Invenções para
ECONOMIZAR SEMENTES
A.Simas (Ornitófilo)
Canários costumam desperdiçar muitas sementes ao
comerem. Ciscam com o bico, procurando os grãos
preferidos e jogam para fora do comedouro muitos
grãos. A perda de sementes é em média de 20%. Quanto
mais cheio o comedouro, maior o prejuízo.
O mais simples invento, da década de 90, de autoria
de LUIZ CARLOS BARBOTEAU DE ANDRADE
(e-Mail: luizcarlosbarboteau@hotmail.com), consiste em um pedaço de tubo PVC, artesanalmente moldado em óleo quente, que colocado na boca do come-

douro ½ lua, impede que as sementes sejam lançadas
para fora do mesmo. Foi aperfeiçoado recentemente
por LUIZ CARLOS GARCIA, cujo protótipo torneado em acrílico é também no formato de meia lua (veja
fotos) e adaptável em comedouros com bocas de 35 a
40mm (e-Mail: garciabebedouro@gmail.com). Nenhum dos dois modelos foi industrializado, face ao
elevado valor do investimento para produção.

O mais sofisticado é o famoso ALPIXTEX, patenteado e fabricado por ARTHUR MARQUES (e-Mail:
arthurmtavares@gmail.com), a partir de um modelo
inventado por seu pai, nos idos de 1948. É fabricado
também na Itália, com o nome de ALPHISTEX (2,50
euros a unidade e 100 por 2,00 euros cada). O mais

importante é que o Alpistex, além de economizar sementes, dispensa a tarefa de soprar as cascas. Isto porque sua estrutura obriga o canário a retirar uma semente
de cada vez e a comê-la fora do comedouro, de modo a
que a casca não fica dentro do mesmo.
Sua capacidade é de 90g de mistura de sementes com
autonomia de 30 dias para um canário, considerando o
consumo máximo de 3g de mistura de sementes por
dia, quando não há outro alimento disponível. Versátil
quanto à instalação, pode ser colocado internamente
sobre um poleiro ou do lado de fora da gaiola, no lugar
dos outros comedouros.
O produto é excelente, inclusive não quebra. Pena que
“seu” Arthur tenha descontinuado sua produção, devido à expansão do mercado ser mínima e não haver necessidade de reposição. Atualmente só é fabricado uma
vez ou outra, para atender a insistentes pedidos.
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