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Nutrindo
Campeões

Um pássaro campeão não surge ao acaso. Os
criadores experientes trabalham com dedicação constante na criação e manejo destes pequenos notáveis.
O fator genético é, sem dúvidas, fundamental, já
que filhotes de pássaros destacados em torneios de
canto tendem a manter este bom desempenho. Por isso,
filhotes de campeões são acompanhados com
expectativa em seu desenvolvimento até que possam
mostrar seu potencial.
Ainda assim, só o fator genético não garante o
bom desenvolvimento e desempenho expressivo do
pássaro. Outros fatores, que envolvem manejo e
alimentação, são também muito importantes.
A higiene, por exemplo, é determinante para
prevenir infestações e doenças. Bebedouros, poleiros e
fundos de gaiola precisam ser limpos com frequência.
Todas as instalações do criatório também devem estar
sempre higienizadas.
Cuidados que evitem estresse no plantel
requerem constante atenção. Evitar barulhos,
proximidade de outros animais e correntes de vento são
alguns exemplos.
A rotina de banhos é muito saudável para os
pássaros, pois favorece a higiene, mantém as penas e a
pele limpas e auxilia no controle de parasitas. Os

pássaros ficam alegres, relaxados e menos estressados
depois de um bom banho.
Alimentação
Os alimentos são compostos basicamente por
macro e micronutrientes. Macronutrientes são aqueles
nutrientes requeridos em maiores quantidades. São
proteínas, gorduras, carboidratos, fibras e água. Estes são
responsáveis pela formação dos tecidos e fornecimento
de energia ao organismo. Os micronutrientes são
aqueles exigidos em quantidades menores, como as
vitaminas e minerais. Sua presença é vital, pois
controlam a absorção de oxigênio, eliminação do gás
carbônico, transformação e absorção dos alimentos,
excreção das toxinas, inibição das moléculas que causam
danos às células, entre outras atividades. Quando estes
nutrientes não são oferecidos diariamente ou não são
disponibilizados nas quantidades necessárias, o
organismo não funciona adequadamente e começam a
surgir problemas.
Alimento balanceado é aquele que fornece todos
os nutrientes nas quantidades requeridas. Também deve
ser considerada a rotina de atividades, a fase da vida e o
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período do ano. Este equilíbrio não se consegue com simples misturas de
sementes. As sementes são ricas em gordura e carentes de proteína,
vitaminas e minerais, assim não atendem as necessidades nutricionais dos
pássaros e podem trazer sérios prejuízos metabólicos. Para que alcancem
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seu melhor rendimento, um canto vigoroso e penas bonitas é essencial que
os pássaros estejam nutricionalmente equilibrados. Este equilíbrio é
conseguido com o fornecimento dos alimentos das linhas Alcon Eco Club e
Alcon Club, pois foram desenvolvidos para atender totalmente as
exigências nutricionais das espécies para as quais são recomendados.
É importante lembrar que o requerimento nutricional se modifica em
períodos de muda de penas e reprodução. Nestes períodos as exigências
aumentam, sendo necessária a complementação da dieta com Alcon Club
Farinhada.
Ainda que tenha um grande potencial genético e receba todos os
cuidados de manejo, um pássaro não conseguirá bom desempenho de canto
se não estiver nutrido corretamente. Durante a temporada de torneios de
canto o gasto energético destes pássaros é maior. Esta precisa ser uma
preocupação adicional nestes períodos. O uso adicional de alimentos com
maior nível energético potencializa o desempenho nos campeonatos.
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Os alimentos Alcon Club Premium
Winner foram elaborados especialmente para pássaros de competição. Seu elevado nível energético
prepara os pássaros para os
torneios. Deve ser servido durante

Hábitat:
Endêmica do Brasil, vive nas copas de
árvores altas de grandes ﬂorestas do
oeste do Maranhão até o sudeste do
Amazonas. Existem também registros em
Rondônia e norte do Mato Grosso. Toda
essa região encontra-se com forte
atuação do homem para expansão
de áreas agrícolas e habitação. Sua
região está desaparecendo com o
desmatamento.

toda a temporada de eventos,
inclusive durante as competições,
misturado ao alimento de manutenção.

Alimentação:
Alimenta-se de sementes, coquinhos,
frutos e ﬂores que encontra no alto das
árvores.
Hábitos:
É bastante sociável, vivendo em bandos
de até 10 indivíduos. Na época da
reprodução, procura árvores ocas para
construir seu ninho. Uma câmera
profunda é construída para evitar seus
predadores naturais, como os tucanos e
araçaris. Bota de dois a três ovos que são
incubados não apenas pelos pais, mas por
outros indivíduos do bando. A incubação
dura aproximadamente 30 dias.

Pesquisa:
www.wikiaves.com.br/wiki/aves

