COMO ALIMENTAR SEU PINTASSILGO.
Muitas vezes me perguntam como alimentar corretamente seus carduelis(pintassilgos).
Lembro a todos que os relatos abaixo são um apanhado de dicas dadas por vários
criadores de todo o mundo e adaptadas para a nossa realidade aqui no Brasil.

Todos sabem dar comida a pintassilgos. Também todos sabemos que os pintassilgos se
alimentam principalmente de sementes.
O problema é acertar na escolha da comida e das sementes. Fazendo as escolhas
acertadas teremos aves saudáveis e predispostas a cantar e a criar.
Tradicionalmente os pintassilgos capturados são alimentados só com alpista ou níger.
O níger eu não recomendo, pois mais abaixo irão saber porque.
Aqueles que resistiam e se adaptavam a esta alimentação com alpista tinham uma vida
longa. Alguns relatos apontam para idades de 10 anos de vida em gaiola.
Se alimentarmos um homem só com pão, provavelmente não morrerá de fome. Também
não irá sofrer de diabetes, nem terá crises de fígado causadas por excessos na
alimentação. Nas sociedades modernas, sabemos que os doces, os fritos prejudicam a
saúde de quem abusa destes alimentos, ricos em açucares ou gorduras.
Por isso não recomendo o níger para pintassilgos, por se tratar de uma semente muito
gordurosa.
Atualmente existem no mercado misturas de sementes feitas para pintassilgos ou ditas
apropriadas para pintassilgos.
Nestas misturas predominam sementes com alto teor em gordura. Sendo este tipo de
sementes mais apetitoso para os pássaros. As sementes brancas ricas em hidratos de
carbono, como por exemplo a alpista, são ignoradas.
Quando ingerimos muitos alimentos ricos em gordura, obrigamos o fígado a um
trabalho suplementar, para as decompor e expulsar do organismo. Também no corpo há
uma acumulação de gordura que prejudica o cio dos machos.
Não é por acaso que na tradição os machos de pintassilgo que eram alimentados só com
alpista cantavam mais e eram mais apreciados o seu canto. O canto do macho predispõe
a fêmea a ovulação.
Alimentar um pintassilgo macho só a alpista não o prejudica. O problema é alimentar as
fêmeas só com alpista, pois nem todas irão ter as reservas necessárias para formar os
ovos, nem depois poderão alimentar as crias só com alpista.

No repouso durante Inverno fornecer um mistura “light”, onde a alpista é a semente
predominante. Acrescento em dias alternados uma colher de chá de mistura balanceada
Com sementes de: perila, cardo,alface, chicória e sementes selvagens. Algumas destas
sementes são difíceis de achar aqui no Brasil então poderiam ser substituídas por:
Semente de alface crespa que é parecida com o niger, semente de alface lisa, semente de
almeirão, semente de repolho e couve, semente de grama bermuda, semente de jiló,
etc...
Lembrando que estas sementes tem que ser classificadas para pássaros e não para
plantar, pois a que é para plantar já vem com agrotóxicos.
A intenção é obrigar os pintassilgos a comer alpista nos dias em que não se fornece a as
outras sementes.
Na Primavera comece a fornecer sementes germinadas misturadas com um pouco de
papa que tenha um bom nível de proteína animal.
Estes alimentos são importantes para as fêmeas alimentarem as crias.

Verduras e frutas também são muito benéficas.
Eu recomendo o brócolis, espinafre, dente de leão, maçã etc... Forneça as que você tem
a diposição. Sempre sem exageros e sempre diversificar e não ficar em uma só fruta ou
um
só legume.

E claro não esqueça de fornecer no mínimo uma vez por mês o vinagre de maçã.
O método de alimentar é simples, cabe a Natureza fazer o resto.
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Leia mais: http://www.canarilformosura.com/news/como-alimentar-seu-pintassilgo/

