Orientaçoes Ringneck
Voce foi orientado a pesar sua ave 2 x por semana, trazendo em nossa loja ou pesando em
casa e tirando uma foto da ave em cima da balanca. (Enviar email toda segunda e quinta feira
ate completar 30 dias com a ave no novo lar.)
Essa é uma maneira de se caso identificarmos algo anormal nela, tomarmos todas as medidas
para que ela tenha a saúde perfeita.
Caso algo anormal seja observado, uma vez cumprida a pesagem semanal, e comprovada
através de e-mails, você deverá trazer seu animal no prazo de até 24hs, para que nossa equipe
possa tomar as medidas necessárias, juntamente com nossos veterinários conveniados se
necessário for.
Não altere a dieta de sua ave, isso pode comprometer a saúde dela, e pode leva-la a morte.
Não utilize medicamentos sem que este, seja orientado por um veterinário especialista em
aves.
Não passe de 15min/dia com ele no colo, do contrario ele perde peso, tem queda no sistema
imunológico, pode adoecer e falecer.

Cuidados Gerais com o filhote
Quando você adquirir uma ave mansa, lembre-se de que
deve manuseá-la com carinho, pois ela deve sentir prazer
em ser manuseada, caso contrário ela pode se tornar arisca
e relutar em ficar na sua mão.
Nos primeiros dias na nova casa, pegue no máximo 1
vezes por dia por um período não maior que 15
minutos cada vez, para não estressá-la e volte a coloca
la presa na gaiola.
É normal que ela relute um pouco em ficar na sua mão.
Caso ela pule da mão não corra atrás dela, deixe ver onde
ela pulou por uns 15 segundos, depois vá até ela
calmamente ( não corra ), tente pegá-la com delicadeza,
dessa forma você mostrará que é um amigo e não um
agressor / predador.
Em pouco tempo ( 30 dias aproximadamente ) ela estará
bem à vontade com você e não tentará mais pular da sua

mão. Lembre-se de que interagir com ela é muito
importante, pois as aves são sociais e necessitam de
companhia - como foram criadas na mão desde bem
pequenas elas nos consideram como sendo da sua própria
espécie.
Apesar de ser mansa, ela deve ter uma gaiola para poder
descansar, se alimentar etc., além do que, não é
aconselhável deixá-la solta todo o tempo, sobretudo
sozinha. Deixa la solta no período de adaptação, pode
deixa la arredia para o resto da vida... então não deixe ele
solta...
Não se deve superalimentar as aves, nem dar doces e
outros alimentos, principalmente os que contenham muita
gordura, pois como elas não se exercitam voando, têm
tendência a obesidade.
Respeite o horário do sono (eles dormem a partir das
18h30/19h00) colocando-a num ambiente calmo e
silencioso.
Pode-se cobrir a gaiola com um pano. Evite deixar a
gaiola em locais barulhentos e com correntes de ar, elas
podem ficar estressadas e doentes.
Outra importante recomendação sobre o convívio com
seres humanos, é em relação a crianças pequenas e pouco
acostumadas a lidar com aves. É preciso orientá-las para
evitar que as machuquem caso peguem-nas na mão, e
também para que não as estressem com atitudes de correr
atrás e gritar.

FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS...
OFEREÇA JÁ, aos poucos ele vai deixar a
papinha do almoço...
Já pode oferecer diariamente, pois eles vao aos poucos
experimentando e deixando a papinha do almoço ;

Maçã sem semente
Mamao sem semente
Melancia sem semente
Uva bem limpa
Manga
Beringela
Almeirao
Jiló
Quiabo

E claro, já ofereça as raçoes extrusadas... deixando na
gaiola...

O frio, assassino invisível !
Filhotes não podem de maneira nenhuma passar frio.
O Frio representa a porta de entrada para inúmeras
doenças.
Se seu filhote ficou resfriado/gripado, é por que foi
manuseado inadequadamente.
O tratamento é algo essencial, pois se detectado
tardiamente, pode levar seu filhote a morte.
Utilize lâmpadas halogenas par 20 ou melhor ainda as
lâmpadas de cerâmica e aquecedores para deixar seu
filhote sempre aquecido, pois caso contrario ele vai
adoecer.

Lembre se que por você estar em casa bem agasalhado, e
confortável, não quer dizer que sua ave esta também. Não
dispense nenhum dos itens de aquecimento pois isto pode
comprometer a saúde de seu filhote.
Não pegue seu filhote sem antes higienizar as mãos,
e aquece las.
Se você pegar seu filhote com a mão gelada, ela
não vai gostar e isso não fará nada bem para ele.

Higienização
O local onde seu filhote ficará deve ser muito bem
higienizado.
Não utilize produtos químicos fortes, sugerimos
Amônia Quaternária para a limpeza da gaiola (
quando ele já estiver jovem ) e nunca use esse
produto em madeira, plástico ou alumínio
Como protocola para ate 4 aves por gaiola, utilize
uma vez ao mês e lembre se de enxaguar muito
bem... e so quando seca, sem resíduos, voce coloca
a ave de volta a gaiola...
Nossas mãos costumam estar cheias de bactérias,
vírus e fungos que trazemos da rua, depois de um
dia de trabalho.

Jóias são um brinquedo que eles adoram mexer,
mas quando filhote isso deve ser evitado, pois pode
contamina las com fungos, vírus, bactérias e
produtos químicos utilizados na limpeza das
mesmas.
Por isso antes de manusear o filhote;
 Lave as mãos com sabonete neutro depois
 Enxague em abundancia
 Higienize com álcool
 Enxague em abundancia
Todos os itens utilizados na alimentação do filhote,
como colher e dosador devem ser sempre
esterilizados após o uso. Primeiramente com álcool
e depois bastante agua fervendo.

As Roupas
Antes de manusear seu filhote, coloque uma roupa
limpa.
A roupa com a qual se vem da rua, pode abrigar
vírus, bactérias e fungos que podem matar seu
filhote.

Iluminação
Existe a necessidade de expor o pássaro ao sol.
A radiação UVB é essencial para a fixação do cálcio.
Caso esteja muito frio, e seja inviável coloca lo no
sol, compre a lâmpada de UVB 2.0

Ela é parecida com uma lâmpada fluorescente, e
emite radiação UVB.
Exponha a ave por 15min diários, não mais que 3x
por semana.

Alimentos P R O I B I D O S ! !
Alface - Causa diarreia.
Abacate - Leva a morte rapidamente.
Cafeina - consumo totalmente proibido mesmo em
pequenas quantidades, pode causar hiperatividade,
vômitos, diarréia, batidas cardíacas irregulares e morte.
Chocolate - Causa os mesmos sintomas da cafeína.
Bebidas alcoólicas - O fígado das Calopsitas não consegue
metabolizar o álcool, podendo causar lesões cerebrais e
morte.

Sal - Os psitacídeos não conseguem excretar sal como nós.
Por isso, o consumo de sal causa excesso de urina e
consumo de água, depressão, hiperatividade, tremores e
até morte.
Chocolate - Causa os mesmos sintomas da cafeína.
Gordura - o excesso de gordura pode causar doenças
hepáticas, obesidade, diarréia, problemas nas penas, além
de afetar a absorção de nutrientes.
Outros alimentos que devem ser evitados: folhas de batata,
tomate e feijão, sementes e caroços em geral
(principalmente os de maçã, damasco, cereja, pêra,
ameixa, pêssego).

PROBIÓTICO
O Probiótico / Prebiótico reúnem em sua formulação
Vitaminas, Aminoácidos, FOS, MOS e Leveduras
Vivas. Esta perfeita combinação auxilia no
desenvolvimento de uma Flora intestinal saudável,
proporcionando melhor digestibilidade dos alimentos
e, consequentemente, aumento da eficiência
alimentar em até 30%

Propriedades
Saccharomyces cerevisiae: Microorganismo eucarioto, com

células alongadas ou ovaladas. Incorporado na alimentação de
duas maneiras:




Cepas inativas como fonte de proteína, principalmente, e
alguns minerais e vitaminas;
Células vivas que se multiplicam e estimulam a microbiota
intestinal, produzindo vitaminas do complexo B,
requeridas pelas bactérias benéficas do trato intestinal.

FOS e MOS: Ingredientes alimentares, não
digeríveis, que estimulam seletivamente o
crescimento e atividade de uma ou mais
bactérias benéficas da microbiota intestinal.





Não podem ser hidrolisados ou absorvidos nos
segmentos iniciais do trato digestório;
Servem de substrato para bactérias benéficas;
Alteram a microbiota intestinal, beneficiando o
hospedeiro.

Indicação de produtos
Suplemento, contendo Aminoácidos, Vitaminas, Leveduras e Prebiótico, indicado para animais
em crescimento, ganho de peso, aumento da performance, estímulo do apetite, melhora na
conversão alimentar e no desempenho reprodutivo.
Este prebiótico / probiótico contém leveduras vivas, FOS e MOS, que auxiliam no
desenvolvimento de uma microbiota intestinal saudável, proporcionando melhor digestibilidade
dos alimentos e, conseqüentemente, aumento da eficiência alimentar.
Modo de usar
Em aves...
Para ser usado por via oral, adicionado ao alimento.
2 gramas por kilo.
Na papinha coloque uma pitada uma vez por dia.
Cada kilo de raçao, misture 2 gramas.
Caes: 2,5 g a cada 10 kg de peso vivo
Gatos ; 1 g uma vez ao dia

Os potes de porcelana esmaltada na gaiola.
A apresentação inicial para sua ave deve ser;
1 pote de porcelana pequeno contendo;
Ração Frutas trinca ferro nutrópica
1 pote de porcelana contendo;
100gr Natural com 800gr sementes MEL com 100gr
Megazoo PM13 ( periquitos )
1 Pote de porcelana maior com agua filtrada e
repousada.
(não utilize agua direto da rua diretamente, pois
pode conter quantidades de Cloro elevadas )
1 Pote de porcelana Maior, contento raçao nutropica
de papagaio

1 Pote de Porcelana com Megazoo Maritaca
1 Pote de Porcelana com Nutropica Mel e ovos.

Dextrose ( FOS Fruto Oligosacarídeo )
A Dextrose é um suplemento energético para
pássaros em geral.
Elaborada com uma alta tecnologia, trata se de uma
dextrose cristalina de extrema qualidade, solúvel em
água.

Utiliza se para o desenvolvimento da flora intestinal
protegendo o organismo contra bactérias nocivas
tais como E. Coli e Salmonellas. e também em
situações de stress e muda de pena, e na
recuperação das células do fígado, responsáveis
pela desintoxicação do organismo.
½ colher de café para 50 ml de água
Utilize em situações de mudanças ou a cada 15 dias
pelo período de 7 dias.

Mimos e petiscos que elas amam...
Vamos agora tratar de oferecer alimentos que elas amam !
Você deverá oferecer essas receitas 3 a 5 vezes por
semana.
Isso deixará sua ave muito FELIZ, e também muito
saudável e bonita.

1º Receita

Ingredientes
Um ovo cozido
Cenoura ralada pedacinhos pequenos
Almeirao em pedacinhos pequenos
Preparo;
Amassar bem o ovo e misturar a cenoura ralada e o
almeirão.
Dispor em um pequeno pote de porcelana.
Retirar e jogar fora o que sobrou depois de 4 – 6 horas ( o
ovo estraga muito rápido )
Acrescentar uma pitada de probiotico
Frequência;
1 a 2 vezes por semana

2º Receita
Ingredientes
1 espiga de milho
Preparo;
Descascar a espiga e retirar todos os fios.
Cortar a espiga em 3 pedaços. ( 1/3 da espiga por ave )
Jogar na agua fervendo e cozinhar por 3 minutos.
Esfriar bem e oferecer para sua ave.
Frequência;
2 a 3 vezes por semana

3º Receita
Ingredientes
1 Bolacha MAISENA ou AGUA E SAL
Preparo;
Quebrar em 1 bolacha.
Deixe no comedouro dela.
Frequência;
1 a 2 vezes por semana.
4º Receita
Ingredientes
Ovos e farinha de milho em flocos e probiotico
Preparo;
Cozinhar bem o ovo e deixar esfriar
Misturar a farinha de milho e uma pitada de probiotico
Deixe no comedouro dela por 3 horas
Frequência;
1 a 2 vezes por semana.
5º Receita
Ingredientes
Jilo e Maça sem semente
Preparo;
Cortar o jiló pela metade depois de bem lavado.
Cortar a maça pela metade depois de bem lavada

Deixe no comedouro dela por 12 horas
Frequência;
3 a 5 vezes por semana.
Pode se deixar um item por vez, caso seja uma ave apenas
6º Receita
Ingredientes
1 ovo cozido
1 colher de sopa de NESTON
Preparo;
Cozinhar bem o ovo
Amassalo bem, e acrescentar o neston.
Esfriar bem e oferecer para sua ave.
Frequência;
2 a 3 vezes por semana

7º Receita
Ingredientes
Sementes de girassol
Sementes de painço
Uma pitada de probiótico.
Preparo;
Mistura lós bem.
Deixar na gaiola, dentro de um pote de porcelana por 24
horas

Frequência;
2 a 3 vezes por semana
8º Receita
Voce pode enviar sua sugestão / receita para
atendimento@calopsitasmansas.com.br

Comportamento
As aves são excelentes como animais de estimação. Elas
são facilmente domesticadas quando jovens, desde que
aplicada as técnicas corretas... raramente bicam, após o
período de adaptação quando assim domesticadas. Quando
perturbadas, as aves mansas apenas gritam ou beliscam o
dedo.
As aves reconhecem bem as pessoas, e costumam ser
particularmente fiéis à pessoa que um dia lhe ofereceu o
manejo para esse fim... ser mansa.

Podemos dizer que ao oferecer o manejo correto, a ave
filhote passa a entender que você é o PAI ou MAE dela...
e por isso se torna tão mansa.
Para que elas se liguem a todos membros da família, elas
devem ser manipuladas por todos.
O período de adaptação é estimado em 30 dias.
Antes disso o filhote lhe considera um possível predador.
Esse início é bem forçada a aproximação.

Aprenda desde já, a identificar alguns
comportamento de seu filhote.

Extremamente feliz. Pronta para dormir

Falso nervoso

Atencioso

Assustado ou com medo

Agressivo

Mostrando afeição

Sentido-se seguro

Pedindo algo

Cumprimentando e feliz. Se espreguiçando, se mostrando ou dando atenção

Satisfeito ou alerta

Querendo ser acariciado

Se mostrando

Manejo da Gaiola.
Gaiola: Deve permitir que o seu pássaro tenha espaço para
voar e se exercitar. Cuidado com gaiolas em que as grades
são estreitas, pois elas costumam abrir as asas e bate las e
se a gaiola for inapropriada, pode vir a se machucar,
quebrar uma asa e ate morrer.
Nossa equipe possue uma vasta experiência prática com
gaiolas de diferentes marcas, consulte nos.
A gaiola deverá ser posta longe de locais muito
movimentados, úmidos ou que tenham correntes de ar.
Coloque-a todos os dias pelo período da manhã em um
local ensolarado e sem vento. Durante os períodos de
choco dos ovos ou logo após o nascimento dos filhotes é
essencial não mexer em nada dela, nem mesmo em sua

posição, para que os pais não estranhem e abandonem sua
cria.
Higiene – É interessante que a gaiola tenha uma bandeja
removível para facilitar a troca do papel absorvente do
fundo, que deve ser feita diariamente. Comedouros e
bebedouros também devem ser limpos todos os dias com
água e desinfetados mensalmente.
Os poleiros também devem ser limpos quinzenalmente
e precisam estar bem secos antes de serem postos na
gaiola novamente, para evitar que o seu pássaro tenha
doenças nos pés.
Voce pode lixa los bem, exagua los e passar no fogo para
secarem e matarem qualquer tipo de parasita, vírus,
bactéria ou fungo.

O banho
As aves, no geral gostam de tomar pequenos banhos para
cumprir a higiene e brincar.
Assim, durante os dias quentes, deixe pela parte da manhã
dentro da gaiola uma pequena e rasa vasilha ( em que
caiba o seu pássaro ) com água de preferência que tenha
vindo da caixa d água.

Instalações
As instalações destinadas a aves devem seguir as seguintes
recomendações;
 Ser protegido do vento e intempéries;
 Oferecer refúgio contra possíveis predadores;
 Estar em locais altos;
 Manter as gaiolas espaçosas, possibilitando ampla
movimentação;
 De preferência por gaiolas adequadas parasua ave,
que evitam o contato da ave com o solo da gaiola.
Evitando assim contato com fezes e urina;
 Os poleiros devem ser ligeiramente ásperos, mas não
abrassivos;
 Comedouros e bebedouros devem ser colocados no
chão da gaiola ( ajuda a ave a exercitar subindo e
descendo );

 Comedouros e bebedouros devem ser
preferencialmente feitos de porcelana;
 O recinto deve ser enriquecido com brinquedos e
objetos, sendo importante para evitar qualquer
desenvolvimento de distúrbios comportamentais;
 O sistema de aquecimento deve estar localizado de
maneira adequada para evitar que a ave pegue o fio
de energia;
 Utilize jornal no fundo da gaiola e troque de 1 a 2
vezer por dia.

Os potes de porcelana, devem ficar cheios de comida, ate
a boca, isso estimula eles a comerem...
Certifique se que os potes de agua e comida, não estão
logo abaixo do poleiro, pois se estiverem ela vai sujar a
comida e a agua... com cocozinhos....
Certifique se que o fio, não está acessível ao bico curioso
dessa espertinha...

As rações utilizadas por nós...
As rações devem ser mantidas as mesmas.
A troca das raçoes, pode levar a ave a morte.
Segue abaixo as rações em caixas encontras em pets médios e grandes.
Nunca troque as rações de sua calopsita por qualquer marca que seja.

Nutrópica trinca ferro de FRUTAS 300 gr ( Apresente sozinha deixando sempre o pote com
mais da metade preenchido. Deixe sempre este alimento disponível )

Nutropica mel e ovo 300 gr (Apresentar sozinha, elas gostam dela levemente úmida, mas
tire antes de 24hs na gaiola, pois úmida estraga muito rapido )

Misture em um grande pote que proteja da luz e do ar.

Nutropica (Natural) 300 gr

Megazoo PM 13 ( 300gr )

Mistura de sementes 800gr

Mistura de sementes (girassol, cartamo e painço )

Lembre se de oferecer também probiotico, aminoácidos, dextrose, cálcio, vitaminas
entre outros suplementos, principalmente quando filhote, troca de penas, ou quando
estiverem cuidado dos próprios filhos.

Quando maior, voce poderá oferecer a nutropica papagaio...

Agua
1 Pote de porcelana maior com agua filtrada e repousada.
(não utilize agua direto da rua diretamente, pois pode
conter quantidades de Cloro elevadas )
O melhor filtro de agua, por incrível que pareça, é o de
barro.

filtragem de água mais eficiente do
mundo... utilizados por nossa equipe
A preocupação com o meio ambiente tem feito os antigos
filtros de barro serem mais utilizados e, os brasileiros
possuem o melhor sistema de filtragem de água. Segundo
pesquisas norte-americanas, os filtros tradicionais de barro
com câmara de filtragem de cerâmica são muito eficientes
na retenção de cloro, pesticidas, ferro, alumínio, chumbo
(95% de retenção) e ainda retém 99% de Criptosporidiose
(parasita causador de doenças).

Os estudos relacionados ao tema, que foram publicadas no
livro The Drinks Water Book, também indicam que esses
sistemas de filtro de barro do Brasil, considerados mais
eficientes, são baseados na filtragem por gravidade, em
que a água lentamente passa pelo filtro e goteja num
reservatório inferior.
Considerado um sistema 'mais calmo', ele garante que
micro-organismos e sedimentos não passem pelo filtro
devido a uma grande pressão exercida pelo fluxo de água.
O processo lento é o que o diferencia dos filtros de forte
pressão, que recebem água da torneira ou da tubulação, os
quais são prejudicados exatamente pela força da água, o
que pode fazer com que micro-organismos, sedimentos ou
mesmo elementos químicos, como ferro e chumbo,
cheguem ao copo do consumidor.

Treinando sua ave ...
Musicas Para sua Calopsita... baixe;
https://www.dropbox.com/sh/otmhsiswm2fb2b0/Wc0jumzWKw

Criando

relações

de

confiança

O treinamento de sua ave pode ser um momento único na construção de uma relação de
maior confiança da ave em você e nela mesma. É também uma forma saudável de
brincar e ainda possibilitar o desenvolvimento dos potenciais de sua ave.
Para
isto
tenha
em
mente:
1 - Para toda ação existe uma motivação: as calopsitas, assim como os humanos, fazem
as coisas por alguma razão. Procure compreender esse conceito e usá-lo como um meio

de conhecer melhor sua calopsita. Se ela bicar você, existe algo que a motivou a fazê-lo.
Ao invés de ralhar com ela, descubra o que a levou a bicar alguém tão familiar. ( ela
ainda não tem confiança em você, esta assustada no ambiente, barulhos, gritos, som
alto.
)
2 - Assuma a co-responsabilidade pelo comportamento de sua ave: você deve tomar a
co-responsabilidade por ter modelado e estilizado as maneiras da sua ave. Então, se ela
faz algo de que você não gosta, tente entender o que está motivando a ave a agir desse
modo. Isso irá ajudá-lo a adestrar sua Calopsita e desenvolver uma relação melhor.
3 - Nunca obrigue uma Calopsita a fazer algo que não queira: as aves não reagem a
punições. Não faz parte da natureza delas. É melhor ensinar-lhe através de recompensas
pelas
coisas
boas
que
ela
faz.

5 - Recompensas: recompense sua ave quando fizer alguma coisa que você quer, e
ignore-a quando fizer algo que não queira. Isso vai lhe mostrar o que você aprova ou
não. A recompensa pode ser a semente que ela mais gosta ( amam girassol ) A partir daí
retire-a da alimentação diária ou ofereça apenas em pequena quantidade. Isto fará que
ela se interesse com a recompensa quando você oferecer. Lembre-se que as
recompensas são em pequenas quantidades para que a ave fique interessada em ser
recompensada
novamente.

Adestrando

sua

Calopsita

Mansa

Existem muitos truques que podem ser aprendidos pela Calopsita. O aprendizado
dependerá de características próprias da espécie, da idade, de potencias e habilidades de
cada ave e do investimento que você fizer em sua ave assim como do envolvimento com
o
treino.
Você receberá sua Calopsita comendo sozinha (desmamada), aceitando o contato com o
ser humano sem demonstrar comportamento agressivo ou de medo. Entretanto o
aprendizado de truques irá depender de um esforço conjunto seu e de sua ave. Será
importante conhecer e preparar o ambiente para o treino de truques.

O ambiente de treino
É importante que o espaço para o treino seja o mais calmo possível, iluminado e sem
outros estímulos que possam desviar a atenção da ave. Cubra espelhos e janelas desse
local. Procure um local sem muita mobília e feche as portas.

O tempo de treino
O ideal é que as sessões de treino sejam curtas (cerca de 15 minutos /cada) em duas
sessões dia.

Cuidados antes do treino
Certifique-se que a asa de sua ave esteja cortada para que ela não saia voando, que a
janela esteja fechada e que não existam objetos que possam causar acidentes.
Prepare a recompensa antes de iniciar o treino. Normalmente o que mais agrada estas
aves são as sementes de girassol.

Como se comportar durante o treino
Paciência, observação, amor e dedicação são o segredo do sucesso. Você deverá elogiar
a ave e falar sempre de forma gentil durante as sessões. Recompensá-la e elogiá-la
sempre que ela conseguir realizar o truque.
Somente passe para um novo truque quando a ave aprender o que está sendo iniciado
mas não crie expectativas exageradas. É possível que a ave tenha dificuldades para
determinado truque do que para outro.
Você deve observar o comportamento e os sinais naturais de sua ave para selecionar os
truques que provavelmente serão mais atraentes para a ave. Ou seja, uma ave que gosta
de assobiar ou produzir sons durante o dia provavelmente aprenderá assoviar pequenas
canções, enquanto outras que demonstrem aptidão para subir ou escalar gostará de
atividades mais relacionadas com estas habilidades.

Alguns truques
Truque 1 - Sobe e desce
Este simples truque é de suma importância pois ele ensina a ave a subir em sua mão ou
poleiro. Isto nos dá a segurança que se a ave voar para algum lugar alto podemos dar o
comando e a ave provavelmente subirá em um “poleiro improvisado”.
Inicialmente ofereça o bastão para a ave subir. Para isto coloque-o na altura do peito da
ave. Aguarde ela apoiar o bico e subir e aí então elogie e recompense a ave. Caso ela
fuja aguarde ela se acalmar e repita a operação. Chegue o bastão próximo ao peito da
ave e diga “suba”. Após a ave se acostumar a subir no bastão passe a fazer o mesmo
processo com sua mão. Sempre diga suba ao oferecer o bastão ou a mão e recompense a
ave quando ela obedecer. Agora vamos ensiná-la a descer para o poleiro. Com a ave
ainda em seu dedo, encoste lentamente no poleiro e diga “desce” Assim que ela descer
elogie e recompense-a.

Truque 2 – “Dando beijo”
Neste truque a ave encosta o bico em seus lábios sem demonstrar medo, podendo,
inclusive, produzir o som de um beijo como “smack”. Para isto basta colocar o alimento
de preferência da ave em seus lábios na hora de oferecer. Toda vez que a ave pegar o
alimento você produz o som do beijo (smack) e elogia a ave.
Truque 3 – Aprendendo assoviar
È importante entender que nem todas as aves irão aprender a assoviar. Você deverá
observar se a sua ave já produz algum tipo de assovio naturalmente. Estas
provavelmente terão mais aptidão para aprender a assoviar.
O primeiro passo é selecionar uma melodia simples. Pode ser “fiu fiu” ou outro de sua
escolha. Pela manhã, antes que a ave o veja e sempre que chegar em casa produza o som
escolhido. Ao chegar perto da gaiola repita novamente e ofereça alguma “guloseima”. A
partir daí você só dará recompensa quando a ave repetir o som. A medida que a ave
aprender o som escolhido você pode aumentar o tamanho da melodia ou ensinar novas
melodias. A repetição seguida de recompensa é a alma do sucesso.
Truque 4 – Aprendendo a falar
A lógica é a mesma que para assoviar. Primeiro é importante observar se a ave se
interessa em tentar imitar sons ou se comunicar desta maneira. O processo seguinte será
o mesmo. Inicialmente repetir, repetir, repetir e repetir a palavra selecionada no
contexto adequado sempre elogiando e recompensando quando a ave faz progressos.
Novas palavras deverão ser ensinadas somente após o aprendizado da que está sendo
ensinada.

1 º No primeiro Tapperware ou vidro voce irá MISTURAR
com as raçoes listadas abaixo, acrescentando o
probiótico.
Misture as tres nas proporções indicadas.

Nutropica Natural

100gr

Megazoo PM13

100gr

(Calopsitas e periquitos)

800gr

No Segundo pote de porcelana, deixar
direto na gaiola e trocar a cada 5 dias, caso
caia sujeira.
Quando trocar toda a ração, lembre de lavar
o pote.

Nutrópica Trinca Ferro de Frutas deve ser apresentado
sem misturar com nada. Elas adoram

Elas veem nessa embalagem...

Farinhada Nutrópica mel e ovo

Existe duas maneiras que se pode apresentar essa farinhada, a primeira é seca... como na foto.
A segunda é umedecer levevemente, e deixar 6hs aproximadamente na gaiola. Nesse caso
ofereça pouco, pois o que sobra tem que ser descartado.

Elas veem nessa embalagem

Megazoo maritacas, recomendamos colocar na gaiola, e
deixar por 5 dias no máximo

Elas veem nessa embalagem

Ovo Amassado com Farinha de milho
Ofereça no mínimo 3x por semana para seu filhote.
Não deixe por mais de 6 horas na gaiola, pois o ovo estraga muito rápido. Após esse período
jogue fora o que a ave não comeu.

DICA ! Somente após 60 dias na nova
casa
Se sua ave não anda comendo uma determinada
ração (por exemplo extrusada de frutas) Passado 60
dias que ela está na nova casa...
Então com o ovo amassado com farinha de milho,
acrescente umas 20 bolinhas da racao extrusada de
frutas, que ele não anda comendo. Faca isso 3x por
semana. É uma maneira dele voltar a se interessar
pela racao.
A noite, retire a mistura que contem semente e
deixe na gaiola apenas racoes extrusadas.
Só use os métodos acima, depois que ela estiver há
mais de 60 dias na nova casa.
Faça isso 2 x por semana, apenas ...

Saindo da papinha
O momento do desmame é quando ela deixa de comer só papinha e passa a comer as
raçoes e sementes.
Voce vai notar sua ave comendo nos potes.
Após isso, inicie retirando um ml dos 12 que são oferecidas no almoço.
E passe a diminuir a quantidade de papinha gradativamente ( um ML a cada dia ) ate
que ela já não tenha mais a papinha do almoço.
Entao voce ira observar se ela tem visitado o pote de comida...
Este mesmo procedimendo vai ser repetido no café da manha, no futuro, quando ela
estiver se alimentando de raçoes com frequência...
E por fim na janta.
Sugerimos oferecer papinha ate que seu animal não queira mais.
Preste muita atenção nesta fase, acompanhe o peso e qualquer dúvida não hesite em
levar sua ave a um veterinário especializado. ( temos uma lista que indicamos, pois tem
muitos picaretas, como em todo meio. )
Aves, diferentemente de animais de maior porte ( cachorros e gatos ) necessitam de
cuidados de um especialista assim que apresentem sintoma não compatível com uma
ave saudável.
Caso você demore em levar ela ao veterinário, ela pode sofrer e ate perder a vida.
Erros comuns neste momento
 Esquentar acima da temperatura de 40º C Mesmo que esfriando antes de dar,
isso estraga a papinha e faz o animal emagrecer
 Oferecer papinha ACIMA de 40º C causa lesões no trato digestivo e se não
tratados a tempo, podem levar a morte
 Oferecer a papinha em temperatura inferior a 36º C gera fungos e possível
diarreia. O quadro evolue e pode matar a ave se não for tratado.
 Oferecer a papinha em temperatura inferior a 36º C pode gerar o “papo
estagnado” que é o acumulo de papinha no PAPO, que não foi digerido. Isso
precisa ser tratado com urgência por um veterinário especializado em aves.
 Não imobilizar a ave corretamente pode causar lesões no olhos, boca e sistema
respiratório.
 Não deixar a papinha repousar por 3 min no mínimo depois de bate La, isso ira
causar problemas como o “papo estagnado”
 Pegar a ave depois de alimenta La pode mata La. Deixe a repousar por 2 horas
depois de cada refeição em local calmo e abrigado.

 Pegar a ave de maneira incorreta após alimenta La pode leva La a vomitar e isso
é muito perigoso para uma ave.
 Não limpar os utensílios de alimentação entre uma refeição e outra, gera doenças
no trato digestivo.
 Não lavar as mãos no momento da alimentação afeta a saúde de sua ave
 Reaproveitar a papinha entre as refeições compromete a qualidade da
alimentação e coloca a saúde da ave em risco. Despreze o que sobrou.
Veja as tabelas para o desmame;

Preparando a Papinha
Antes de preparar a papinha, higienize todos os utensílios. ( As mãos também )
Coloque uma medida de papinha
Acrescente uma dose de água morna ( levemente morna, não fervendo )
Em seguida,outra dose de morna
Mexa bem, muito bem.
Deixe descansar por 5 minutos.
Atencão !
Coloque em banho maria ate atingir no máximo 40º Celsius
Após servir a papinha, despreze o que sobrou.
Não jogue agua quente acima de 50ºC diretamente na papinha. ( isso anula propriedades
das vitaminas e enzimas )
Caso a papinha esfrie, esquente ela em banho maria. ( nunca esquente a papinha no
micro-ondas. )
Nunca sirva a papinha quente, demais ( acima de 50ºC pois você pode queimar o trato
digestivo da ave.
Se você servi la fria, terá problemas como acúmulo de papinha no papo do animal

Período de adaptação do filhote
Para se ter uma ave mansa...
1º Comprar a ave filhote
2º Acompanhar o peso no período de adaptação ( 30 dias em média )
3º Não oferecer estímulos negativos
4º Não ficar ancioso ( a ) pois a ave tem o tempo dela.
5º Não deixar a ave solta, fora da gaiola, principalmente no período de adaptação.
6º Não ultrapassar os 15 min dia de contato com a ave, o resto do tempo na gaiola...
7º Respeitar a personalidade e os limites de sua ave, pois é um ser vivo, e terá seu jeito único.

