Uma alimentação variada e bem equilibrada, em quantidades razoáveis, é indispensável
a saúde das nossas aves.
As misturas de canários não são apropriadas para alimentar os pintassilgos.
Uma mistura composta com 60%Alpista e 40% Perilla é alimento ideal para estas aves,
com este tipo de alimento o fígado dos pintassilgos não fica sobrecarregado. As
sementes oleaginosas tem um índice elevado de gordura, que por sua vez dá origem a
doenças hepáticas, portanto é preciso racionar essas sementes. Quando se fala de
doenças hepáticas falamos do fígado ou a ele referido. As doenças hepáticas esta
relacionada com tudo que é ingerido em excesso.
As sementes oleaginosas provoca baixas significativas nas aves, principalmente nos
pintassilgos morre muitas aves por desconhecimento deste facto.
E portanto o conhecimento do tipo de alimentação é de extrema importância. A grande
maioria das doenças que afectam os pintassilgos tem origem alimentar. Anda por aí
muita gente que não se apercebe da gravidade e do estado em que se encontram as suas
aves. Racionar, e dosear, é indispensável a saúde das nossas aves, a grande maioria das
sementes gordas são as mais apetecíveis procure administrar, uma maior percentagem
de sementes com menor teor de gordura e mais elevado em proteínas. Por outro lado a
doença do fígado são confundidas pelos tratadores de pássaros, confundem a doença
hepática com a coccidiose e porquê? São doenças com sintomas idênticos, fezes,
emagrecimento, bebem com exagero, enfim. Na maioria das vezes são tratadas com
produtos para coccidiose e morrem, outras vezes os pássaros há primeira vista estão
impecáveis por serem mais resistentes, e por isso dissimulam melhor, e a doença vai
progredido e o tratador só repara quando vê alterações no pássaro, e principalmente
quando se embola a um canto da gaiola, apercebe-se do estado de magreza da ave.
(atitude) tratamento às cegas. (problema?) alimentação incorrecta. Por outro lado
compreendo nem sempre é fácil reconhecer quando as nossas aves estão doentes, como
já disse diversas vezes, uma ave bem alimentada e cujos preceitos de higiene sejam
compridos, à menor probabilidade de adoecer.
Aves Edu.Matos

Ultimamente tenho sido continuamente solicitado a escrever sobre criação de
pintassilgos. Surgiu-me a ideia da carta em resposta ao amigo.
Garanto-vos, que esta minha maneira de criar pintassilgos, e por todos os criadores que
eu conheço, uma coisa aqui outra acolá mas no fundo tudo se refere ao mesmo.
é

Caro Amigo.
Tem toda a razão anda por aí muita gente a mandar atoardas para o ar, e o que me
espanta são especialistas em todo tipo de aves, e de fauna silvestre então nem se fala, e
portanto por essas e outras razões, atrofia-se as pessoas com todo tipo de mistelas e
coisa milagrosas que não tem pés nem cabeça.
Ponto 1- Gaiolas exteriores com área grande, não aconselho isto
porquê? Os pintassilgos tem de ser condicionados, em gaiolas
espaçosas sim, mas que se possa controlar as diversas situações que
de certeza vão aparecer, por este ou aquele motivo, exemplo,
machos rebeldes não deixando a fêmea incubar não alimentar a prol
etc. Portanto, aconselho gaiolas como eu tenho ou então, menos em
largura e mais em altura será o ideal, o espaço em altura tem
importância na criação de pintassilgos. Os espaços grandes como
tem, é o ideal para a muda da pena, é exactamente assim como eu
tenho. Lembre-se uma boa muda é meio caminho andado para o
sucesso. (o espaço onde os meus pássaro fazem a muda da pena tem
sensivelmente, 10m2.)
Ponto 2- A situação que apresenta 40x30x35 esqueça. Pode criar
híbridos nessas condições ou então abdicar e procurar espaço em
largura, tentar a criação em espaço tão reduzido, tenho a certeza que
não vai obter resultados positivos, lamento se foram feitas para esse
propósito.
Ponto 3- Meu Amigo você tem pintassilgos esqueça a mistura de
canários, é um erro alimentar os pintassilgos com esse tipo de
mistura, a mistura de canários está para os pintassilgos como a
feijoada está para si, a gordura tem que ser controlada pela gente,
lembre-se que os pintassilgos comem de mais e temos que saber
dosear, ou se quiser ter mão fechada, porquê? Obesidade mata.
Ponto 4- A forma correcta na alimentação? Repare que as misturas, à
venda no mercado não são as mais apropriadas porquê? Para já não
á tradição na criação de pintassilgos, nem estudos sobre a mistura
mais correcta na Bélgica, Holanda, e na Espanha já existe misturas
adequadas ao clima, em Portugal não, por isso temos de procurar
uma mistura que seja adequada ao nosso sistema e ao nosso clima, é
uma das razões do insucesso, a criação de pintassilgos está
relacionada com esse facto.

Ponto 5- Muda da pena, Alpista, parilha, e duas vezes por semana
duas colheres de chã de sementes da mistura Greg ou outra,
sementes germinadas misturadas com papa duas vezes por semana,
vitaminas uma vez por mês, vinagre de maça uma vez por mês,
pepino, dente leão, espinafres, e brócolos, três vezes por semana,
não pode faltar os banhos com algumas gotas de vinagre de maça.
Para se ter pintassilgos com pena sedosa, alegre e com bom
desepenho na criação, uma boa muda é importante.
Ponto 6-Repouso, Alpista, e parilha, e duas vezes por semana, duas
colheres de chã de sementes Greg ou outra, uma vez por semana,
papa e germinado, uma vez por mês vitaminas, vinagre de maça.
Como vê tudo simples.
Ponto 7- Preparação e Reprodução.
Meu Amigo. Quanto ao ponto crucial do êxito, tenho a dizer o
seguinte, isto no fundo é necessário ter jeito, muita observação,
acompanhar a par e passo, muita limpeza, no fundo controlar as
situações, levar os machos e fêmeas de maneira a ter interesse pela
criação, isto consegue-se com base na alimentação, e porquê?
Vamos ajudar as fêmeas e machos com alimento á base de papa e
germinados de trigo rico em vitamina E. Um tratamento vitamínico,
eu utilizo Tebernil aminoácidos a meu ver é barato e a conselho fazer
esse tratamento durante três semanas, usar água mineral, não pode
faltar grite, casca de ostra triturada, continuar com papas e trigo
germinado, de maneira lenta ou seja tentear até que verifique as
fêmeas com vontade de fazer o ninho, continuamos com o mesmo
procedimento. Meu Amigo sempre com atenção, não engordar em
demasia. Por outro lado, como é que verificamos se estão no ponto,
macho irrequieto a cantar, bico branco, esses sinais está ao alcance
de qualquer um é fácil de detectar, nas fêmeas nota-se a vontade de
construir o ninho assim como pelo te no bico, os sinais são evidentes.
Por outro lado devo dizer, os meus pássaros passam o Inverno
juntos, retiro o macho meados de Abril sempre de maneira que a
fêmea o veja, esta separação tem efeitos positivos, chamo a isto clik,
coloco os ninhos, camuflados com plantas de plástico, sisal, pelo de
cabra, e algodão. (o algodão excita os machos).
Ponto 8- Meu Amigo. Eu utilizo duas qualidades de papa, criação e
manutenção. Papa de criação, misturo duas qualidades Cédé e Orlux
devo dizer que dou esta papa, com muita antecedência, porquê? Para
habituação dos casais e por consequência, quando nascer os filhos
estarem bem acostumados a ela. Nesta altura o alimento é
abundante. A minha papa de criação, está composta 80%de papa
Cédé e 20% papa insectívora, e quando nascem as crias misturo em
partes iguais, e dou misturado na papa bicho da farinha, utilizo

intercalado com papa caseira, ovo, pão, ralado, cenoura, brócolos,
germinados, levadura de cerveja,girassol descascado, e vitaminas(
Tenébrios se os pássaros não comerem rala-se em pedaços e deita-se
juntamente com o ovo, passado algum tempo eles habituam-se ao
seu sabor, no meu caso, os meus pássaros comem com muita
satisfação, faça isso e vera que vai deliciar os seus pintassilgos.)
Não se esqueça de anilhar os pássaros com cinco dias no máximo, se
for para alem disso, não consegue anilhar, diâmetro da anilha 2.5
esta anilha credibiliza o criador ok.
Cordiais Saudações.
Edu. Matoshttp://avesmatos.blogspot.com

