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Oi, tudo bem? 

Eu me chamo Thays, aqui da Granja Chinope
e nesse e-book vou te ensinar algumas coisas
básicas para dar início a sua criação e
aprender a cuidar de suas aves corretamente
evitando assim a perda e até mesmo doença
no seu plantel.

Quem não gosta de galinhas né!? 
Tem gente que tem medo ou até mesmo não
gostam, mas tudo isso é uma questão de
como elas são criadas e de como você maneja
suas aves. 

As galinhas não são diferentes de nenhum
outro animal de criação ou estimação que
temos em casa, elas exigem muita atenção e
cuidado.

Quando criadas com amor e carinho elas são
carinhosas e calmas, o local onde vivem diz
muito sobre sua personalidade e de como as
pessoas enxergam as galinhas por isso preze
sempre pelo bem estar e saúde das suas aves.



Galinha Caipira

Galinha Caipira é a ave que é criada solta e
não em grandes galpões ou fechadas em
gaiolas, sendo assim as galinhas se
desenvolve no seu tempo, tem hábitos
naturais tais como: ciscar, comer insetos,
voar entre outras coisas.

Qualquer ave que tenha resistência e se
adapte a este modelo de criação livre de
gaiola pode vir a ser caipira, na nossa
opinião por exemplo aqui na granja nos
temos galinhas poedeiras criadas no sistema
caipira.

A alimentação da galinha também diz muito
sobre sua condição tanto de criação quanto
de saúde mas sobre isso falaremos mais pra
frente.



Escolhendo as aves

Escolha um bom fornecedor para garantir que
as aves venham saudáveis e se possíveis
vacinadas, no caso de galinhas médias ou
adultas certifique-se que as aves estejam
saudáveis e sem piolhos para evitar que
contaminem as outras ou espalhe pelo local
assim que chegar no terreno.

Caso a galinha esteja contaminada com
piolhos ou doente separe ela das demais e
cuide dela separada quando ver que a ave já
está bem volte a galinha ao convívio com as
outras.

Esteja sempre de olho no comportamento das
aves para notar algo de diferente e separar
caso esteja doente, elas são aves sensíveis.



Construindo um galinheiro

Procure fazer um galinheiro com piso e telhado
assim facilita a limpeza, nós indicamos que o
galinheiro seja fechado para evitar a chuva, frio
e predadores, sendo fechado evita muito que
elas fiquem doentes e assim você poderá fechar
elas se chover, se atente também em ter uma
cerragem para forrar ninhos e pisos, mantenha
sempre limpo, evite deixar entulhos ou algo que
possa machucar a ave espalhados pelo terreno
ou galinheiro.

Se atente a alguns itens que não podem faltar
no seu galinheiro, segue a lista abaixo:

-bebedouros
-comedouros
-ninhos
-poleiro
-cama / cerragem



 Alimentação 

As galinhas se alimentam de quase tudo, restos
de comidas, saladas, grãos de milho entre outros,
porém devemos ter uma atenção na hora de
alimentar as penosas e assim garantir que elas
fiquem saudáveis não ofereça alimentos
apodrecidos para suas aves.

Alimente as aves duas vezes ao dia, uma pela
manhã e outra no período da tarde, não deixe
comida parada para não atrair roedores.

Deixar elas livres faz com que elas cisquem e
achem minhocas e insetos pelo chão, caso tenha
um pasto elas adoram, sempre forneça folhas
verdes e frescas para as galinhas isso, ajuda
muito na saúde e na produção. 



Ninhos e Produção 

A escolha dos ninhos e o local é essencial para
ter uma boa produção de ovos de qualidade,
escolha lugares aconchegante e seguro para
colocar os ninhos e mantenha sempre limpo
para evitar piolhos e doenças entre as aves,
recolha os ovos sempre que possível para evitar
que elas quebrem, assim terá uma boa
produção.

Mantenha sempre o ninho limpo e organizado
para que elas se sintam bem para colocar ovos,
uma dica coloque ovos de plásticos/bolinhas
nos ninhos para incentivar elas a botarem,
funciona!

Galinha não precisa do galo para por ovos, o
galo serve se você quiser ter pintinhos no
plantel pois os galos cruzam com as galinhas
deixando assim os ovos férteis, caso contrário 
 os ovos só servem para consumo.



Galinha choca

Quando a galinha ficar choca separe ela das
demais para que ela fique quieta durante esse
período que dura 21 dias.

Escolha os ovos e a quantidade pelo tamanho
da ave, só prestar atenção é fácil! 

Coloque os ovos no ninho embaixo da galinha e
deixa ela separada para ter sucesso no
nascimento dos pintinhos.

Deixe a disposição da ave água e comida fresca
ela comerá quando sentir fome, fique atento no
ninho mantenha limpo para evitar parasitas e
doenças antes e depois de nascerem.



Como cuidar dos pintinhos

Quando eles nascem é um momento muito
importante  e de muito cuidado, fique de olho no
nascimento caso necessite os ajude um pouco,
mas não os retire do ovo, eles saem sozinhos.

Assim que nascem passado algumas horas eles
já podem se alimentar, deixe água e comida por
perto, caso queira deixar a galinha perto isso
ajuda muito no desenvolvimento dos pintinhos
mas caso opte por tirar a galinha e cuidar dos
pintinhos você irá precisar de um cantinho
quente e com lâmpada. 

Ofereça a eles uma ração apropriada para
pintinhos recém nascido, mantenha sempre o
local limpo para evitar contaminação.



Limpeza no galinheiro 

Manter sempre tudo limpo e organizado evita
muito a transmissão de doenças e faz com que
as aves se sintam melhores e fiquem saudáveis.

Deixe sempre a disposição  água fresca e limpa,
higienize os comedouros para evitar fungos, no
terreno evite deixar entulhos ou algo que possa
machucar a ave ou lugar para que fiquem
pressas.

Limpeza é essencial para ter aves saudáveis,
bonitas e uma boa produção de ovos.



Galinhas livres

Isso mesmo! 

O sistema de criação caipira ou livre de
gaiolas fazem com que as galinhas vivam
livremente expondo realmente seus hábitos
naturais da espécie como ciscar, voar, cantar
entre outros aumentando assim a produção e
auxiliando na imunidade da ave.

Mas tenha um local onde possam se abrigar e
dormirem a noite longe do frio e chuva e até
mesmo predadores, garanta que elas tenham
um local seguro e protegido.

Galinhas livres são mais felizes!
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