
11 Dicas rápidas para a transição de dieta 
da sua ave para Harrison’s Bird Foods

Para proceder à alteração do regime alimentar as aves deverão ser alimentadas com a 
formulação Harrison’s High Potency™ por um período mínimo de 6 a 8 semanas. 

       Use a formulação Bird Builder® 2 a 3 semanas 
antes de proceder à alteração de dieta. 
O iodo e minerais vestigiais presentes neste 
produto podem fomentar um apetite saudável, 
estimulando a apetência da ave para 
experimentar novos alimentos. Assim que a ave 
atinja 80 ou mais por cento de ingestão da dieta 
formulada, a administração deste produto deverá ser 
descontinuada.

       Harrison’s Bird Bread Mix™ é uma 
ferramenta de conversão de 
alimentação extremamente efectiva. 
O alimento que a ave ingere pode ser 
adicionado à mistura e cozinhado no 
alimento. Proceder à redução gradual da 
quantidade deste alimento e substituir  
por uma formulação Harrison apropriada.

       Altere o ambiente onde se encontra a ave. 
Tente mudar a ave para uma nova instalação, 
como por exemplo para uma nova gaiola. 
Remova todos os brinquedos, poleiros e 
recipientes e ofereça High Potency™ no chão.

       Use um espelho ou uma folha branca.  
Salpique o alimento num espelho ou numa 
folha branca localizados no fundo da 
instalação; esta técnica funciona 
particularmente bem em periquitos. Uma 
ave com idade suficiente para ser 
socializada  poderá alimentar-se por 
competição com a ave “rival” no espelho.  
O papel branco chama a atenção para a comida

       Desmame lentamente a sua ave das 
sementes. À noite ofereça sementes do 
comedouro apenas durante uma hora. Depois 
remova as sementes e substitua-as pela High 
Potency.™ No dia seguinte ofereça à sua ave 
sementes durante 30 minutos de manhã e à 
noite. Ao terceiro dia reduza o tempo para 15 
minutos duas vezes por dia. Finalmente  
ao quarto dia ofereça apenas High Potency.™  
Monitorizar continuamente os dejectos.
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Nota: O peso da ave, condição corporal, atitude e dejectos deverão ser monitorizados cuidadosamente 
numa base diária em aves de pequeno e médio porte. Em aves de grande porte estes parâmetros 
deverão ser analisados no mínimo duas vezes por semana.



        Alimente a sua ave na hora da refeição.  
Coloque o alimento num prato; desloque-o com o 
auxílio do seu dedo ou de uma colher e à frente da 
ave simule que está a ingerir o alimento.

        Ofereça Power Treats,™ Pepper Lifetime Coarse™ ou Adult 
Lifetime Mash.™ As aves apreciam bastante o paladar dos  
Power Treats e Pepper Lifetime Coarse.™ Estes alimentos podem 
ser triturados para aves mais pequenas. Adult Lifetime Mash™ 
também tem um sabor bastante apelativo por forma a motivar a 
ave a experimentar um novo alimento.

        Utilize uma ave convertida ao novo alimento 
como modelo. Aloje a sua ave na proximidade 
de outra ave que já esteja a ser alimentada com 
Harrison’s Bird Foods ou use uma ave de treino na 
mesma gaiola como modelo de alimentação.

          Aqueça ou humedeça o alimento. Aqueça o High 
Potency™ ligeiramente ou humedeça com uma pequena 
porção de sumo de fruta ou Sunshine Factor.®

        Programe uma transição de alimentação controlada pelo 
seu médico veterinário. Algumas aves não reconhecem 
Harrison’s como alimento e como tal internar a sua ave numa 
clinica para ser monitorizada vai ajuda-la durante o processo de 
transição de alimento.

        Se as referidas dicas não resultarem à primeira tentativa,   
pode voltar a alimentar a sua ave com o alimento habitual por  
um curto período de tempo e posteriormente tentar de novo.  
O esforço que envolve o referido processo é compensado pela 
saúde da sua ave.

Como avaliar os dejectos da sua ave
Papel branco limpo ou outras superfícies 
suaves podem ser usados para recolher  
os dejectos. Quando a ave se alimenta de 
dieta formulada a aparência normal das 
fezes é castanha com consistência suave 
mas estas também podem ser anormal-
mente escuras e secas, amarelas ou 
verdes perante uma dieta de sementes.  
A urina normalmente límpida pode apre-
sentar-se em maior quantidade em consequência do excesso de 
consumo de frutos e vegetais. Uratos normais são resíduos de pro-
veniência renal de aspecto cremoso e encontram-se frequente-
mente suspensos na urina liquida ou envolvendo as fezes. Qual quer 
alteração na coloração dos uratos é anormal. Uma ave doente pode 
apresentar alterações no volume, cor, consistência ou frequência 
das dejecções. As fezes de fêmeas em postura, crias alimentadas 
com formulações para alimentação à mão e a primeira micção da 
manhã podem ser maiores do que o normal, podendo o output 
urinário aumentar quando a ave se encontra doente ou nervosa.
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Urina (absorvida em 
papel)

Uratos Fezes

Dejectos normais
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