
    O projeto de consultoria do "Canaril Paixão", do produtor Luiz Paixão,

começou no mês de maio de 2020, sendo assistido pela equipe de

consultoria do núcleo de animais silvestres da VetJr.

  Luiz é um tradicional criador de arlequim português, vencedor de

vários prémios da Federação Ornitológica Brasileira nessa categoria.

Infelizmente, na canaricultura existe pouco auxílio médico veterinário

e, assim, iniciamos o projeto do Canaril Paixão, visando sanar essa falta

de assistência.  

    Nesse primeiro momento, optamos por realizar o manejo nutricional

e sanitário do canaril, pois esses serviços são essenciais para se obter

uma maior eficiência produtiva. O criatório está localizado na Serra do

Cipó, onde realizamos uma visita para analisar suas instalações e a

saúde de seus animais.

    O criador possui um grande conhecimento técnico, estando há várias

décadas nessa área de produção, porém, a canaricultura possui alguns

tipos de informações incorretas que são difundidas pelos criadores e,

assim, realizamos um trabalho de verificação de algumas informações e

auxiliamos nas tomadas de decisões que respeitassem o conhecimento

científico e a saúde dos animais.

   Dessa forma, visando atender às suas necessidades, a VetJr. ficou

responsável por elaborar as seguintes soluções:

           Manejo nutricional

Sabemos que o melhor custo de produção de canários está associado ao

alimento que é fornecido às aves e, assim, qualquer tipo de erro pode

resultar em perdas econômicas, seja pelo gasto excessivo ou por uma

perda na produtividade das aves. Assim, realizamos um trabalho de

revisão do manejo nutricional para estabelecer o que seria necessário,

segundo as demandas dos animais. A fim de conciliar as demandas do

animais e às especificações do criador, fizemos um manejo utilizando

farinhada e mistura de sementes balanceada, juntamente com uma

sugestão para suplementos vitamínicos.
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    Manejo sanitário

Sabendo da importância de um manejo sanitário eficiente para a

prevenção de doenças e possíveis perdas genéticas e financeiras do

criatório, a VetJr. estabeleceu um protocolo de limpeza e desinfecção,

visando diminuir ao máximo a entrada de novas doenças no plantel. É

importante reforçar que existe uma grande dificuldade em controlar

doenças após a sua entrada no plantel, devido a grande quantidade de

indivíduos e ao impasse do monitoramento, o que leva a um manejo

sanitário falho por parte do criador. Assim, a VetJr. atua solucionando

esse tipo de problema.

 

    Uma grande dificuldade que existe no fornecimento de algumas

informações técnicas está justamente no entendimento, por parte do

criador, pensando em resolver esse tipo de problema, a VetJr. produz

Procedimentos Operacionais Padrão (POP’s). No caso do Canaril

paixão foram produzidos um POP técnico de manejo sanitário e

nutricional e um POP visual sobres esses temas, facilitando o

entendimento e a aplicação de nossas recomendações.

      Ao todo, o projeto levou 60 dias para ser feito, iniciando-se em Abril

e finalizando em Junho, sendo que foram envolvidos 4 consultores da

equipe VetJr., que realizaram diversas reuniões para atender às

demandas do cliente.
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