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Beleza e ternura nos
lagos de jardim

Dr. Fala explica

Os Benefícios do Banho para as Aves

Nossos especialistas estão sempre

O banho é uma atividade natural e

p r o n t o s p a ra r e s p o n d e r o s e u

saudável para as aves.

questionamento.
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Dr. Fala Explica!
Envie sua dúvida ao Dr. Fala através da aba Fale Conosco / Dúvidas em nosso
site: www.alcon.ind.br. Nossos especialistas estão sempre prontos para
responder o seu questionamento.

É preciso usar ﬁltro em aquário de peixe Betta?
Apesar dos peixes Betta terem a
capacidade de captar o oxigênio do ar
atmosférico, é recomendado que vivam em
aquários com pelo menos 10 litros, com sistema
de ﬁltragem. Em aquários sem este recurso, as
fezes e os restos de alimento geram acúmulo de
matéria orgânica, que, em excesso, prejudica a
qualidade da água. O ﬁltro deve receber
manutenção regularmente. Manter a rotina das
trocas parciais de água, lembrando de preparar
a água a ser introduzida, aplicando Labcon
Protect Plus, que neutraliza cloro e metais
pesados, além de criar uma proteção para o
corpo dos peixes.

Cuido bem da minha tartaruguinha aquática, troco
seguidamente a água e ela toma sol quase todos os dias.
Sempre alimentei com Alcon Gammarus e ela adora.
Estou percebendo que ela está com o casco mole. O que
pode estar acontecendo?
Este sintoma, normalmente, indica uma deﬁciência
nutricional. O Alcon Gammarus é composto de crustáceos
(camarõezinhos) desidratados. É um ótimo alimento, muito
apreciados pelas tartarugas aquáticas, porém não pode ser usado
como único alimento. A base da alimentação deve ser sempre Alcon
Reptolife Baby, para as tartarugas mais jovens, e Alcon Club
Reptolife, para as maiores. Estes são alimentos completos,
balanceados, que fornecem todos os nutrientes nas devidas
proporções. O Alcon Gammarus deve ser oferecido como petisco,
sem ultrapassar ¼ da alimentação diária. Uma opção interessante é
utilizar o Alcon Club Reptomix, que já contém em proporções
adequadas a mistura de Reptolife e Gammarus.

O substrato que utilizei no meu aquário de Betta elevou
muito o pH, chegando a 8. Será que consigo regular o pH
ou devo trocar o substrato?
Possivelmente este substrato é de alguma rocha calcária,
sendo assim sempre irá alcalinizar a água. O ideal é trocar por um
substrato neutro, como as pedrinhas arredondadas de rio. Não utilize
pedrinhas pontiagudas. Retire metade da água do aquário, coloque
em outro recipiente e transﬁra com cuidado o Betta para lá. Troque o
substrato e adicione metade do volume com água de torneira,
previamente preparada com Labcon Protect Plus. Complete o
volume com a água separada anteriormente e coloque o Betta de volta
no aquário.
Siga monitorando o pH, pelo menos uma vez por semana,
com Labcon Test pH Tropical.
A alimentação
de qualidade é outro fator
importante para que os
Bettas tenham vida
saudável e duradoura.
Garanta esta condição
com as opções Alcon
Mini Betta, granulada,
ou Alcon Bettamix
Flakes, em ﬂocos.

Tartarugas acostumadas a comer apenas
Gammarus tendem a rejeitar, no primeiro momento,
a ração balanceada. Deve-se fazer a transição
gradual, diminuindo a cada dia a quantidade de
Gammarus, enquanto vai-se aumentando a
proporção do novo alimento. Uma dica interessante
é pingar o suplemento Labcon Reptovit sobre o
alimento. Além de aumentar a atratividade do
alimento, o produto irá ajudar a reverter o quadro de
desnutrição apresentado.
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O banho é uma atividade natural e saudável para
as aves. Favorece a higiene, remove a sujeira, mantém
as penas e a pele limpas, auxilia no controle dos parasitas
externos e mantém os ovos com a umidade ideal no
período de choco. Além destes benefícios, as aves ficam
mais felizes, relaxadas e menos estressadas depois de
um bom banho.
É importante utilizar Labcon Club Banho na
água. O produto potencializa os benefícios dessa atividade, pela presença de Aloe Vera, glicerina e outros
ingredientes.
Disponibilize a banheira com Labcon Club Banho
diariamente nos períodos mais ensolarados e quentes do
dia. A banheira deve ser retirada após o banho, para
evitar que as aves bebam desta água, minimizando as
chances de contaminação. Nunca deixe a gaiola perto de
correntes de vento e em locais com muito barulho.
A higiene é fundamental para manter as aves
saudáveis e controlar os parasitas externos. Os banhos
seguidos de banhos de sol devem ser frequentes, assim
como limpeza dos comedouros, bebedouros, poleiros e
fundo da gaiola.
Banho no período reprodutivo
O banho é muito importante no período de
choco, pois auxilia na manutenção da umidade dos ovos,
principalmente em regiões com temperaturas muito
elevadas e baixa umidade do ar. A manutenção da
umidade dos ovos é fundamental para o desenvolvimento dos filhotes. O excesso de umidade, no entanto, é
prejudicial, pois impede a troca de oxigênio. Mas fique
tranquilo que as aves não irão molhar de forma excessiva
os ovos.
No período de choco, disponibilize a banheira
para as aves pela manhã, nos horários mais quentes do

dia e aplique Labcon Club Banho na água.
No período de criação dos filhotes, não é aconselhável que os pais se molhem, pois eles podem molhar os
filhotes, que são muito sensíveis.
Banho durante a muda de penas
O banho também é recomendado durante a
muda, pois auxilia na higiene das penas. Sempre evitar
as horas mais frias do dia e lembrar de aplicar Labcon
Club Banho na água, para garantir os benefícios desta
atividade.
Banho durante o inverno
O banho é indicado durante todo o ano, pois a
higiene é fundamental para manter as aves saudáveis.
No inverno deve-se ter alguns cuidados, como disponibilizar a banheira somente nos horários mais quentes do
dia e colocar a gaiola no sol. A gaiola, com ou sem a
banheira, não deve ser colocada em local com corrente
de vento. Em dias com temperatura abaixo de 15 oC a
banheira não deve ser disponibilizada.

Benefícios do Labcon Club Banho:
- Favorece o embelezamento.
- O aroma propicia o bem-estar.
- Aumenta o brilho das penas.
- Hidrata e mantém a pele saudável.
- Mantém o pH da água do banho adequado
para as aves.
- Devolve a oleosidade natural da pele.
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Nishikigoi
Beleza e ternura nos
lagos de jardim

O termo
Nishikigoi é
usado para
designar os exuberantes peixes coloridos,
originários das Carpas,
criados para fins ornamentais. Os
belos exemplares parecem vestir roupa
de brocado (tecido ricamente decorado), daí a
origem de seu nome, composto por Nishiki (brocado) e
Goi (Carpa). As Carpas (Cyprinus carpio) ou Koi são
originárias da antiga Pérsia (atual Irã) e, na antiguidade, foram levadas para o Japão, passando pela China e
Coréia. Os primeiros Nishikigoi surgiram nas montanhas
do Japão há cerca de 200 anos, a partir de algumas
mutações das Carpas comuns criadas para alimentação.
Estes exemplares começaram a passar por criteriosos
cruzamentos até a definição dos magníficos padrões
nas variedades hoje estabelecidas.
Os Nishikigoi fazem parte da cultura japonesa,
onde, além da esplêndida beleza, são admirados por
seu corpo imponente, cores brilhantes e nado gracioso.
Acreditam os orientais que eles trazem sorte e bons
fluídos.
No Brasil, as exposições e julgamentos são
organizados pela ABN - Associação Brasileira de
Nishikigoi, existente desde 1978. A ABN é filiada à
ZNA - Zen Nippon Airinkai, principal associação de
criadores do Japão, com entidades filiadas em todo o
mundo. Estes eventos visam promover e divulgar a
cultura dos Nishikigoi e o compartilhamento de conhecimentos dentro desta prazerosa atividade.
Estes lindos peixes são mantidos em lagos
ornamentais, onde atingem até 70 cm de comprimento, a partir dos 10 anos de idade. Vivem em média 70
anos, mas há registros de exemplares que viveram
mais de 200 anos. De comportamento extremamente
dócil, acostumam-se com as pessoas e facilmente
deixam-se acariciar e aprendem a comer na mão do

tratador. São peixes
muito resistentes, principalmente à temperatura.
Devem viver em águas com temperatura entre 8 e 30 ºC, mas podem
sobreviver em águas que atingem 2 ºC. A
dureza da água deve ser baixa (até 3 ºdH) e o pH
ideal está entre 7,2 e 7,4.
Os lagos onde são mantidos os Nishikigoi
devem ter uma parte sombreada e profundidade entre
80 e 120 cm. Quanto às dimensões, deve-se considerar
pelo menos 1 m2 de superfície para cada peixe adulto. É
necessária a utilização de um bom sistema de filtragem, que deve associar filtragem biológica e mecânica,
para manter boas condições de água.
A alimentação de qualidade é fundamental
para a manutenção saudável e duradoura dos
Nishikigoi. Os alimentos Alcon Garden foram desenvolvidos para proporcionar nutrição rica e equilibrada
aos habitantes dos lagos de jardim. Graças às suas
formulações especiais, enriquecidas com vitaminas e
minerais, além da qualidade de composição, os alimentos são especialmente apreciados pelos peixes.
Flutuam por mais tempo, permitindo dosar as quantidades na medida exata, sem prejudicar a qualidade da
água. Por serem obtidas por processo de extrusão,
facilitam muito a digestão.
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Enﬁm a excelência na alimentação dos Nishikigoi
Tecnologia nutricional gerando
qualidade, saúde e beleza
nos lagos de jardim.

