo uma nova proposta,
com alimentos de qualidade.
Uma ótima opção para variar a alimentação e
disponibilizar uma atividade diferente é a ração em
comprimidos Alcon Basic Tabs. Sua forma de utilização, aderido ao vidro do aquário, permite admirar os
peixes enquanto se alimentam, além de melhor
controlar a quantidade de alimento consumido.
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O alimento em flocos Alcon Basic é presença
marcante em quase todos os aquários. Essa tradicional
ração, fabricada há mais de 30 anos, representa
confiança aos aquaristas e é muito apreciada por peixes
diversos. Combina uma grande variedade de ingredientes naturais selecionados que garantem, além de
nutrição de qualidade, excelente atratividade e aproveitamento.

ção, rações extrusadas indicadas para as espécies, e nas
outras os tradicionais flocos Alcon Basic e Alcon
Colours, os flocos com sabor diferenciado, como Alcon
Shrimp e Alcon Spirulina, ou ainda os flocos que
apresentam ingredientes funcionais: Alcon Guard
Allium, Alcon Guard Herbal e Alcon Guard Thymus.
Nos períodos de ausência, quando não é
possível manter a rotina da alimentação diária com as
rações tradicionais, os peixes podem ficar sob cuidados
dos alimentadores Alcon Weekend (2 a 4 dias) e Alcon
Holiday (10 a 15 dias). Os blocos liberam o alimento
contido em seu interior a medida que vão se dissolvendo na água do aquário.

Outra ótima opção de alimento em flocos é a
também conhecida e tradicional Alcon Colours. Além
da grande variedade de ingredientes naturais selecionados e da ótima atratividade, a presença do carotenoide astaxantina promove o realce das cores, destacando
ainda mais a beleza dos peixes tropicais ou marinhos.

Ao alimentar os peixes, é preciso cuidar com a
quantidade de ração, para não prejudicar a qualidade
da água. A quantidade oferecida deve ser totalmente
consumida em até 5 minutos. Eventuais sobras devem
ser retiradas.
No site www.alconpet.com.br você encontra a
indicação de alimentação para cada espécie de peixe,
além de outras informações importantes para a manutenção.

Na rotina de alimentação do aquário o aquarista
pode variar a alimentação oferecendo, em uma refei05
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Dentuços por Natureza
Os coelhos e os roedores fazem parte dos animais
de estimação preferidos pelos brasileiros. São dóceis,
brincalhões e de fácil manejo, características que agradam crianças e adultos.
Estes encantadores pets requerem alguns cuidados especiais em relação à nutrição e características do
alimento. A alimentação deve ser baseada em rações
balanceadas específicas e de boa qualidade, garantindo o
fornecimento de todos os nutrientes requeridos por cada
espécie.
Outro cuidado importante está relacionado a uma
característica peculiar dos roedores e coelhos: o crescimento contínuo dos dentes incisivos, na razão de 5 a 10
cm por ano. Isso ocorre porque a alimentação desses
animais na natureza é constituída por alimentos abrasivos, que promovem um grande desgaste dentário. Se os
dentes destes animais não crescessem continuamente,
eles logo ficariam completamente gastos, o que dificultaria consideravelmente a alimentação e eles morreriam
por inanição.
Para os animais domesticados mantidos em
cativeiro é necessário fornecer alimentos ou suplementos
abrasivos, para que os dentes sejam desgastados e
mantenham o tamanho adequado. O crescimento
desordenado dos dentes causa uma série de problemas
de saúde. Qualquer fator que prejudique esse desgaste é
um potencial causador de problemas.
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Para desgastar os dentes ofereça as rações
balanceadas Alcon Club específicas para a espécie,
associada à Alcon Club Alfafa Sticks. Além de ajudar a
desgastar os dentes, Alcon Club Alfafa Sticks é uma
excelente fonte de fibra, fornece vitamina C e contém
Extrato de Yucca, que ajuda a reduzir o odor das fezes e
urina.
Outra opção para o desgaste dos dentes é o
suplemento mineral Alcon Rodent.
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Alimentação de
Tartarugas Pequenas

Espécie Ameaçada
de Extinção

Formigueiro-do-litoral

Na natureza, as tartaruguinhas começam a se alimentar a partir
do 7° dia de vida, aproximadamente,
após consumirem completamente o
saco vitelínico. Essa bolsa com
reserva de nutrientes garante a
sobrevivência nos primeiros dias de
vida, quando o filhotinho só se
preocupa em garantir abrigo e fugir
dos predadores.
As pequenas tartarugas
mantidas em cativeiro devem
receber alimentação de qualidade
desde o início, para garantir saúde e
desenvolvimento adequados. Um
erro muito comum é fornecer apenas
Gammarus para as tartarugas. Esse
nutritivo alimento é muito apreciado
por elas, mas deve ser fornecido
apenas como petisco, para animais já
um pouco maiores, mantendo como a
base da alimentação a ração balanceada.
Alcon Reptolife Baby é um
alimento extrusado completo, muito
atrativo e com tamanho adequado às

tartarugas aquáticas jovens.
Formulado com ingredientes naturais
como Gammarus e Lula e enriquecido
com vitaminas e minerais, apresenta
teor elevado de proteína e proporciona adequado desenvolvimento e
grande vitalidade nesta importante
fase da vida. Não contém corantes
artificiais.
As tartarugas devem ser
alimentadas com Alcon Reptolife
Baby até atingirem 10 cm de comprimento. A partir desse tamanho
devem passar para o alimento de
manutenção Alcon Club Reptolife.
Como as tartarugas consomem bastante alimento, a qualidade
da água dos aquaterrários é frequentemente alterada. Para ajudar a
manter o pH e fornecer cálcio e
vitaminas, mantenha na água um
bloco do suplemento Alcon
Reptocal.

Ilustração e texto:
Eduardo Parentoni
Brettas

Nome Popular:
Formigueiro-do-litoral

Ordem:
Passeriformes

Família:
Thamnophilidae

Nome Cientíﬁco:
Formicivora littoralis

Habitat:
Vive nas restingas das baixadas litorâneas
na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Alimentação:
Alimenta-se de pequenos insetos como
larvas, mariposas e coleópteros, e também
aranhas.

Hábitos:
Atinge 13 cm de comprimento. Endêmica.
Locomove-se em saltos pela vegetação de
restinga espinhosa com galhos secos e por
entre os cactos. Seu ninho é feito a poucos
centímetros do solo em forma de cesto e
preso em uma forquilha. O casal trabalha
junto na alimentação dos ﬁlhotes.

Bibliograﬁa Consultada:
Sick, H (1997) Ornitologia Brasileira. Edição revista e
ampliada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
Sigrist, T (2005) Aves do Brasil Uma Visão Artística.
São Paulo.
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Farinhadas:
Fundamentais na Alimentação das Aves
O requerimento nutricional das aves varia consideravelmente durante os diferentes períodos do ciclo anual. Nos
períodos de reprodução e muda de penas as aves necessitam uma quantidade maior de proteína, gordura, carboidrato,
vitaminas e minerais, seja para criar seus filhotes ou para que a muda de penas ocorra normalmente. As farinhadas são
alimentos que complementam a dieta das aves nos períodos de muda de penas, reprodução e estresse.

As Farinhadas Alcon Club não são simples
misturas de farinhas, mas alimentos com elevado teor
de proteína, elaborados com ingredientes de alta
qualidade e enriquecidos com:
- Vitamina E, Selênio Orgânico e Ômega 3, ingredientes
importantes para o período reprodutivo.
- Creatina e L-Carnitina, que melhoram o metabolismo
energético e o desempenho das aves.
- Nucleotídeos, Prebiótico e Probiótico, que favorecem
o desenvolvimento da flora intestinal benéfica, melhorando o aproveitamento dos nutrientes.

Uma dieta bem equilibrada é fundamental para a
saúde e beleza das aves.
Período de Muda de Penas e Reprodução
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Alcon Club Farinhada deve ser fornecida diariamente no período de muda de penas e reprodução, em
comedouro separado ou misturada à dieta de manutenção (Alcon Club ou Alcon Eco Club), perfazendo 25 % da
dieta.

Período de Manutenção ou Descanso
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Como utilizar?

Muitos criadores tem o costume de fornecer as
farinhadas durante todo o ano, no entanto isso é prejudicial às aves, pois o fornecimento de nutrientes é excessivo,
o que leva as aves à obesidade. Outros problemas surgem,
como prejuízos ao metabolismo e à performance do
canto, favorecimento de doenças e problemas com as
penas.

Alcon News na internet

www.alconpet.com.br

Acesse nosso site para conhecer todas as edições do Alcon News

