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INTRODUÇĂO DE

Mundial, mais pessoas estăo usando o espaço disponível ao redor as casas
deles/delas cultivar comida. Eles plantam fruteiras, cultivam legumes, e
freqüentemente criam alguns animais--porcos, coelhos, cabras, ou avícula. Este
manual é planejado para pessoas que desejam criar galinhas ou patos melhorar a
dieta familiar e, possivelmente, ganhe alguma renda extra. Além disso, galinha e
adubo de pato é um fertilizante excelente para o jardim vegetal ou uma valiosa
adiçăo para a pilha de composto. Isto é especialmente importante aos fazendeiros e
jardineiros que năo podem disponha ou ache outros fertilizantes, e para esses que
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desejam fazer o melhor possível uso de tudo os recursos naturais das fazendas
deles/delas. O livro é dividido em duas seçőes: as primeiras transaçőes com criar
galinhas em casa, o segundo com criar patos em áreas molhadas.

Longo antes de levar avícula em seu cuidado vocę tem que pensar
aproximadamente como morar e alimentar eles. Porque casa se reúne (debaixo de
50 pássaros) năo requeira o mesmo profissional atençăo para detalhe que
rebanhos comerciais fazem, eles podem ser um recurso importante ŕ família dieta
sem um compromisso grande de tempo e dinheiro.

Porém, até mesmo um projeto pequeno requererá um investimento de dinheiro em
pintinhos e alimentará para um período de mais de seis meses durante o pensar e
período crescente antes de qualquer retorno pode ser percebida. Entăo, depois
que os pássaros começaram a se deitar, levará mais que outro săo reembolsados
seis meses antes de tudo do investimento original.

Porque galinhas e patos podem utilizar grăo de excesso, mesa esmaga,
passamanarias de jardim, e subprodutos, eles podem prover uma valiosa reserva de
comida. Algumas comunidades de agricultura produza mais grăo que a
necessidade de pessoas deles/delas. Claro que o excesso poderia ser vendido, mas
se năo, pode ser alimentado a avícula. Entăo, se há uma produçăo diminuída de
grăo em um certo ano, + rebanho de avícula pode ser reduzido em vez de diminuir
o grăo para o que é provido o pessoas. Muitas cooperativas de fazendeiro
poderiam manter este tipo de equilíbrio entre grăo produçăo e husbandry de
avícula.

Cięncia moderna grandemente aumentou nosso conhecimento de produçăo de
avícula. Raças novas foi desenvolvida, nossa compreensăo de nutriçăo cresceu,
nós aprendemos como morar melhor avícula, e medicinas novas vieram no
mercado que protege rebanhos contra doença. Este manual incorpora muitas
técnicas modernas de cięncia de avícula com experięncia prática ganha na África,
Ásia, o Caribe, e os Estados Unidos de América.

Esta publicaçăo năo se envia a projetos comerciais (rebanhos contendo centenas e
milhares de pássaros). Operaçőes deste tipo requerem um nível altamente eficiente
de produçăo e acesso para profissional técnico ajude prover uma renda razoável.

Nós o desejamos o melhor de sorte, e, Agricultura boa HARLAN H.D. Attfield

 

SELECTING UMA RAÇA DE GALINHA

Há muitos tipos diferentes de galinhas disponível. Para pessoas de séculos em
aldeias tem mantido raças locais. Partida para afastar para eles, estes pássaros
aprenderam viva da terra com muito sucesso. Eles se adaptaram para o clima, e
sendo muito ativo, eles năo săo atacados facilmente por animais selvagens, gatos,
ou cachorros. As galinhas normalmente fazem as măes excelentes, embora muitos
pintinhos săo perdidos predadores e infecta antes de eles alcançassem maioridade.
Adicionalmente, muitas pessoas acham estes pássaros fazem uma refeiçăo muito
gostosa.
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Embora raças locais tenham um pouco de qualidades boas, eles năo săo
normalmente bem vestidos para criando em prisăo, e eles năo produzem bastante
ovos e carne para justificar o custo de alimentos comprados. Para a pessoa que
deseja proporcionar para a família deles/delas ovos e carne, nós recomendamos "
raças melhoradas ". O seguinte lhe dará uma idéia disso que está disponível.

Ovo que Pőe Raças Como insinua o nome que estes pássaros săo excelentes para
produçăo de ovo, mas os corpos deles/delas săo pequeno em peso--normalmente
4 1/2 lbs. (2 kg)--e năo rende muita carne. No outro dę, eles podem botar ovos a
menos custo que outras raças. Um do mais popular raças săo o Leghorn Branco
que é capaz de produzir bem mais de 225 ovos um ano.

Raças de Propósito duais Estes pássaros pesam 6 ao redor lbs. (2.7 kg) e foi
desenvolvida para estar sobre média camadas e rende mais carne quando matou.
Raças populares nesta categoria săo Rhode Ilha Reds, Hampshires Novo, e Pedras
de Plymouth.

Raças de cruz Ŕs vezes duas raças melhoradas ou uma raça local e uma raça
melhorada săo acasaladas produza tensőes novas. Uma cruz comum em muitos
países é obtida acasalando Branco Machos de Leghorn com Rhode Island Reds
feminino. As exibiçőes de tensăo resultantes o que é vigor " híbrido chamado ". Eles
crescem depressa e puseram em peso para uma quantia razoável de alimento. As
galinhas se deitam freqüentemente melhor que qualquer um das puras raças das
quais eles eram produzida. <veja; figura 1>

" Costume que cria " galinhas para
executar bem debaixo de condiçőes
locais é praticado agora dentro
muitos países. Em Java, Dr. Bird
informou resultados bons que usam
uma cruz-tensăo chamados o
Babcock 300.

Que raça deveria selecionar vocę? É
extremamente importante que vocę
contate seu habitante agente de
extensăo ou perito de avícula de
universidade antes de tomar sua

decisăo. Eles serăo capaz o guiar e sugestionar uma raça satisfatório para sua área.

 

PREPARING PARA CRIAR GALINHAS

Este guia foi escrito para mostrar como usar raças melhoradas de avícula para
produzir mais comida para sua família, e possivelmente ganha alguma renda extra.

Este manual se trata de criar galinhas em canetas e gaiolas que protegerăo um
rebanho contra doença, roubo, e animais predatórios. Quando săo criadas
galinhas em prisăo, os pássaros săo completamente dependentes em vocę lhes
proporcionar o alimento eles precisarăo produzir ovos e carne. Esta năo é uma
tarefa fácil. Em cima dos cientistas de avícula de anos tenha centenas gastas de
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horas e milhőes de dólares de pesquisa para determinar isso exatamente que
galinhas exigem produzir a quantia de máximo de ovos e carne para o menos
quantia de dinheiro.

Quantias de alimento para quase 75 por cento do custo de criar um pássaro a pôr
idade e 60 por cento do custo de produçăo de ovo. Para o produtor de avícula de
casa uma bom-qualidade alimento comercialmente-misturado é recomendado.

Alimentos equilibrados Também săo chamados alimentos comercialmente-
misturados alimentos equilibrados. Alimentos equilibrados săo exatos misturas de
proteínas, carboidrato (energia alimenta), vitaminas, e minerais. Eles săo mesmos
importante ao produtor de casa de avícula porque eles contęm tudo o rebanho
necessidades para promover saúde boa, crescimento rápido, e produçăo de ovo
de máximo. Equilibrada alimentos estăo disponíveis ao governo e moinhos de
alimento privados. Em algum governo de países moinhos produzem alimenta a
custo (debaixo de subsídio) que os faz muito atraente para pessoas avícula
elevando em um orçamento limitado. Muito freqüentemente moinhos de governo
estabelecem lojas convenientemente localizada ao longo do país. Isto também faz
isto fácil para avícula local fazendeiros para comprar alimentos equilibrados. Estas
lojas bastante freqüentemente espaço de parte com habitante escritórios de
extensăo agrícolas. Seu agente de extensăo local poderá lhe falar onde a mais perto
de loja de alimento fica situada em sua área.

Alimentos de avícula comercial-moidos săo normalmente vendidos nas categorias
seguintes: autor racione, grower racionam, e pondo raçăo. Recomendaçőes
específicas do fabricante de alimento deveria ser seguida. Em geral, deveriam ser
alimentadas raçőes de autor de nascença para 6 a 8 semanas de idade; deveriam
ser alimentadas raçőes de grower começo a 6 a 8 semanas e até 18 a 29 semanas
de idade. Depois disso, deveriam ser usadas raçőes de camada. Em muitos países
só raçőes de camada estăo disponíveis. Se este for o caso, podem ser usadas
raçőes de camada em lugar de autor e raçőes de grower.

Raçőes de avícula podem entrar triture, esmigalha, ou forma de pelota; a pessoa é
igualmente tăo bom quanto + outro, mas năo podem ser usadas pelotas para
pintinhos. Porque galinhas desperdiçarăo menos alimento em esmigalhe ou forma
de pelota, estes alimentos podem ser no final das contas mais econômicos, até
mesmo, embora eles normalmente valessem um pequeno mais.

O apęndice lista vários equilibrado alimente fórmulas de mistura usadas em muitos
países atualmente ao redor do mundo. Os estude cuidadosamente, e veja se
qualquer deles ajustasse suas circunstâncias.

Misturando Equilibrado Alimenta em Casa Esta aproximaçăo geralmente năo é
recomendada por causa da grande dificuldade envolvida dentro colecionando
todos os ingredientes necessário duplicar alimentos cientificamente-formulados de
moinhos comerciais. Até mesmo um ingrediente omitiu ou improperly mediram
poderia resultar dentro fracasso. Quando os indivíduos tentarem misturar o
próprio alimento deles/delas, eles pagam freqüentemente mais por ingredientes
que um moleiro de alimento profissional que compra tudo em quantidades de
tamanho grandes. No outro dę, foram organizadas cooperativas de fazendeiro
para produzir equilibrado alimenta em muitas partes do mundo.
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Se um desarranjo deveria acontecer na entrega de alimentos moidos a sua área,
vocę terá prepare uma " raçăo " de emergęncia de produtos localmente disponíveis
até alimentos equilibrados é disponível novamente. É melhor para examinar tudo o
que está disponível em sua área e sabe + que vocę fará se isto já for necessário.

Se vocę deveria desejar misturar seu próprio alimento, por favor se lembre que é
melhor para usar subprodutos de cereal em lugar de cereal se granular, o qual
freqüentemente forma a dieta principal para muitos pessoas. Subprodutos--que
năo pode ser usada para consumo humano--é valioso ingredientes para
produtores de alimentos equilibrados. Muitos países estăo colocando prioridade
alta agora em fazer uso mais efetivo de comestíveis localmente disponíveis,
particularmente subprodutos de comida e materiais desperdício rico em energia e
proteína. Isto está sendo terminado em um esforço ampliar a indústria de avícula
sem competir diretamente com pessoas para escasso e grăos de cereal caros.
Ilustrar este ponto, em uma experięncia na Universidade de Camadas de Wisconsin
mantiveram 67 por cento de produçăo de ovo na dieta seguinte formulada com
farelo de trigo de arroz:

 

Mesa 1. Dieta de farelo de trigo de arroz completada.

Porcentagem de

Arroz farelo de trigo 90.0 Fish refeiçăo 1.0 Alfafa refeiçăo 1.0 Ground limestone 5.4
Iodized 0.5 salgado DICALCIUM PHOSPHATE 1.0 METHIONINE 0.1 Vitamina rastro-
-mineral 1.0 SUPPLEMENT(1 DE ) livre escolha pedra calcária grit----

(1) O suplemento vitamina-mineral provę, por quilograma (kg) de dieta: 6000
Unidades Internacionais (I.U.) de vitamina UM, 900 Unidades de Pintinho
Internacionais (I.C.U.) de vitamina [D.sub.3], 22 I.U. de vitamina E, 10 miligramas
(mg) de Riboflavin de , 0.7 mg de ácido de folic, e 200 mg de carbonato de zinco.
(Fonte: Costa, 1981)

 

Dentro de limites uma pessoa pode ser muito criativa ao formular alimentos em
casa. Um bem exemplo disto é provido por peritos de avícula Sr. Allan McArdle e Sr.
J.N. Panda na publicaçăo deles/delas intitulada, Métodos Novos Pagam Com
Avícula (Publicaçăo de Casa de Alfabetizaçăo). Eles dăo o conselho seguinte a
pessoas que vivem em partes rurais de Índia:

Obtain grăos desperdício; se possível, bastante para dar aproximadamente 3 oz.
(85 gm) para cada Pássaro de diariamente de forma que com 12 pássaros vocę
precisa ter aproximadamente 2-1/2 lbs. (1.14 kg) de granula (tente escolher grăos
os pássaros gostam). Os grăos podem ser substituídos em parte (para cima para
meio) através de farelo de trigo de arroz.

Obtain bastante fontes de proteína ao redor da aldeia como:

1. Carne de animais mortos ou alternativamente offal de carne (partes de carne
geralmente năo comido por humanos) se disponível. Doze pássaros văo
precisam aproximadamente 1-1/4 lbs. (.57 kg) de carne ou pequeno pesca,
răs, ou Caracóis de diariamente equilibrar o alimento deles/delas. Estes
podem ser fervidas e podem ser alimentadas dentro o alimento.
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Note: Se vocę tem uma provisăo extra de carne partida entăo em cima de tente
preservam isto. Corte em tiras magras, imirja em soluçăo salgada, e declive ao sol
secar--mantendo isto longe de moscas. Isto manterá bem; quando precisou pode
ser picado e encharcado em água. Alimente sobre um-terço para um-meia de peso
(quando seca) sobre 1/2 lb. (.23 kg) para 12 pássaros diariamente. Se vocę mistura
alimento seque, isto secou carne pode ser usada chăo-para cima sem saturar.

1. Se năo podem ser obtidas bastante carne, peixes, răs, ou caracóis diário--
suponha só 3/4 lb. (.34 kg) estava disponível para 12 pássaros--entăo isto
será necessário completar de outras fontes. Por exemplo:

(um) Some aproximadamente 1/4 lb. (.12 kg) ou mais de formigas brancas--estes
podem be cavou fora de montículos grandes ao redor da aldeia e selva. (Este săo
um valioso alimento de avícula.)

(b) Ou usa cowdung voam larvas de inseto. Estes podem ser crescidas dentro
pequeno Covas de que estăo cheio com adubo e mantiveram umidade.
Borrificando um que farinha de little também ajudará. Uma provisăo boa de larvas
de inseto vai normalmente está disponível em sete dias. Estes foram usadas
completam alimento como com formigas brancas.

(c) Outros suplementos săo núcleos de manga que podem ser esmagados and
usou como 10 por cento do alimento, ou fruta estragada que pode ser usado
como 10 a 20 por cento do alimento.

(d) pode ser incluído Qualquer desperdício de comidas cozidas no alimento se
alimentou molhado--caso contrário use em um cevador separado.

(e) alimento Verde ŕ taxa de cerca de 1/2 galăo medida (1.9 litros) pode ser dado
para 12 pássaros, se năo correndo em pasto bom. que Alguns materiais de aldeia
podem ser Dublam grama, repolho e rabanete parte; folhas tenras de árvores como
tamarindo, mamăo, Agisti de , etc.; e jacinto de água (Jagal ou Chingudia Dal),
selvagem caia, folhas de ervilha de vaca, mung, ou colheitas de biri.

(f ) Também proveja ossos esmagados e alguma multa embaraçam de + rio.

em resumo, 12 pássaros precisarăo aproximadamente 2-1/2 lbs. (eu. 14 kg) grăo e
1 - 1/4 lbs. (.57 Kg de ) carne. Offal de carne é uma fonte de proteína boa e quando
está disponível fresco e diariamente, pode prover um alimento equilibrado capaz de
dar muito bom Produçăo de . Porém, deve ser alimentado junto com molhado
triture diariamente. Alternativamente, que uma fórmula razoável pode ser feita para
usando caracóis, răs, peixes, ou um pouco de carne mais formigas brancas, etc. e
outros suplementos, mais alimento verde--em todos os 3 a 4 lbs. (1.4 a 1.8 kg) de
alimento diariamente.

Alguns Alimentos devem Ser usados Com Cuidado Dr. H.R. Pássaro aconselha que
alguns ingredientes de alimento tenham desvantagens especiais que devem seja
notada. Refeiçăo de Cottonseed contém uma substância chamada gossypol que
descora ovo suarda e inibe crescimento de pássaros jovens. Porém, cozinhando a
refeiçăo diminuirăo o gossypol e resulta em um produto que é satisfatório para
pássaros crescentes, embora possa ainda descore suarda. Refeiçăo de semente de
mostarda contém um inhibitor de crescimento e năo deve represente mais que 5
por cento da dieta. Refeiçăo de Rapeseed contém uma combinaçăo que interfere
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com funçăo de tiróide (uma glândula importante), e também năo deveria
representar mais que 5 por cento da dieta, a menos que melhorasse tensőes da
planta săo usadas.

Feijăo-sojas contęm um inhibitor de trypsin, uma enzima importante para digestăo,
mas pode seja destruída cozinhando. O processo de refeiçăo de feijăo-soja é agora
tăo bem unificado que este inhibitor raramente é um problema.

Saber se refeiçăo de feijăo-soja está completamente bastante cozida, siga este
simples procedimento:

1) Lugar 10 colheres de chá (aproximadamente 30 gramas) da refeiçăo cozida em
um jarro pequeno com uma tampa apertada.

2) Some 1 colher de chá (aproximadamente 4 gramas) de grau de fertilizante ou
urea de grau de alimento e 5 colheres de chá (25 cc) de água.

3) Mexa os conteúdos e cubra o jarro com a tampa. Selo deveria estar apertado.

4) Espera 20 minutos. Cheire para o odor de amônio (um extremamente afiado
cheiram.)

5) Se amônia estiver presente, a refeiçăo de feijăo-soja contém o urease de enzima e
năo esteve bastante aquecido.

Feijőes de campo (marinha, pinto, rim, etc.), como feijăo-sojas, contenha
crescimento-inibindo materiais isso também pode ser destruída cozinhando.

Agora vocę tem que se perguntar: Que alimentos estăo localmente disponíveis, a
que volume, e a que preço? Eles săo ou substituem círculo de ano disponível?
Possa eles sejam combinados para fazer uma fórmula satisfatória, ou outros
ingredientes terăo que ser transportados dentro de outras áreas? Se vocę está
considerando uma operaçăo médio-de tamanho ou ampla, vocę deveria ter
alimento local ingredientes analisados por profissionais. O teste final da qualidade
dos ingredientes e a formulaçăo é como bem seu avícula executa. Por causa da
dificuldade de misturar alimentos em casa, é geralmente melhor para usar
completamente equilibrada e preparado alimenta pronto para uso em forma seca,
comprou de governo ou moinhos de alimento privados. <veja; figura 2>

Friccione Porque galinhas năo tęm dentes para ajudar se separe a comida
deles/delas, eles comerăo freqüentemente friccione--grosso lixe, pedaços de pedra
calcária e granito, seixos minúsculos, e pedregulho de rio bom. O friccione chalés
na moela e ajudas moem grăo e outros alimentos ásperos antes de eles fossem
passados em para os intestinos. Se vocę está alimentando inteiro ou rachou grăos
(arroz, trigo, milho, etc.), alimentos fibrosos, ou duros, vocę deveria prover algum
tipo de friccione em um recipiente pequeno perto do cevador. Friccione năo é
precisada se os pássaros estiverem de regime. Algumas pessoas que mantęm as
galinhas deles/delas em lixo fundo ou em gaiolas de colônia ainda proveja friccione
embora eles alimentam tritura para ajudar os pássaros deles/delas digira pedaços
de lixo ou penas que săo geralmente consumida por engano.

Alimento armazenando Um gerente bom constantemente está no alerta para perda
de alimento. Em alimento de tempo de umidade deva năo seja armazenada para
mais de quatro semanas impedir isto de ficar passado ou igualar ligeiramente
mildewed. Algumas pessoas acumulam bolsas de alimento em uma plataforma alto
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bastante permitir um gato adquirir
atrás e debaixo disto controlar
roedores.

Alimentos melhorados e Pássaros de
Aldeia Locais Aldeia (nativo) raças de
galinhas săo geralmente pequenas e
săo mantidas principalmente como
comedor de carniça. Embora eles
ponham um número pequeno de
ovos, eles mostram um lucro porque
eles năo valem nada que alimentar. A
consideraçăo importante sobre
avícula năo é o número de ovos que
eles se deitam, mas os custos
envolveram para cada dúzia ovos.
Melhorando a dieta de pássaros de
aldeia resultará em um aumento em
produçăo de ovo, mas pode năo ser

bastante para justifique o custo de alimentos comprados. Por outro lado,
melhorando a dieta deles/delas utilizando grăos de desperdício e subprodutos
resultarăo virtualmente em produçăo aumentada de ovos a năo custo. Porém, se
lembre aqueles pássaros de nativo que percorrem livremente tendem a esconder "
os ovos deles/delas, fazendo isto difícil para o dono os juntar.

A Importância de Água A importância de água em produçăo de avícula nunca
deveria ser subestimada. Muitos pessoas năo provęem instalaçőes molhando
adequadas, especialmente em tempo quente. Amplo água fresca e bastante espaça
para alcançar isto é extremamente importante para assegurar crescimento bom e
produçăo de ovo de máximo. O quadro seguinte dá as exigęncias espaciais
mínimas para pássaros durante o crescimento e pondo período:

 

Mesa 2. Waterer espaçam exigęncias.

AGE EM WEEKS WATERER ESPAÇO POR PÁSSARO

0 - 3 1/4 polegada linear (.7 cm)

3 - 8 1/2 polegada linear (1.25 cm)

9 - maturidade, and 3/4 polegada linear (2 cm) durante pôr período

 

Mesa 3. Crescimento aproximado taxa e alimenta e consumo de água para
branco incitam galinhas de tipo.

Age Crescimento wt. Feed Consumption Água Consumo weeks lbs(kg de ) lbs(kg
de ) por 100 pássaros por 100 pássaros por dia (alimento cheio) galőes de EUA
(litros) dia de per por semana (cumulativo)

1 0.15 (.07) 3 (1.4) 20 (9.1) 0.5 (1.9) 2 0.3 (.14) 4 (1.8) 55 (25) 1.0 (3.8) 3 0.45 (.21)
6 (2.7) 100 (46) 1.5 (5.7) 4 0.6 (.27) 7 (3.2) 155 (71) 2.0 (7.6)
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5 0.8 (.36) 9 (4.1) 220 (100) 2.5 (9.5) 6 1.0 (.45) 11 (5.0) 300 (136) 3.0 (11.4) 7 1.2
(.55) 12 (5.5) 390 (177) 3.5 (13.3) 8 1.4 (.64) 14 (6.4) 495 (225) 4.0 (15.2)

9 1.6 (.73) 14 (6.4) 600 (273) 4.0 (15.2) 10 1.8 (.82) 15 (6.8) 715 (325) 5.0 (18.9) 11
1.9 (.86) 16 (7.3) 830 (377) 6.0 (22.7) 12 2.1 (.95) 16 (7.3) 945 (430) 6.0 (22.7)

13 2.25 (1.02) 16 (7.3) 1065 (484) 6.0 (22.7) 14 2.4 (1.1) 16 (7.3) 1185 (539) 6.0
(22.7) 15 2.55 (1.16) 17 (7.7) 1310 (595) 6.5 (24.6) 16 2.7 (1.2) 17 (7.7) 1435 (652)
6.5 (24.6)

17 2.8 (1.26) 18 (8.2) 1565 (711) 7.0 (26.5) 18 2.9 (1.32) 18 (8.2) 1695 (770) 7.0
(26.5) 19 3.1 (1.4) 18 (8.2) 1820 (827) 7.0 (26.5) 20 3.3 (1.5) 18 (8.2) 1950 (886)
7.0 (26.5)

21 3.4 (1.55) 18 (8.2) 2080 (945) 7.0 (26.5) 22 3.5 (1.6) 19 (8.6) 2210 (1005) 7.5
(28.4) 23 3.7 (1.7) 20 (9.1) 2350 (1068) 7.5 (28.4) 24 3.9 (1.8) 21 (9.5) 2500 (1136)
8.0 (30.3)

 

As figuras na mesa săo só aproximaçőes. Consumo de alimento atual vai dependa
da tensăo de pássaros, a formulaçăo de alimento, temperatura, saúde de os
pássaros, e a condiçăo de morar.

Próprio Alojamento Quando a pessoa pensar de livre-percorrer avícula que acha o
próprio alimento deles/delas, requeira pouco cuidado, e proveja comida para a
mesa familiar, a pessoa vę vantagens óbvias. Avícula foi mantida deste modo para
centenas de anos. Há desvantagem, porém. A maioria das comunidades que se
interesse pela prática de avícula deles/delas algum grau de prisăo.

Gama de avícula deixando é livremente um modo econômico para lhes
proporcionar alimento. No outro dę, os expőe a predadores e doenças. Além disso,
eles năo podem ser garantidos uma dieta balanceada de há pouco forragear.
Alcançar uma dieta sensata, devem ser eles contanto com comida de supplemental.
Global, livre-percorrendo galinhas requerem menos trabalho que rebanhos
limitados, mas ao localizar alimento desperdício e piscinas de água que eles săo
mais provável contrair parasitas, bactérias, moldes, e doenças fatais como
coccidiosis e Newcastle doença (estes serăo discutidas depois). Raças ao contrário
melhoradas, livre-percorrendo aldeia, pássaros incubam os próprios ovos
deles/delas e assim se reproduzem, e porque eles podem se deitar ovos em lugares
inesperados, muitos ovos estăo perdidos. Além disso, o processo de se tornar
broody (incubando e chocando pintinhos) diminuiçőes a taxa de máximo de
produçăo de ovo. Raças melhoradas de galinhas tendem a ser as măes pobres e
năo incubar os próprios ovos deles/delas, mas eles botam muitos ovos. Galinhas
limitadas em canetas ou gaiolas com cevadores limpos e waterers, assim tenha as
vantagens seguintes em cima de livre-percorrer pássaros:

1) controle Melhor de doenças. 2) Menos perdas de galinhas para roubo ou
animais predatórios. 3) Menos perturbaçăo para jardins de legume e a propriedade
de vizinhos livre-percorrendo Galinhas de . 4) coleçăo Fácil de ovos. 5) acesso Fácil
para galinhas para inspeçăo rotineira. 6) coleçăo Fácil de adubo para uso no
jardim.

Tręs tipos de morar tęm provou muito próspero em muitas partes do mundo: +
caneta de slatted-chăo, o fundo-lixo derramou, e a gaiola de colônia de metal-chăo.
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Caneta de Slatted-chăo Este sistema foi desenvolvido por Peter Krusch para uso em
Sierra Leone, África. Slatted-chăo canetas (Figura 3) é construída em postes com
chăo e lados feitos de postes de arbusto ou divisăo bambu. O telhado pode ser de
sapé ou metal e deveria ter um grande penda. Se um metal telhado é usado, a
estrutura deveria ser colocada na sombra de árvores ou sapé deveria cobrir +
metal. Chăos deveriam ser fortes bastante apoiar o peso de uma pessoa. A abertura
partiu entre cada um dos pedaços de chăo năo deveria exceder 1 polegada (2.5
cm), nem é qualquer menos que 3/4 polegada (2 cm) impedir para ovos de
fracassar, enquanto permitindo bastante quarto para droppings para atravessar. Se
formigas de motorista forem uma ameaça, os postes podem ser colocados em latas
querosene contendo ou óleo de motor velho.

Considerando que adubo de avícula é extremamente rico em nitrogęnio que é um
valioso fertilizante para jardins. Para colecionar este subproduto, uma plataforma
ligeiramente elevada deveria ser construída abaixo + slatted-chăo e o adubo
freqüentemente rasparam.

Deveriam ser providos ninhos ŕ taxa de um individual 1 pés x 1 pés x 1 pés (30 cm x
30 cm x 30 cm) ninho para todo cinco pássaros ou um 2 pés x 3 pés (60 cm x 90
cm) ninho de colônia para para cima para 50 pássaros. Dos dois tipos de ninhos, o
ninho de colônia será mais satisfatório. Para o convenięncia da pessoa que
coleciona ovos de uma caneta de slatted-chăo, uma cobertura dobrada ou
removível atrás tábua permitirá acesso aos ninhos do exterior. O fundo do caixa de
ninho deveria estar apertada bastante assim pode ser enchido a uma profundidade
de 4 polegadas (10 cm) com arroz descasca, serragem, ou algum outro material
aninhando macio. (Veja Figura 4.) Avícula deve ser

protegida de ventos fortes contínuos
ou chuva soprando. Isto pode ser
realizada facilmente pendurando
tapetes, bolsas, ou outro tal material
em cima dos lados da caneta quando
necessário.

Ao construir a caneta, se lembra de
que cada pássaro de adulto
requererá 2-1/2 a 3 pés quadrados
(.23 a .28 [m.sup.2]) de espaço de
chăo.

Abrigo de fundo-lixo Este sistema utiliza um abrigo simples no qual os pássaros săo
permitidos correr livre em uns 6-8 polegada (15 cm x 20 cm) camada de material
absorvente, como serragem, que arroz descasca, madeira, cavacos, amendoim
(groundnut) conchas, folhas, grama seca, espigas de milho de milho de milho
esmagadas, árvore, lata, etc.

O desígnio e explicaçăo do fundo-lixo derramaram alojamento é provido por Allan
McArdle e J. N. Panda. Esta aproximaçăo tinha sido prosperamente usada em
muitas partes de Índia. (Veja Figure 5.)
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Em África algumas pessoas
constroem as canetas deles/delas
usando lama e varas ou blocos de
lama. Se vocę use estes materiais se
lembram de da que devem ser
engessadas paredes de lama com um
casaco bom cimento. Este casaco de
gesso năo só é facilitar limpeza, mas
também prevenir as galinhas de
escolher a lama. Também devem ser
levadas providęncias para luz
adequada e ventilaçăo em
consideraçăo no desígnio deste tipo
de casa.

Há várias vantagens a usar o sistema
de fundo-lixo. Avícula deteve um

abrigo com um chăo nu tenha uma vida muito desinteressante. Uma vez eles
comeram o alimento deles/delas que eles tęm nada para fazer e freqüentemente
vícios de começo como pena escolher. Com lixo fundo composto em + abrigo,
pássaros tęm uma fonte de ocupaçăo constante. Eles arranham continuamente no
lixo e pó toma banho nisto. Também lhes permite contrariar extremes em tempo.
Quando o tempo está quente eles escavam nisto para se esfriar, porque o lixo
mantém um relativamente temperatura constante e está muito mais fresco que o ar
circunvizinho. Galinhas que mantęm posiçăo fresca mais ovos.

Depois de um ano lixo fundo aceso os pássaros terăo criado um extremamente
valioso subproduto, como ilustrada em Figura 6.

 

Mesa 4. Informaçăo de Adubo de avícula
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Adube Produçăo

Layers: 25 libras por 100 por dia com normal secar. Quatro-décimo de um pé
cúbico por 100 por dia. Umidade conteúdo 75-80% como defecada. Peso de de
um pé cúbico de adubo de avícula a 70% umidade é aproximadamente 65 libras.

Valor de fertilizante de Adubo de Avícula

Pounds por Tonelada

Umidade de Nitrogęnio de % Phosphorous Potassa Manure fresco 75 29 10 8
Manure armazenado 63.9 24 13 16 Estenda em camadas litter 22.1 50 23 36

Quando nitrogęnio vale 25 centavos por libra, phosphorous 15 centavos por libra,
e potassa 8 centavos por libra, os valores por tonelada de adubo de avícula é:

Manure $9.39 fresco Manure 9.23 armazenado Estenda em camadas litter 14.86

Outros elementos de fertilizante contidos em poutry adubam inclua cálcio,
magnésio, cobre, manganęs, zinco, cloro, enxofre, e boro.

 

Fonte: Univ. de New Hampshire Boletim 444--Adubo de Fazenda

Aqui săo alguns pontos se lembrar ao construir um abrigo de fundo-lixo:

1) UMA 15-polegada (38 cm) parede de lama alta cerca os 8 pés x 8 pés (2.44 m x
2.44 m) área de chăo. O chăo é feito de terra batida e é 6 polegadas compostas (15
cm) sobre nível de chăo. Se disponível, barato produziu podem ser usados tijolos
de lama em lugar de terra batida.



14 / 66

2) Canto postes săo 7 pés cortados (2.14 m) em comprimento, pintou com piche, e
enterrou 2 pés (61 cm) no chăo. O cume de cume estende 8 pés (2.45 m) sobre
nível de chăo.

3) Bambu pedaços ou sarrafo de madeira com 3-polegada (7.6 cm) centros săo
fixos 9 polegadas (23 cm) na parede de lama e fixo ŕ viga superior a um 5-pé (1.5 m)
nível com uma grade atravessada entre para somou Força de . Deveriam ser
amarradas vigas de bambu com firmeza. A porta, medindo, 3 1/2 pés x 2 pés
(1.07m x .61 m) em tamanho, é fixo entre dois posta sobre a parede e abre externo.

4) The telham de sapé deveria ser fortalecida com cruz-pedaços de bambu para
vigiar contra animais e deveria estender suficientemente em todos os lados para
alcançar dentro de 3 pés (.9 m) do chăo. Isto servirá para proteger o fundo-lixo de
chuvas pesadas e luz solar de excesso. É muito importante manter as 6-8 polegadas
(15-20 cm) de lixo fundo seque e deveriam ser mexidos cada uma ou duas
semanas. Ao mexer, volta, + lixo em cima de completamente, como se cavando no
jardim.

5) ŕ noite galinhas amam para poleiro sobre o chăo. Este comportamento é
arraigou atrás a tempo distante quando galinhas precisaram empoleirar alto em
árvores para se proteger de animais predatórios. Hoje, o uso de Săo aconselhados
poleiro postes para ajudar controle problemas respiratórios e Pestes de como
carrapatos e sangue-chupando mites. Dois 4-pé (1.2 m) poleiro Postes de
suspendidos por arame dos quatro cantos do abrigo (ou provido com pernas)
permitirá espaço suficiente para 15 pássaros. O poleiro propele deveria ser pelo
menos 2 pés sobre a superfície do lixo. (Veja Figura 7 e 8.)

6) será mais fácil de colecionar os ovos se as galinhas tiverem um aninhando Área
de . Um ninho que mede 2 pés x 1 1/2 pés (.61 m x .46 m) é feita de lama (ou lama
bloqueia) e deveria ser quase a altura do abrigo lama parede. Uma parede de
divisăo, 6 x 9 polegadas (15 cm x 23 cm) alto, divide o ninho em dois
compartimentos--bastante espacial para 15 Pássaros de . Alguns polegadas (7-8
cm) de lixo colocado no fundo de cada Compartimento de fará o ninho confortável
e prevenirá ovo Quebra de .

Gaiola de Colônia de metal-chăo A gaiola de colônia foi projetada por Harlan H.D.
Attfield na Etiópia e Maurício para urbano e moradores de aldeia que desejam
manter um rebanho pequeno de galinhas para produçăo de ovo. É vestido
particularmente a pessoas que limitaram espaço ao redor as casas deles/delas.
<veja; figura 9>
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Galinhas mantendo em uma gaiola
espaçosa fora o chăo tęm várias
vantagens, mas este sistema também
possa dar origem a alguns
problemas. Com cuidado, porém, săo
prevenidos eles facilmente. <veja;
figura 10>

 

1) Em alguns casos o droppings dos
pássaros năo secarăo rápido
bastante para evitar a procriaçăo de
voa. Deveria ser removido adubo
semanal quando tais pestes forem
problemáticas.
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2) Desde limitada espacial inclina galinhas a canibalismo, eles deveriam ser
debeaked, e preferivelmente antes do começo de produçăo de ovo. O processo de
debeaking provavelmente é

mais incomodando ao grower de
avícula que para o pássaro.
Debeaking é de nenhuma maneira
prejudicial ao pássaro e é o único
método seguro de controlar
canibalismo.

Esta operaçăo é facilmente terminada
em um pássaro jovem removendo a
gorjeta do bico superior--há pouco
na frente do bloco--com uma faca

afiada, tesouras, ou lado-cortadores. Prevenir que sangra e infecçăo, cauterize a
ferida colocando uma faca quente contra o corte se aparecem.

Sr. Krusch recomenda outro método: Abra a boca do pássaro e coloque em cima
de uma 3/4 polegada rígida (2 cm) tábua como mostrada no diagrama (Figura 12).
Com uma faca afiada

isso foi aquecida um sombrio
vermelho, corte o bico como
mostrada. A lâmina quente
cauterizará a ferida. A gorjeta do mais
baixo bico é melhor afastada
apertando a lâmina quente contra
isto até a gorjeta esteve de volta seco.
Năo deve ser tomado cuidado em
ambos os casos para prejudique a
língua.
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3) que A gaiola deveria ser colocada em uma área sombreada para proteger isto de
luz solar direta quando Temperaturas de săo altas. Isto é muito importante porque o
telhado de folha-ferro é um + condutor eficiente de calor. Em bolsas de aniagem de
dias ventosas ou chuvosas pode ser pendurada em cima de a frente da gaiola. De
acordo com alguns resultados de teste interessantes, ovo mais alto Produçăo de
pode ser mantida protegendo camadas de vento, particularmente durante meses
de inverno frios.

Uma gaiola de colônia que mede 7 1/2 pés x 3 pés (2.3 m x.92 m) provę pensando,
enquanto crescendo, e pondo instalaçőes para 10 a 12 pássaros, bastante para
produzir meia dúzia pelo menos incita um dia, que é mais que suficiente para a
família comum. Na realidade, se alguns ovos săo vendidos durante + ano para os
amigos e vizinhos, o dinheiro recebido pagará pela maioria do alimento e + custo
dos pintinhos de bebę. Quando galinhas ficam muito velhas para produzir ovos, a
família, possa os comer ou possa vender alguns no mercado para renda extra.

A gaiola de colônia ilustrou neste livro <veja; figura 13 e 14> foi construída com os
materiais seguintes:

1) engradado de Embalagem sobe a
bordo (para atrás, lados, partiçăo
removível, parede central, apóia, e
armaçăo de ninho-caixa)

2) Cinco eucalipto propele (dois 60-
polegada-longo (1.52 m) postes para
a frente Uprights de , dois 54-
polegada (1.37 m) postes para a
parte de trás, e um 8-pé (2.44 m)
poleiro poste)

3) 50 pés (15.25 m) de 1 x 3 (2.5 cm x
7.5 cm) tiras de madeira (armaçăo)

4) 8 pés (2.4 m) de malha de arame
pesada, 3/4 polegada (2 cm)
quadrado ou 3/4 x 1 polegada (2 cm
x 2.5 cm) retangular para chăo

5) 10 pés (3 m) de 1/2 polegada
quadrado (1.3 cm) năo galvanizou

malha o franzino arredondam tipo (portas e chăo de ninho-caixa)

6) Dois engradados de passa ou caixas de luz (caixas de ninho)

7) Uma folha de ferro galvanizado (telhado), 8 pés x 3 pés (2.44 m x .92 m).
Alumínio de que reflete o calor do sol também é material de cobertura bom para
uso nos trópicos.

8) 2-polegada (5 cm) unhas diretas, 3/4-polegada (2 cm) U prega, apartamento-
encabeçou galvanizada que telha unhas, dobradiças,

(Veja Apęndice 3 para uma fotocópia azul detalhada que mostra como construir
uma gaiola de colônia.)
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Para prevenir caindo em um chăo de arame esticado, é recomendado um apoio de
volta-arame. Simplesmente prenda um pedaço de arame forte ao redor do apoio de
ninho-caixa mais próximo a porta de centro e dá laçada isto pelo chăo de arame,
como mostrada em Figura 17.

Também podem ser feitas gaiolas de
colônia de bambu. A armaçăo é feita
de postes pequenos, com postes de
chăo elevaram aproximadamente 3
pés (.92 m) do chăo. Os postes de
chăo estăo cobertos com bambu
grande espia, divida em tiras 1 1/2
polegadas (4 cm) largo com a
abertura partida entre cada um dos
pedaços de chăo que năo excedem 1
polegada (2.5 cm) e năo menos de
3/4 polegada (2 cm) impedir para
ovos de fracassar, contudo grande
bastante para permitir droppings
para passar por. Săo construídas
paredes de tiras verticais de bambu 1

1/2 polegadas (4 cm) largo, espaçada 1 1/2 polegadas (4 cm) para 2 polegadas (5
cm) separadamente. (Veja Figura 19.) Finalmente, o todo

estrutura pode ser coberta com um
sapé ou telhado de ferro-folha.
Proteçőes de lata nos postes de apoio
impeça ratos e outras pestes subir os
postes. (Veja Figura 18.)

 

A gaiola na qual estes planos săo
baseados era provida com um poste
de poleiro que embora năo é
absolutamente necessário, agrada as
galinhas e os adquire ŕ noite fora o
arame frio. Tal um poste deveria ser
pintado duas vezes com óleo de
cárter com o que foi diluído meio-e-
meia querosene, repelir sangue-
chupando mites.
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As duas caixas de ninho--que săo adequados para 10 a 12 camadas--deve ser
mantida com uma cortina de aniagem encorajar uso pelas galinhas, desde que
pássaros buscam privacidade e escuridăo a pôr tempo. (Veja Figura 15.) A 1/2-
polegada (1.25 cm) malha quadrada do chăo de ninho vai

dę um pouco debaixo do peso do
ocupante e impede para o ovo de
rachar quando derrubou.

Uma desvantagem da casa de galinha
convencional é freqüentemente isso
ovos acumulam dentro o ninhos e é
sentada em e manteve morno por
outras galinhas que entram na caixa.
Naturalmente, a qualidade do layings
deteriora muito depressa debaixo
destas condiçőes, e rachas e quebra
freqüentemente resultado. Na gaiola
de colônia, este problema é eliminado
usando um ninho-caixa inclinado
chăo que roda o freshly botou ovos a
uma estante de ar aberta. (Veja Figura
16.) Os ovos văo

esfrie depressa e pode ser juntada sempre que conveniente.

Cevadores e Waterers Podem ser usados muitos tipos diferentes de cevadores e
waterers. Eles podem ser feitos de madeira, bambu, ou metal. Se năo săo
construídos cevadores corretamente, os pássaros podem desperdiçar mais
facilmente comida que eles comem! Meios de comida derramados aumentaram
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custos, e isto năo pode ser tolerada.
Waterers deveria permanecer limpo a
toda hora para prevenir doenças.

A maioria do começo de pessoas o projeto de avícula deles/delas com pintinhos
que săo há pouco alguns dias velho. Para o primeiro duas semanas de idade que os
pintinhos podem ser alimentados de cochos rasos, panelas (como torta pratos), ou
um cutdown de caixa de papelăo de fundo sólido para uma 1-polegada (2.5 cm)
lábio colocou diretamente no chăo. A duas semanas de idade vocę deveria prover
cevadores corretamente construídos e waterers que previne spillage e desperdício.
Figure 20 por 24 espetáculo vários desígnios. O

resultados excelentes. O waterer de
gravidade é excelente para todos os
tręs tipos de morar desde entăo seu
volume grande assegura menos
trabalho e bastante água limpa,
fresca para o rebanho. Um
particularmente desígnio bom é
mostrado em Figura 24. O telhado de
peaked previne pássaros
de descansando em cima do
recipiente.

Cevadores Os cevadores V-
amoldados săo quase desperdício-ŕ
prova de e sujeira-prova e segura
mais alimento que o cevadores de
apartamento-fundo. Para a gaiola de
colônia um recipiente de alimento
bom para pássaros mais velhos é um
cocho cevador provido no lado de

dentro da porta mediana. (Veja Figura 30.) Fazendo esta unidade profundamente
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e só enchendo isto meio-cheio, vocę
pode reduzir perda bico-balançando
galinhas.

Em alguns países os trabalhadores de
metal locais fazem cevadores de
gravidade dos que podem ser
pendurados o teto do abrigo ou
gaiola. Se estes forem usados, o
fundo do cevador deveria ser
posicionado pelo menos 5 polegadas
(12.5 cm) sobre o chăo.

Aqui săo vários tipos de cevadores que podem ser feitos facilmente. (veja figura 25-
29)
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CARING PARA GALINHAS

Começada Há tręs modos para começar seu projeto: comprando pintinhos dia-
velhos, pintinhos começados, ou pronto-para-ponha pullets (pássaros femininos).

Pintinhos dia-velhos terăo que ser mantidos morno debaixo de uma chocadeira
durante várias semanas. Começada pintinhos geralmente săo dois meses velhos,
enquanto eliminando a necessidade por casa pensar, mas eles é muito caro
comparada a pintinhos dia-velhos.

Pronto-para-deite pullets săo cinco para seis meses velho. Eles săo muito caros,
porque o grower passa o custo global de alimentar e se preocupa em para vocę.

Para nossos propósitos, deveriam ser comprados pintinhos dia-velhos de um
governo respeitável ou hatchery privado. Pintinhos dia-velhos entram em duas
categorias: sexed e corrida direta. Com pintinhos de sexed as fęmeas estiveram
separadas dos machos (frangos). Pintinhos de Sexing é difícil, mas assegura
adquirindo fęmeas principalmente. (5-10 por cento das fęmeas virarăo fora ser
machos devido a erros de sexing.

Diretamente-corra pintinhos săo os mais baratos de tudo. Um grupo normalmente
conterá 50 por cento de cada sexo. Se vocę deseja manter um rebanho se deitando
de 12-15 pássaros que vocę terá que começar pelo menos com 25-30 pintinhos.
Se diretamente-corre foram comprados pintinhos, separe os dois sexos como logo
como vocę pode lhes falar separadamente. Coloque frangos em uma caneta
separada. Eles săo fáceis reconhecer pelo pente distinto deles/delas e
desenvolvimento de vara. Estas diferenças normalmente mostram para cima em
Leghorns branco e outras raças de luz antes de quatro semanas de idade; em raças
pesadas, antes de seis semanas. Adquira liberta dos frangos assim que eles sejam
pesados bastante ser comida ou venderam. O alimento consumido por libra de
ganho sobe como pássaros se ponha maior, e é um caso raro quando podem ser
elevados frangos profitably.
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Pintinhos transportando Serăo empacotados freqüentemente pintinhos de
hatcheries comercial em uma caixa especialmente projetada. Estas caixas tęm
buracos pequenos no topo e lados para os que podem ser perfurados melhor fora
ventilaçăo. Debaixo de condiçőes tropicais, todos estes buracos deveriam ser
perfuradas fora.

Em caixas de pintinho de tempo quentes nunca deve ser empilhada ou deve ser
mantida ao sol ou próximo outro calor fontes. Ao transportar por auto ou zorra,
confere o chăo debaixo das caixas, como pode fique extremamente quente depois
de várias horas de dirigir. Adicionalmente, leve se preocupe evitar vento e
desenhos. Desnecessário dizer, mantenha as caixas horizontal.

Debaixo de normal condiciona pintinhos podem sobreviver as primeiras 72 horas
deles/delas de transporte sem comida ou água. Se houver uma demora
prolongada, eles terăo que ser dados água. Isto pode ser feita colocando tampas
de jarro muito rasas ou o igual nas caixas. Alimento pode ser borrificado
diretamente nas caixas.

Pintinhos pensando Ao pensar pintinhos em uma balança pequena, resultados
muito satisfatórios simplesmente podem ser tidos por separando uma porçăo de
um quarto dentro da casa. Um-meio pé quadrado (232 [cm.sup.2]) por pintinho
será mais que adequado até os pássaros é seis semanas velho. Uma camada que
cobre de lixo (qualquer umidade seca material absorvente como serragem, arroz
descasca, amendoim descasca, ou areia) 1 1/2 a 2 polegadas (4 a 5 cm) fundo, é
colocada no chăo da área pensando. Se foram mantidas galinhas previamente na
área pretendida por pensar, o espaço deve ser bem limpada, desinfetou, e deixou
arejar e secar antes de derrubar o lixo.

Um dispositivo pensando, como esses mostradas em Figuras 31 e 32, deveria ser
colocado dentro o pintinhos.

Ao usar a gaiola de colônia, săo começados pintinhos no compartimento ŕ
esquerda com o parede removível em lugar. Jornal, uma bolsa de juta, ou uma folha
de plástico é colocada no arame chăo e coberto com aproximadamente 2
polegadas (5 cm) de material absorvente manter o jovem pássaros secam e limpam.
Uma caixa de papelăo, como mostrada em Figura 32, provido com um 60-watt
elétrico

lâmpada incandescente é colocada na parte traseira do compartimento. Algumas
pessoas preferem usar querosene lanternas que năo estăo sujeito a deficięncias de
força e burnouts de bolbo. Para sete a oito semanas os pintinhos săo limitados ŕ
seçăo ŕ esquerda da gaiola. Depois de que a caixa e lixo pode ser removido e
pássaros dados a corrida da gaiola.

 

Também deveriam ser enchidos cevadores e waterers e deveriam ser colocados na
área pensando perto do fora de extremidades da chocadeira antes da chegada dos
pintinhos. Waterers, panelas, ou outro receptáculos deveriam ter algum tipo de
guarda neles impedir para os pintinhos de adquirir na água e se afogando ou
molhando as penas deles/delas completamente. Uma arame-malha simples grade
pode ser usada para cobrir panelas ou uma cúpula-gaiola como mostrada em
Figura 22. Waterers de gravidade
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Alimente, preferivelmente em esmigalhe forma, pode ser colocada em uma caixa de
papelăo (um 18 polegada x 24 polegada [46 cm x 61 cm] caixa por 50 galinhas)
isso esteve abaixo cortado de forma que isto tem um lábio de aproximadamente 1
polegada (2.4 cm). Também podem ser usadas panelas rasas. Só bastante alimento
para último deveriam ser colocadas 24 horas no recipiente; o resíduo é esvaziado
no lixo e fresco alimento proveu. Um-meia xícara de areia limpa grossa, friccione, ou
seixos minúsculos para todo 25 pintinhos deveria ser borrificada uma vez em cima
do alimento por semana. A areia é usada pelos pássaros ajudar moa comida na
moela.
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Espaço de cevador adequado é crítico ao desenvolvimento uniforme de pássaros.
Depois de duas semanas, quando cevadores regulares săo usados--ŕ taxa de 2 1/2
polegadas lineares (6.4 cm) de espaço de cevador por pássaro--eles deveriam ser
mantidos a toda hora cheio de alimento, e só limpou ocasionalmente fora. Depois
de 10 semanas um mínimo de 4 polegadas lineares (10 cm) de espaço de cevador
por pássaro deveria ser contanto. Deveria ser tomado cuidado para remover todos
os objetos dos que pintinhos poderiam pular para dentro, ou tenha ęxito uma asa
ou perna, é pegada dentro, debaixo de, ou atrás de.

Alguma mortalidade (0-3 por cento) acontecerá durante a primeira semana e pode
ser atribuída interiormente pintinhos malformados, ou manipulaçăo pobre durante
chocar ou enquanto em trânsito. Alguns hatcheries dăo um extra 4 por cento de
pintinhos ajudar cobrem a perda.

Deve ser tomado cuidado durante as primeiras várias semanas para evitar
amedrontar os pintinhos, como isto, possa os fazer apavorar e toda a corrida em
um canto onde eles empilham em cima de um ao outro e sufoca. É aconselhável
para desenvolver o hábito de bater na porta ao pensar área antes de entrar. Devem
ser mantidos distante cachorros, gatos, ratos, e especialmente outras galinhas.

Devem ser protegidos pintinhos contra esfriar e aquecer demais. A temperatura
debaixo do chocadeira deveria ser 90[degrees]F (32[degrees]C); na terceira
semana que a temperatura pode ser reduzida a 80, para 85[degrees]F (26.5 a
29.5[degrees]C). Mais pode ser aprendida observando os pintinhos pela noite
como eles se estabelecem que usando um termômetro. Se eles săo distribuídos
uniformemente ao redor do extremidades da chocadeira, condiçőes săo boas. Se
eles se espalham fora longe do chocadeira, a temperatura está muito quente.
Inversamente, se eles săo próximo acumulados abaixo o chocadeira, condiçőes ou
estăo muito frias ou esboçadas.

Se pintinhos estăo confortáveis ou năo durante o dia podem ser determinados
através de conversa " de pintinho ". Pintinhos bem nutrido, confortáveis mostram a
satisfaçăo deles/delas dentro um baixo-harmonizou " fale ". Se incômodo de lixo
úmido, fome, ou sede, a conversa " deles/delas é rápida e estridente. Ventilaçăo
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deveria ser bom, mas desenhos ou ar de frio devem ser evitados. Ŕs vezes os
guardas de ar é precisada proteger pintinhos contra desenhos. (Veja Figura 33.)
Como crescem pintinhos, mais de ventilaçăo será precisado.

O lixo năo deveria ser permitido ficar
úmido. Se se tornar a toda a umidade,
deveria ser incitada, somada, ou
substituiu. A maioria que problemas
de umidade vęm de ventilaçăo pobre.

Como os pintinhos empenam fora, o
calor de chocadeira pode ser
reduzido gradualmente virando
abaixo o abajures. Os pintinhos
deveriam ser empenados desmamada
da chocadeira por completamente e
completamente a oitava semana. Nos
trópicos ou ŕs vezes do ano quando
as noites estăo mornas, chocadeira,
calor pode năo vem necessário
depois da primeira semana.

Pintinhos podem desenvolver vícios
ŕs vezes como escolher os dedos do pé deles/delas, penas, ou aberturas. Isto
problema normalmente é ativado aquecendo demais ou qualquer outra coisa
errado com o ambiente ou administraçăo. Avaliaçăo cuidadosa do ambiente e
rotina de diário deveria ser feita.

Pintinhos também podem começar a bicar a um ao outro, e pode matar um ao
outro. Atençăo imediata deve ser dada para controlar canibalismo, caso contrário
porcentagens altas de mortalidade văo resultado. Pássaros escolhidos que
mostram qualquer sinal de feridas ou sangue deveriam ser tirados da caneta e năo
devolveu completamente até curou. Algumas coisas que podem ser tentadas parar
um erupçăo de canibalismo é: escurecendo a caneta se possível; somando uma
quantia pequena de sal para a água em cada segundo dia, dando para os pássaros
um pouco de distraçăo pondo " brinquedos " dentro o escreva como pedaços
pequenos de jornal, palha, ou folhas verdes. Se todo outro faltas, os pássaros,
possa ser debeaked.

Nos trópicos durante a estaçăo seca uma situaçăo conhecida como " podem
acontecer totalmente colando facilmente quando o transcurso material fecal fora
de um pintinho acumula ao redor da abertura, seca, e bloqueia passagem
adicional. Tratar, cuidadosamente tente esmagar assunto acumulado com dedos
(năo escolha) ou lava com água morna na qual alguns gotas de iodo foram
somada. Serăo discutidas doenças que afetam pintinhos depois.

Período crescente O período crescente na vida de um pullet é do tempo no que é
desmamado de dependęncia calor artificial até o tempo alcança maturidade sexual
e está pronto para começar a botar ovos. Raças de peso claras começam a se deitar
a aproximadamente 21 semanas de idade, e raças mais pesadas comece duas
semanas depois.
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Uma pessoa prudente gastará alguma quantia de tempo cada semana observando
o rebanho e perguntando: Alguns pássaros estăo sendo abarrotados longe de
alimento e água? É a profundidade de alimento dentro os cochos próprio? Tem
passado, escolhida em cima de alimento acumulado no fundo? É o alimento
profundidade grande bastante para pássaros com crescido fora mais baixos bicos
adquirir bastante alimento? É o carretéis de cevador começaram própria posiçăo?
Deve ser tomado cuidado para assegurar que pássaros sempre tęm ventilaçăo
adequado, caneta, cevador, e espaço de waterer. O quadro seguinte dá o espaço
recomendado adequado para pássaros durante o crescimento e pondo período:

 

Mesa 5. Caneta, waterer, e cevador exigęncias espaciais.

Age em Espaço de weeks

0-6 1/2 SQ. pés (.023 [m.sup.2]) 7-12 1 SQ. pés (.093 [m.sup.2]) 13-16 2 SQ. pés
(.37 [m.sup.2]) 17-durante pôr period 3 sq. pés (.84 [m.sup.2])

Age em semanas Água de

0-3 1/4 polegada linear (.7 cm) 3-8 1/2 polegada linear (1.25 cm) 8-durante pôr
period 3/4 polegada linear (2 cm)

Age em weeks Feeder 0-2 dois 18 em. x 24 em. x 1 em. caixas de papelăo por 100
(46 cm x 61 cm x 2.5 cm) 2-10 2 1/2 polegadas (6.4 cm) de cevador de
intermediário 10-durante pôr period 4 polegadas (10.2 cm)

 

Pássaros crescentes estăo sujeito aos mesmos vícios como pintinhos no período
pensando, e o mesmos meios de controle săo usados. Algumas pessoas
habitualmente debeak todos seus pássaros quando eles alcance 17 a 18 semanas
de idade para prevenir canibalismo.

Durante o período crescente os pássaros deveriam ser observados de perto para
próprio desenvolvimento. Năo é econômico para manter fracos; eles deveriam ser
dispostos de sem hesitaçăo porque eles nunca farăo bem. O maior perigo para os
pássaros durante o crescimento período é uma erupçăo de coccidiosis (Veja
Doenças e o Controle deles/delas).

Período se deitando Pássaros deveriam começar a se deitar a ao redor 21 a 22
semanas de idade, mais cedo no caso de alguns, ou depois nas raças mais pesadas
ou se o rebanho está crescendo lentamente devido a doença ou outro fatores de
administraçăo. Um pássaro se deitando bom, corretamente administrou, deveria
pôr 19 a 20 dúzia ovos durante um ciclo se deitando, normalmente 12 a 14 meses.
Qualquer incita năo consumida por seu família pode ser vendida a vizinhos para
renda extra. Também há a possibilidade de um refeiçăo ocasional de galinha
quando săo selecionados os produtores pobres (afastado) do rebanho. A taxa de
posiçăo de um rebanho é figurada dividindo o número de ovos se deitado em um
dia pelo número de camadas. Pássaros deveriam escalar de uma 6 taxa de por
cento de posiçăo a 22 semanas de idade para um cume de ao redor 86 por cento a
30 semanas. Depois disso, haverá um declínio fixo em ovo produçăo como pode
ser vista em Figura 34.
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É extremamente importante que uma
ampla provisăo de alimento bom e
água sempre esteja disponível para
pássaros durante o período se
deitando. A procriaçăo altamente
sofisticada atrás de comercialmente
galinhas chocadas farăo o pássaro
individual continuar se deitando ŕ
despesa de seu próprio peso de
corpo até lá tal uma gota marcada
está em seu peso fora o que irá de
produçăo completamente para um
período longo de tempo.

Porque alimentos comerciais valeram
dinheiro, deve haver um retorno em ovos para a comida dada para galinhas.
Galinhas mostrarăo " se eles estiverem botando ovos pela quantia de colorir
(pigmentaçăo) exibiu em partes várias dos corpos deles/delas. Antes de o pullets
começassem se deitando há uma cor amarela visível ou pigmento na abertura, anel
de olho, bico, e canela do amarelo esfolou raças que săo alvejadas durante
produçăo de ovo. O amarelo cor vem de alimento comido pelos pássaros, e é o
mesmo material que colore o suarda do ovo. Esta coloraçăo entra nos ovos, e
depois enfraquece de partes várias das galinhas corpos como eles botam mais
ovos. (Veja Figura 35.) Depois de aproximadamente seis a nove ovos foi

se deitada a cor amarela enfraquece
da abertura que é o primeiro em
alvejar. Em muitos casos o produçăo
de cerca de uma dúzia de para 15
ovos alvejarăo o anel de olho. Os
lóbulos da orelha alvejam um
pequeno mais lentamente que os
anéis de olho. O bico requer de
quatro a seis semanas e o produçăo
de de 30 a 40 ovos. O bico perde
primeiro finalmente cor ŕ base até isto
folhas o ponto do bico. As canelas
requerem a produçăo de de 125 a
175 ovos ser completamente
alvejada. Assim que a galinha deixe
de se deitar, a cor devolve o partes
várias na ordem na qual
desapareceu, mas em um tempo mais

curto que levou para enfraquecer fora.

Se lembre de que pássaros com acesso livre para plantas verdes ou muitos milho
amarelo (milho) năo alveje fora tăo rapidamente quanto pássaros que faltam estes
alimentos, se ou năo eles estăo se deitando. Outro modo para distinguir camadas
de nonlayers é examinar a expansăo do pélvico ossos. (Veja Figura 36.) Pássaros
com uma expansăo de único ou dois dedos năo săo camadas boas
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e deveria ser disposta de. Com a
ajuda de uma luz fraca, vocę poderia
tentar selecionando depois de
escuridăo quando os pássaros săo
concordados quietamente nos
poleiros deles/delas. Um resumo de
características de camadas e
nonlayers é mostrado em Mesa 6.

 

Mesa 6. Características de
camadas e nonlayers; os
produtores altos e baixos

CHARACTERISTIC DE CAMADAS E NONLAYERS

Character Laying Hen Nonlaying Galinha Comb Grande, vermelho, encerado, full
Pequeno, empalideça, scaly,shrunken Wattles Large, prominent Pequeno,
contraído Vent Large, moist Secam, enrugou Abdomen Cheio, macio, velvety, Raso
ou cheio de gordura dura flexível Bones púbico Cadáver de open Flexível, largo,
feche junto

CARACTERÍSTICA DE DE PRODUTORES ALTOS E
BAIXOS

Character Producers Alto Baixos Produtores

Vent Bleached, grande, oval Amarelo, seco, redondo, Moist de enrugaram Olho
Ring Bleached Yellow-tinted Beak Bleached ou bleaching Amarelam ou crescendo
amarelo Shanks amarelo Pálido para white, Amarelado, redondo, cheio
emagrecem, apartamento Head red, Regular, luminoso Grosso ou overrefined,
Balanced de sombrio, longo, plano Eyes Prominent, bright, afundado, desatento
brilhando Face Clean-cut, apóie, free Afundado ou corpulento, cheio de color
amarelo amarelado, emplumado e penas Body Deep Shallow Back Wide, largura
levou Narrow, enquanto se afilando, fora para bones púbico beliscado Plumage
Worn, seque, soiled Liso, lustroso, puro Molt Recente molter molter Cedo Carriage
Active e alert Preguiçoso e desatento

Fonte: Selecionando Para Produçăo de Ovo Alta, Vermont. Extention Service
agrícola, Circular 115Ru
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Uma vez cada galinhas de ano renovarăo a plumagem deles/delas (penas). O
processo de substituir săo chamadas penas velhas com novo mudando. Quando
uma galinha começa a mudar que ela parará ovos se deitando. Galinhas que
começam o deles/delas mude cedo, depois de oito ou nove meses de produçăo, é
molters cedo chamado. Outras galinhas se deitam durante 12 a 15 meses antes de
eles mudarem, e é chamada tarde molters. Para fazer um registro de ovo alto,
galinhas tęm que mudar tarde pelo ano e tęm que renovar o deles/delas penas em
oito a dez semanas. Galinhas que mudam cedo pelo ano podem levar seis meses
para renove as penas deles/delas. Figure 36 espetáculos a ordem na qual molters
lento e rápido perdem o deles/delas

penas de asa primárias. Uma galinha
lento-mudando derrubará há pouco
uma pena primária de cada vez em
cima de um período longo de tempo.
Com tensőes boas de pôr pássaros,
as galinhas derrubarăo um grupo de
vários primaries e entăo mesmo logo
após gota mais, indo assim pelo
deles/delas mude depressa e
voltando a produçăo. Embora a
maioria dos pássaros deixará de se
deitar durante o deles/delas mude,
algumas das melhores tensőes
renovarăo meio ou mais das penas
primárias deles/delas antes de eles
deixam de se deitar finalmente.

O primeiro ano de se deitar sempre é
o período mais alto de produçăo, e
porque ovo produçăo recusa com
cada ano sucessivo, muitos peritos de
avícula aconselham quintal
fazendeiros de avícula para substituir

o rebanho inteiro anualmente. Se săo mantidas galinhas durante um segundo ano,
só o melhor deveria ser mantida. Todas as galinhas deveriam ser vendidas ou
deveriam ser comidas ao final do deles/delas segundo que pőe ano.

Se vocę usar a gaiola de colônia, substitua a partiçăo (parede removível) quando as
galinhas produçăo recusa e prepara para um grupo novo de pintinhos. Reduzindo
o espaço de chăo disponível ŕs galinhas enquanto os pintinhos estăo crescendo
năo será um problema.

Pôr galinhas irăo broody " em ocasiăo ". Eles persistirăo sentando nos ovos
deles/delas dentro uma tentativa instintiva para os chocar (năo um problema com a
gaiola de colônia). Um pássaro nisto condiçăo juntará ovos debaixo dela, sente
neles, arrepie as penas dela, e bique a qualquer um tentando a desalojar. Tal uma
galinha de broody deveria ser isolada com alimento e deveria ser molhada dentro
um pequeno caneta separada ou caixa que tęm um chăo de arame ou sarrafo
magros. O ar que circula abaixo e ao redor do pássaro a frustrará instintivo tente
fazer um ninho morno, e ela vai provavelmente seja quebrada de em poucos dias
broodiness depois do qual ela pode ser devolvida o rebanho.
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Ovos controlando e Carne Vocę controla tudo o que acontece a um ovo do tempo
isto é posta até que é comido ou vendida. A produçăo de ovos de alta qualidade
requer atençăo cuidadosa a alguns detalhes para evite dano de calor, rachas, e
sujeira. Nenhum equipamento elaborado é necessário.

Deveriam ser juntados pelo menos duas vezes ovos por dia ao longo do ano, e mais
freqüentemente em quente tempo. Ajuntamento freqüente năo só ajudas previnem
deterioraçăo devido a calor, mas reduz a proporçăo de rachou, ovos quebrados, e
sujos. (Veja Figura 37.)

Ninhos deveriam ter uma provisăo
adequada de limpe aninhando
material a toda hora neles (menos
ninhos de gaiola de colônia que se
inclinaram arame assenta). Ovos
sujos nunca deveriam ser lavada, mas
deveria ser limpada esfregando
ligeiramente com lixa boa. Assim que
o foram juntados ovos, eles deveriam
ser levados para um lugar fresco e
deveriam ser mantidos lá até vendido
ou comida. Ovos acalmam esquente
do ninho deveria ser partida em uma
cesta aberta, coarsely-tecida ou
bandeja até que eles esfriaram.
Correnteza esfriar é um passo
importante preservando qualidade e
pode ser ajudada permitindo ar para
circular cada ovo ao redor. A gama
de temperatura em qual podem ser
segurados ovos é de 29[degrees]F a
60[degrees]F (- 1.5[degrees] para
15.5[degrees]C). A temperaturas
sobre 60[degrees]F (15.5[degrees]C)
deterioraçăo pode ser pensado de
como comparável para o efeito de
calor em manteiga. O fato que esfriou

ovos atrairá condensaçăo quando eles săo devolvidos um ambiente morno é de
nenhuma conseqüęncia. Preferivelmente, deveriam ser refrigerados ovos. Em áreas
tropicais sem armazenamento de ovo de refrigeraçăo podem ser um problema. Um
crock grande ou um seçăo de bueiro pode ser afundada no chăo em um quarto no
lado de norte de um edifício formar um lugar de propriedade satisfatório. Ovos
podem ser manchados através de odores fortes e podem ser devidos nunca seja
armazenada em qualquer lugar que cheira mofado ou de querosene. Ovos năo
consumiram em casa deveria ser comercializada pelo menos duas vezes por
semana, mais freqüentemente se possível.

Mate galinhas o mesmo dia a carne será usada a menos que seja frigerator está
disponível manter isto de deteriorar. Matar galinhas, os pendure pelos pés
deles/delas e corte pelas veias dentro o garganta com uma faca afiada. Deixe todo
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o dreno de sangue em um recipiente. O sangue pode ser cozido, secou, e somou
para alimentar para outras galinhas (algumas pessoas cozinham com o sangue).

Remover penas, coloque o pássaro (depois que fosse sangrado) em água ŕs
130[degrees] para 135[degrees]F (54[degrees] para 57[degrees]C). Esta
temperatura está debaixo de ferver, mas muito quente pôr sua măo dentro. Assim
que as penas estăo bem encharcadas com água quente, os arranque tăo depressa
quanto possível. Um pequeno quantia de sabăo ou detergente na água ajudará
molhado as penas. Lata de penas pequena seja queimada em cima de uma chama
aberta.

Remover os órgăos internos, corte um círculo pequeno ao redor da abertura. Corte
abaixo para o fabricaçăo de peito uma abertura grande bastante para inserir seus
dedos e tirar de os intestinos. Năo esqueça de remover a colheita e traquéia na área
de garganta. Economize e comer + coraçăo, fígado, e moela. (Veja Figura 38.) A
moela deveria ser fatiada aberto e o conteúdos removeram e descartado. A bexiga
de fel (um sac pequeno encheu de líquido) deva seja cortada cuidadosamente
longe do fígado antes de cozinhar, enquanto tomando cuidado para năo quebrar o
sac.

É natural para algumas pessoas a ser prendidas aos pássaros deles/delas. Eles os
vęem mais como acaricia que comida para a mesa. No entanto, o objeto de elevar
avícula é prover mais comida e possivelmente ganha renda um pequeno extra.
Tente se lembrar isto de ao longo do projeto. Se vocę achar isto impossível matar
suas galinhas, vocę sempre pode os vender dentro o feira.

 

DISEASES E O CONTROLE DELES/DELAS

Sempre é melhor para prevenir doença antes de acontecer, porque tratando
doença podem ser mesmos difícil. Dr. H.R. Pássaro oferece o conselho seguinte:

1) galinhas de Alimentaçăo uma dieta sensata lhes impedirá de desenvolver
nutricional infecta. Omitindo até mesmo uma vitamina ou mineral podem produzir
crescimento lento, Suscetibilidade de para infectar, e mortalidade alta.

2) Se um rebanho de galinha é grande ou pequeno, é uma idéia boa para manter
isto separou como muito como possível de outro avícula (patos, gansos, perus,
etc.). Năo compre o adulto ou pássaros meio-crescidos e os acrescenta a seu
rebanho. Sempre aumento pássaros jovens separadamente de açăo madura.

3) Proporcionam para avícula waterers limpo e cevadores e bem-ventilaram
alojamento.

4) Para pássaros morados em canetas, proveja ventilaçăo suficiente para manter o
lixo seque bastante assim os pássaros podem arranhar nisto. Nunca deveria ser
molhado ou pegajoso. Molhe cubra de lixo ao redor Deveriam ser substituídos
waterers de . Mexa pelo menos uma vez lixo por semana.

5) Isolam pássaros doentes imediatamente do rebanho principal. Enterre pássaro
morto profundamente.

6) Mantęm roedores (ratos e ratos) e animais hostis longe do rebanho.
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7) Se seus pássaros săo morados em gaiolas, as gaiolas deveriam ser construídas
com tela de arame ou sarrafo para permitir o adubo para fracassar para o chăo.

8) Observam caixas de ninho. Limpe quando necessário e soma material
aninhando fresco.

9) Protegem galinhas de intenso sol, chuva, e desenhos.

10) dę pelo menos algumas vezes verdes frescos a galinhas uma semana.

11) siga o programa de vacinaçăo recomendado por seu extensionist agrícola ou +
oficial veterinário. (Veja Mesa 7.)

No caso de erupçőes sérias de doença, aconselha Sr. Krusch que uma diagnose
completa seja feita por uma pessoa qualificada, como veterinário ou patologista. É
preferível que o autópsia e diagnose sejam administradas em um laboratório onde
microscópios e outro aparato está disponível. É melhor se galinhas doentes ao vivo
podem ser levadas + laboratório para exame. Junto com o objeto pegado de
galinhas informaçăo completa relativo ŕ natureza da erupçăo de doença, afetou o
número de pássaros, e geral história do rebanho. Năo é aconselhável para o raiser
de avícula sem experięncia tentar diagnostique qualquer doença diferente de
coccidiosis e lombrigas. Geralmente, uma pessoa qualificou faça uma diagnose
também pode fazer sugestőes na causa e tratamento da dificuldade.

Seria impossível listar todas as doenças e problemas nos que afetam avícula um
publicaçăo deste tipo. Porém, seguir é uma descriçăo do mais geralmente doenças
encontradas.

Pullorum Isto é um potencialmente doença mortal causada por uma bactéria
(pullorum de Salmonella) isso normalmente afeta pintinhos debaixo de tręs
semanas de idade. É transmitido de galinhas infetadas pelos ovos deles/delas para
os pintinhos. Embora năo há nenhuma cura para esta doença, pode ser prevenida.
Sempre tenha certeza vocę compra pintinhos de hatcheries que mantém pullorum-
livre açăo criando. Hatcheries respeitável testam para pullorum e prática serviço de
saúde pública bom.

Cólera de ave Esta doença bacteriana também é conhecida como septicemia de
hemorrhagic. A doença é passada pelo droppings de pássaros infetados. Em casos
severos, o pássaro pode morrer em um período de de 12 a 24 horas. Pássaros
podem parecer ser um dia normal e podem achar morto o próximo dia. Pássaros
ficam fracos e droopy, sentando com os olhos deles/delas fecharam e pescoços
contraíram. Em autópsia o coraçăo e pulmőes tęm freqüentemente hemorragias e
manchas vermelhas. Esta doença é prevenida melhor por um programa de
vacinaçăo.

Coccidiosis O maior perigo para os pássaros durante o período crescente é uma
erupçăo de coccidiosis, uma infecçăo causada por um ou mais espécies de um
grupo de organismos de protozoário conhecidas como coccidia. (Veja Figura 39.)
Os primeiros sinais de coccidiosis estăo empalidecendo e baixa vitalidade.

Penas começam a parecer áspero e entorpecer. Gradualmente, os pássaros se
inclinarăo e estarăo de pé hunched com cabeças puxadas e enforcamento de
rabos. Pássaros afetados săo hábeis se agrupar. Diarréia possa ou possa năo
acompanhar a doença. Sangue começará a se aparecer nas fezes
aproximadamente quatro dias depois da infecçăo original.
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Se os sintomas săo reconhecidos a
tempo, a erupçăo pode ser depressa
e efetivamente controlada pelo uso
de qualquer coccidiostat bom usado
na água. Desde que coccidiosis
golpeia extremamente jejum,
especialmente debaixo de condiçőes
quentes, úmidas, que é recomendado
fortemente que qualquer um
pretendendo manter avícula
localizam e obtęm a provisăo de
vários dias de um coccidiostat na
ocasiăo os pintinhos săo comprados.
Coccidiostats e direçőes para o uso
deles/delas normalmente săo
disponível em dispensários,
farmácias, extensăo agrícola
estaciona, ou veterinário escritórios.

Newcastle Esta é uma doença altamente contagiosa causada por um vírus.
Esparrama rapidamente de pássaro a pássaro. Em pintinhos estăo ofegando os
sintomas mais comuns, tossindo, e rouco gorjeia. Perda de apetite e uma tendęncia
amontoar săo também indicaçőes comuns. Rebanhos se deitando freqüentemente
é infetada tudo de uma vez. Eles exibem um sintoma característico--torcendo para
trás da cabeça. Quedas de produçăo de ovo para quase zerar e as conchas săo
freqüentemente macias. O melhor modo prevenir esta doença é por vacinaçăo.
Muitos hatcheries de governo văo vacine os pintinhos deles/delas contra esta
doença antes dos vender ao público.

Lombrigas A presença de lombrigas em avícula causará crescimento pobre e mais
baixa produçăo de ovo. Prevençăo pelo uso de serviço de saúde pública bom é a
melhor cura para todos os tipos de lombrigas. Lombrigas geralmente năo săo um
problema quando telegrafa ou chăos de slatted săo usados. Se lombrigas săo
suspeitada e se aparece na área intestinal durante uma autópsia, o rebanho,

deveria ser se introduzida imediatamente e cada 30 dias depois disso. Citrate de
Piperazine é o ingrediente ativo básico em medicinas de mostworm vendidas para
uso em gado, suínos, avícula, e até mesmo os humanos. Desde que os fabricantes
diferentes empacotam a droga em concentraçőes variadas é melhor para seguir os
fabricantes recomendados dosagens por peso; se o fabricante recomenda uma
5cc dose para uma 40-libra a criança e os pássaros pesam 4 bate cada, 5cc
tratarăo 10 pássaros. Deveria ser retida água dos pássaros tręs horas antes de
tratamento. A quantia exigida de medicamento está entăo misturada com bastante
água para último os pássaros 1 1/2 a 2 horas. Proveja água limpa, fresca assim que
a água medicativa seja terminada. <veja; figura 40>
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Piolho e Mites Piolho estăo
mordendo insetos que causam os
pássaros muito sofrimento. Eles
causam irritaçăo da pele com
formaçăo de crosta. O piolho mais
comum que afeta pássaros de adulto
é o corpo piolho. (Veja Figura 41.)
Quando os pássaros săo infestados
mal, crescimento e produçăo de ovo
podem

sofra. Várias medicinas (espanando
pós) pode ser usada para controlar
piolho (Carbaryl é efetivo).

Mites também estăo mordendo
pestes que normalmente viva nas
rachas e fendas do avícula casa e
ataca os pássaros ŕ noite. Eles săo
freqüentemente muito prevalecentes
em postes de poleiro. Um de os
melhores modos de controlar mites
săo usar um spray que contém partes
iguais cárter desperdício óleo e
querosene. Deveria ser aplicado
completamente ao edifício, o poleiro
propele, e equipamento (menos
cevadores e waterers). Este é um bem
contudo prática barata e deveria ser
feita como de costume.

RECORD QUE MANTÉM

Registros precisam năo seja complicada, mas qualquer um que mantém avícula
deveria manter registros. Registros simples lhe ajudarăo a manter rasto do
desempenho de galinhas de quando eles primeiro comece a se deitar pelas
semanas finais deles/delas de produçăo. É muito importante manter um conta
precisa de despesas totais e renda de ovos e carne. Figuras 42 e 43
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A porcentagem, ou taxa de posiçăo,
de um rebanho de galinha pode ser
convertida facilmente em custo de
alimento por dúzia ovos usando a
informaçăo contida em Figura 44.
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RAISING PATOS

Ilustraçőes de por Marina Maspero

SELECTING UMA RAÇA DE PATO

Há muitas raças diferentes de patos. O que vocę seleciona dependerá no pretenda
para qual será elevado. Se săo mantidos patos principalmente para carne um
pequeno extra, entăo, podem ser usados patos de aldeia locais ou patos de
Muscovy. Se seu interesse está em uma raça que produz muitos ovos, entăo o
melhor poder escolhido é o Campbell Cáqui, tailandęs, ou índio Corredor. Outras
raças oferecem combinaçőes de ovo alto e produçăo de carne.

Patos de Aldeia locais Para pessoas de séculos tęm mantido raças locais,
particularmente para o excelente deles/delas carne de qualidade. Eles săo uma
raça escolhida boa para o novato, como eles săo muito resistentes para tempos
ruins e períodos quando alimento é em resumo provisăo. Patos de aldeia săo muito
bons a forrageando a própria comida deles/delas. Infelizmente, as pernas
deles/delas săo tăo curtas que os corpos deles/delas quase toque o chăo, e eles
tenham dificuldade que caminha distâncias muito tempo. (Veja Figura 1.)

Geralmente eles botam só 60 a 80 ovos um ano.
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Campbell cáqui Este pato foi
produzido na Inglaterra por um
criador nomeou Sra. Campbell que
cruzou O inglęs e patos índios. Eles
săo cáquis colorido--luz marrom
amarelado--e é sobre o mesmo
tamanho como aldeia abaixa, exclua
eles săo ligeiramente mais muito
tempo mais esbeltos com pernas.
(Veja Figura 2.) O peso comum de
cada pato é 1 1/2 a 2 quilogramas
(3.3 a 4.4

lbs.). Eles se levantam altos e podem
caminhar distâncias muito tempo ŕ
procura de comida. O macho tem um
marrom escuro mais baixo atrás,
penas de rabo, cabeça, e pescoço. A
parte de trás superior é esverdeado-
preta e o resto da plumagem dele é
cáqui. As pernas e dedos do pé săo
castanhos. Um único pato é capaz de
botar 250 a 300 ou mais ovos um
ano.

Corredor índio Este pato segura seu
corpo quase diretamente de pés
encabeçar. O Corredor índio é
segundo só para o Campbell Cáqui
em produçăo de ovo e um único pato
bote 250 ou mais ovos por ano.
Geralmente estes patos săo puro

branco com laranja para pés de avermelhado-laranja e pernas. Machos e fęmeas
pesam aproximadamente 1 1/2 a 2 quilogramas (3.3 a 4.4 lbs.).

Muscovy O macho é grande, aproximadamente 4 a 5 quilogramas (8.8 a 11 lbs.), e
a fęmea pesa aproximadamente 1 quilograma (2.2 lbs.) menos. Caroços vermelhos,
carnudos de pele estăo presentes ao redor do bico e olhos. Plummage
normalmente varia de branco para lustrar e branco, e eles tęm uma crista de penas
no topo da cabeça que pode ser elevada ou pode ser abaixada ŕ vontade. Ao
contrário as outras raças mencionada, estes patos săo fliers bom e empoleirarăo
freqüentemente em paredes ou edifícios. Enquanto as fęmeas săo camadas pobres,
eles sentam nos ovos deles/delas os chocar e fazer muito bom măes.
Aproximadamente serăo postos 10 a 25 ovos tręs vezes por ano. Muscovy abaixa é
excelente para fazendas pequenas como eles săo foragers muito bom e podem
elevar o próprio deles/delas jovem. Os ovos do Muscovy levam cinco semanas para



39 / 66

chocar em vez das quatro semanas requerida por outros patos. O macho de
Muscovy acasalará freqüentemente com fęmeas de outras raças de patos; o
híbrido que resulta é crescimento geralmente rápido e faz um excelente artigo de
mercado. Infelizmente, este tipo de criar resultados em patos estéreis; e embora os
machos podem ser vistos para acasalar com patos femininos, os ovos produzidos
săo todo estéreis; o cruz feminina năo bota ovos nada.

Pequim branca Este é um pato grande que pesa aproximadamente 3 1/2 a 4
quilogramas (7.7 a 8.8 lbs.) a idade de adulto. Debaixo de condiçőes de
alimentaçăo boas pode alcançar um peso de 3 quilogramas (6.6 lbs.) em só oito
semanas. Porque estes patos săo tăo atraentes que eles săo mantidos
freqüentemente por pessoas de cidade como acaricia. A conta do pato é uma cor
laranja-amarela, suas pernas e pés uma cor avermelhado-amarela, e tem pele
amarela. A Pequim Branca năo é uma camada boa, mas pode produzir de 100 para
150 ovos um ano. É um compositor pobre e raramente aumentos uma ninhada (a
família) de ducklings.

Tailandęs Esta é a raça comercial usada na Tailândia para produçăo de ovo. Eles
tęm pescoços longos e corpos estreitos e varia em cor de branco lustrar, embora a
maioria săo alguma sombra de marrom ou cáqui. Estes patos săo foragers
excelente, enquanto movendo de lugar para colocar dentro procura de comida.
Eles botarăo 150 a 200 ovos ao redor um ano.

Raças de cruz Freqüentemente um pato excelente é o resultado de cruzar duas
raças diferentes de patos. Um do melhores resultados de cruzes de criar um
Campbell Cáqui masculino ou tailandęs com uma aldeia feminina pato. O produto é
bem um pato servido a condiçőes de tempo locais e capaz pôr muitos mais ovos
que o puro pato de aldeia. Eles botarăo freqüentemente 100 a 200 ou mais ovos
um ano.

 

PREPARING PARA CRIAR PATOS

Se vocę estiver planejando para criar patos, a primeira coisa para procurar é
alimento de pato. Aumento de pato é recomendada a pessoas que vivem perto de
baías de oceano, pântanos, rios, lagos, ou inundou lowlands. Nestes lugares
muitos alimento natural, como caracóis, mexilhőes, caranguejos, balas, insetos, e
plantas de água estăo disponíveis. Outro ponto importante para se lembrar é a
necessidade para medicinas. As doenças principais que afetam patos săo cólera de
ave e pestilęncia de pato. Pergunte a seu mais próximo oficial de extensăo agrícola
ver se vacinas e outro medicinas estăo disponíveis. Sem um programa de vacinaçăo
bom poderia estar o rebanho inteiro destruída em poucos dias. Há alguns regras
simples para seguir para criar patos prosperamente:

* Proveja bastante alimento bom. * Comece com patos saudáveis. * Vacine contra
doença. * Dę para patos cuidado bom.

Sempre é melhor para começar qualquer projeto estudando e entendendo todas
as partes disto primeiro, e vocę deveria ler do princípio ao fim toda a informaçăo
nesta publicaçăo antes de levar qualquer passos. O seguinte dois pontos săo muito
importantes.
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A Necessidade para Alimento Aumento de pato próspero depende uma grande
transaçăo de um local bom onde os patos podem achar uma provisăo durante o
ano todo de alimento natural. Se săo mantidos patos em tal uma área e correto
administraçăo é praticada, um lucro pode ser feito. Longo antes de vocę adquirisse
seus patos que vocę deve decida como vocę os alimentará. Eles poderăo achar
alimente todo o ano longo? Vá vocę tem comprar alimento? Que alimentos naturais
estăo disponíveis? Patos comerăo:

Caracóis de minhocas de arroz caído Balas de insetos de arroz farelo de trigo que
crabs pequeno molham planta arroz polimento pescam capinou semeia farelo de
trigo de wheat Mexilhőes de molham jacinto gergelim óleo bolo

Alimentos naturais săo melhores e patos melhoram muito quando permitiu
forragear no próprio deles/delas em lugar de escrever-para cima e alimentou uma
raçăo misturada. Se devem ser criados patos em prisăo, eles podem ser
alimentados galinha raciona usando as diretrizes em Seçăo Um (Preparando Elevar
Galinhas) e em Apęndice 1. Alimentos de pato comercialmente-moidos geralmente
năo săo disponível em muitos países.

Próprio Alojamento Quase qualquer tipo de alojamento simples pode ser usado
para patos. (Veja Figura 3.) Aproximadamente um

pé quadrado (.093 [m.sup.2]) deveria
ser permitida por pato, mas se a casa
é ventilada bem e mantida limpe, o
menos um meio pode ser permitida
isso.

Alguns ordenam de lixo, como areia,
que arroz descasca, cinzas de
madeira, ou palha, deveria ser
esparramada em cima de + chăo.
Quando o lixo é molhado e é sujado
que deveria ser substituído com
material fresco; + lixo velho pode ser
acrescentado entăo a uma pilha de
composto ou misturado na terra de
jardim. Onde lixo é em resumo
provisăo, pode ser secado ao sol e
pode ser usado novamente.

Patos botarăo os ovos deles/delas no
chăo, mas se săo cavadas alguns
covas rasas ao longo dos lados da
parede e entăo enfileirou com palha
ou casca de arroz, os ovos ficarăo
bastante limpe.

Impedir para animais selvagens de
escavar dentro e matar os patos isto é

uma idéia boa para dirigir estacas de bambu de perto espaçadas no chăo ao redor
da casa, ou cerca as paredes com arame-enredar afundada no chăo para sobre um
pé (30 cm) a fundo.
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Algumas pessoas agrupam os patos deles/delas desejam distâncias ŕ procura de
comida e podem gastar vários semanas longe de casa com os pássaros deles/delas.
Ŕ noite os patos há pouco dormem em campos abertos com uma baixa parede fez
de bambu ou tapetes para os deter. Podem lhes permitir até mesmo dormir
irrestrito, mas uma vigia sempre deveria dormir perto. Este tipo de administraçăo é
normalmente praticada por pessoas que mantęm rebanhos grandes de patos (100
ou mais).

Se possível, um novato deveria começar com patos mais velhos que năo requerem
muito cuidadoso tratamento. Tente comprar patos que foram vacinados para
cólera de ave e pestilęncia de pato assim perdas destas doenças serăo mínimas. A
fonte de patos depende no área. Em alguns patos de lugares está disponível de
outro raiser de pato ou talvez de privado organizaçőes e fazendas de governo.
Onde quer que os patos venham de, eles devem ser conferiu muito
cuidadosamente antes de eles fossem levados casa. Se lembre que năo é possível
para raça e aumento patos saudáveis a menos que os patos com os que vocę
começa sejam patos bons.

Camadas de Ovo de Adulto selecionando Năo compre patos que săo muito velhos.
Um pato se deitará bem durante tręs anos, mas o primeiro ano dela é o melhor. É
fácil de identificar uma ovo-camada boa. As penas dela serăo sombrias em cor e
desfiada (usado abaixo ou quebrado). A parte de trás do de cabeça dela terá sido
escolhida nu de penas pelos machos de acasalamento e o bico dela estarăo muito
pálidas ou cores de pele. Uma camada pobre de idade igual será muito atraente
com penas brilhantes luminosas e um bico amarelo.

Patos Jovens comprando (2 para 5 meses velho) Quando selecionando patos
jovens escolhem esses com os olhos mais claros, mais redondos; apertado,
brilhante penas; um abdômen largo; postura ereta; e um pescoço magro longo.
Uma gordura, curto-bodied pato provavelmente seja uma camada pobre. Um pato
se leva baixo para o chăo, mas um ovo-deitando bom pato se leva muito erga. (Veja
Figura 1 e 2.) Tudo sobre um bem

ovo-pondo pato é longo e esbelto.
Podem ser selecionados machos de
uma maneira semelhante, embora
amplitude de abdômen năo é tăo
importante. Deveria ser tomado
cuidado especial selecionando o
macho, chamou um drake, para
único é precisada acasalar sete a dez
fęmeas. Se vocę compra híbridos
femininos, esteja seguro os machos
săo de uma pura raça melhorada
assegurar qualidade boa
descendęncia.

Ducklings comprando Outro modo
para começar está comprando
ducklings dia-velho de um hatchery.
Selecione ativo ducklings com olhos

limpos luminosos e penas secas. Ŕs vezes ducklings também nascem fraco e morre
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muito jovem. Outros nascem com algum defeito que nós năo vemos, e pode
também morra jovem. Examine todo o ducklings cuidadosamente; se eles năo se
aparecerem saudáveis, năo faça os compre. Ducklings dia-velho, até mesmo no
melhor de saúde, requererá muito tempo e cuidado os manter crescendo bem (Veja
Aumento Ducklings).

Ovos chocando Ŕs vezes é possível comprar ovos de pato e os chocar em casa que
usa uma galinha para os pense. Para este propósito vocę precisará de uma "
galinha de broody " que é uma galinha para a que tenta faça um ninho e crie uma
família de pintinhos. Depois de achar um lugar quieto para ficar, se deitará ela um
ovo cada dia até que ela tem vários no ninho dela. Ela os vigiará cuidadosamente, e
se vocę tenta a perturbar ou tentar tomar os ovos, ela se tornará muito excitada e
poderá até mesmo tente bicar suas măos. Se vocę desejar usar uma galinha de
broody para chocar ovos de pato, é importante colocar os ovos debaixo da galinha
quando ela adquire broody primeiro. Manter a galinha confortável e limpa, proveja
uma cesta cheio de palha para o ninho dela (Veja Figura 4). Pato

ovos levam 26 a 28 dias para chocar;
o Muscovy requer 35 dias e suas
cruzes com outro patos precisam de
aproximadamente 30 dias. Use ovos
limpos de tamanho bom e amolde
com forte liso conchas. Se os ovos
estiverem sujos, eles deveriam ser
limpados com água morna e
deveriam ser secados depressa.
Como ovos de pato săo grandes, uma
galinha pode levar corretamente ao
cuidado de só sete ou nove. A
galinha deve ser tratada
cuidadosamente quando ela estiver
pensando ovos de pato. Lhe permita
deixar o ninho de vez em quando
para comida e água. Se ela năo volta
antes dos ovos se ponha fresco, pode
ser porque há mites (inseto-iguais

ventosas de sangue minúsculas) no ninho. Naquele caso, remova os ovos e os
mantenha morno, entăo queime a palha e borrife a cesta vazia com querosene ou
aguaceiro água fervente em cima disto. Depois deste abastecimento de tratamento
a cesta com fresco palha e repôs os ovos. Toda vez a galinha deixa para o chuvisco
de ninho os ovos com água morna. Normalmente, as penas molhadas da măe
abaixam umedeça os ovos, mas quando usando uma galinha vocę tęm que fazer
isto vocę.

 

Năo todos o ducklings chocarăo ao mesmo tempo. Esses que chocam primeiro
podem ser levadas de + ninho e manteve morno os colocando em uma camada de
casca de arroz ou palha em uma cesta coberta até tudo chocou. Isto impedirá para
a galinha de prejudicar o ducklings pisando neles ou deixando o ninho antes de
todos os ovos chocaram. Quando o choque é acabado, + ducklings podem ser
dados ŕ galinha para se preocupar para até que eles săo pelo menos um męs velho.
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RAISING DUCKLINGS

Muito vez e pacięncia é necessária criar uma ninhada de ducklings prosperamente
por vocę. Em muitas áreas tropicais o melhor momento por elevar ducklings parece
ser durante as primeiras chuvas do ano. Ducklings comprou de um hatchery
requeira atençăo especial. A seçăo seguinte apresenta diretrizes por elevar
ducklings comprado de um hatchery.

Abrigo provendo Durante os primeiros 10 a 14 dias o ducklings podem ser
mantidos em cestas limpas ou caixas. Ponha um um dois-avançar lentamente (5
mm) camada de casca de arroz ou palha no fundo da cesta e mudança isto
freqüentemente manter o ducklings secam e confortável. É uma idéia boa é somar
um magro camada de casca ou várias vez de palha um dia. Deveria ser tomado
cuidado para năo aglomerar muitos ducklings em uma cesta. Eles deveriam ter uma
quantia pequena de espaço para mover ao redor, mas se a cesta for muito grande
para o número de ducklings, o calor de corpo deles/delas será perdido depressa e
eles serăo esfriados e serăo morridos. (Veja Figura 5.)

Proteger o ducklings de resfriado a
cesta deveria ser coberta livremente
com um pedaço de bolsa de juta
tecida (únicas densidades). Em tempo
muito frio a bolsa pode ser dobrada
em cima de para proveja calor extra
dentro. Alguns abaixam raisers
acrescentam alguma casca de arroz
aquecida ŕ cesta quando o ducklings
sentem frio.

 

Vocę tem que observar
cuidadosamente a toda hora as
necessidades da ninhada. Quando o
tato de ducklings também esquente
eles elevarăo as bocas deles/delas em
uma direçăo superior e chorarăo, che
" de " che. A isto tempo a bolsa em
cima da cesta deveria ser retirada
parcialmente ou deveria ser removida

completamente. Se o ducklings sentem frio eles se agruparăo para tentar manter
morno. É seu trabalho para manter uma temperatura confortável constante
cobrindo ou descobrindo a cesta como precisada. Idealmente, o ducklings
deveriam ser persistidos em uma temperatura de 80[degrees] para 85[degrees]F
(26.5[degrees] para 29.5[degrees]C) para os primeiros 10 dias a 14 dias.

Alimentando Ducklings começam comendo o dia depois que eles chocarem e
crescem muito rápido. Começando dentro o cedo manhă que o ducklings
deveriam ser alimentados para quatro a cinco vezes por dia. Tente prover uma
mistura de tipos diferentes de alimento. Ducklings desfrutam fervida ou arroz
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quebrado, farelo de trigo de arroz, bolo de óleo, minhocas cortadas e caracóis
(nenhuma concha durante os primeiros dias), pedaços de peixe, verde, legumes ou
plantas de água, trigo esmagado, e polimento de arroz. Qualquer mistura é usada,
isto, deva estar úmido e cortada ou deva fundamentar em pedaços pequenos.
Alimente uma quantia pequena de plantas verdes ou legume copado a cada
refeiçăo. Foi descoberto que alimentando picando urtiga (Dioica de Urtica) para o
ducklings ajudará previna tipos vários de diarrhoea. Picando urtiga também
contém muitos vitaminas e minerais que ajudarăo ducklings crescem fortes e
saudável. (Veja Figura 6.)

Nunca alimente ducklings na cesta
deles/delas. Ao invés, remova alguns
ducklings e os coloque em uma bolsa
de juta limpa, esteire, folha de
plástico, pedaço de papel, ou em
outra cesta. Borrifique o comida na
frente deles e eles começarăo a
apanhar isto depressa. Quando
ducklings tęm terminada de comer
(depois de um ou dois minutos) eles
deveriam ser colocados em uma
panela rasa contendo uma meio-
polegada (1.25 cm) de água. Depois
de beber eles deveriam ser postos em
uma juta seca bolsa ou em uma
camada de casca ou palha em outra

cesta até que eles secaram. Entăo eles pode ser reposta na cesta deles/delas.

Tomando banho Muitos abaixam raisers permitem o ducklings deles/delas para
tomar banho para um minuto ou dois ao meio-dia em uma panela enchida de uma
polegada ou dois (3-5 cm) de água. Se vocę faz isto deixe o ducklings seque antes
dos repor na cesta deles/delas.

Esteja no alerta para ducklings com olhos secos ou pálpebras aderidas junto; em
qualquer caso o deveriam ser umedecidos olhos cuidadosamente com água limpa.
Prática administraçăo boa. O deveriam ser mantidas cestas, panelas, bolsas e outras
coisas LIMPE. Alguns abaixam raisers usam um Savlon anti-séptico, igual, limpar o
equipamento deles/delas.

10 dias para 14 Dias Velho Depois de 10 a 14 dias o ducklings podem ser mantidos
em casca de arroz ou palha em um canto da casa no chăo. A este ducklings de
idade deveriam ser permitidas bastante ar fresco e luz solar. Durante o dia podem
lhes permitir procurar ao redor da casa para insetos e pequeno plantas. Eles
podem ser caminhados até mesmo para um campo perto ou lagoa pantanosa onde
hăo abundantes alimento natural. Embora eles estejam forrageando no próprio
deles/delas, lhes proporcione uma mistura de alimento e bebendo água dois a tręs
vezes por dia. Recipientes de bambu simples podem ser feita manter o alimento e
água limpa. (Veja Figura 7.)

Se chove de repente e o ducklings năo podem achar abrigo muitos morrerăo
devido a esfriando. Patos mais velhos desfrutam a chuva mas patos jovens devem
ser protegidos dentro tempestuoso tempo. Até que ducklings crescessem ŕ idade
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de tręs ou quatro meses que eles văo
possa resistir a maioria das condiçőes
de tempo ruim com pouco
desconforto. Ao meio-dia o deveriam
ser persistidos ducklings na sombra
de uma árvore como o sol neste
momento é mesmo poderoso. Depois
que o calor de meio-dia-dia passasse
que o ducklings podem continuar o
forrageando deles/delas e seja
voltada ŕ casa antes de crepúsculo.

Uma alimentaçăo clara logo antes os pondo dentro encoraje que eles devolvam
cada dia com a vigia deles/delas.

4 semanas Velho Quando o ducklings săo quatro semanas velhos que eles
precisarăo de alojamento que provę um honestamente caminhe por pássaro,
embora, se a casa é ventilada bem e é mantida limpe, o menos um meio pé
quadrado pode ser permitido. Todas as manhăs o ducklings deveriam ser dados
água limpa e uma mistura de alimento. Use panelas limpas ou recipientes de bambu
para alimento e água. Alimente o ducklings fora da casa e no mesmo lugar cada
dia. Depois de um um ou dois minuto que alimenta o ducklings pode ser tirado
durante um dia de forragear. É melhor năo levar eles também longe da casa se o
tempo parece ruim.

 

ADMINISTRANDO QUE OVO-PŐE PATOS

Se vocę tiver bastante alimento natural perto, está disposto para fazer o trabalho
vocę (ou pelo menos proveja supervisăo diária), e prática administraçăo boa, vocę
terá um próspero projeto. Um rebanho grande de patos, enquanto requerendo
algum investimento como também trabalho, lata, proveja uma renda excelente--os
ovos de ser de lucro principais.

Agrupando Patos săo muito fáceis de mover de lugar para colocar. Eles ficarăo
junto e caminharăo muito tempo distâncias se alguém (até mesmo uma criança)
com um poste longo é os manter lá encabeçada dentro o direçăo certa. Em deste
modo os patos é guiada para lugares onde alimento está disponível e é mantida
fora de dificuldade.

Vocę deveria se lembrar isso abaixa e arroz năo vai bem junto quando o arroz
estiver dentro o seedbed, sendo transplantada, ou quando é encabeçado fora
(grăo produtor). Muitos fazendeiros năo permita patos qualquer hora nos campos
deles/delas a enquanto arroz está crescendo, embora patos năo possa prejudicar
arroz estabelecido antes de produzisse grăo. De fato, o chinęs patos de uso para
controlar insetos prejudiciais e controlar as ervas daninhas que crescem entre as
filas de arroz no paddy.

Patos novos podem ser se mostrados com um rebanho mais velho e eles
normalmente ficarăo junto. Se + rebanho novo é grande e năo há nenhum pato
mais velho para os ensinar, os patos novos devem seja escrita para cima para sobre
uma semana aprender a casa nova deles/delas e ambientes.
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É importante que patos sejam dados tanto tempo quanto possível procurar o
próprio alimento deles/delas. Quando os patos săo pastoreados atrás para a casa
deles/delas da que eles deveriam ser dados uma alimentaçăo clara farelo de trigo
de arroz e bolo de óleo (se disponível). Isto encorajará que os patos voltem para
casa prontamente ao término de cada dia está forrageando. Se bebendo água năo
é provida logo antes casa devolvendo, deveria ser dado aos patos antes de eles
estivessem fechados dentro durante a noite. Năo ponha os patos na casa
deles/delas até que começa a escurecer: Se eles estăo mais cedo forçados dentro
eles serăo transtornados e serăo evitados ser morado. Eles podem levar até mesmo
a dormir fora.

As camadas podem ser libertadas ŕs aproximadamente 7:30 pela manhă como a
maioria dos ovos terá posta por este tempo. Se os patos săo deixados sair muito
mais cedo eles botarăo os ovos deles/delas fora de casa. Se deteve posterior eles
serăo aquecidos demais e inquieto. Patos săo mesmos sensível a mudanças nas
vidas deles/delas. Seja regular em seu trabalho. Patos nunca se deitarăo bem se eles
săo constantemente chateados através de mudanças pelo tempo quando eles săo
libertados ou puseram no deles/delas casa. Qualquer mudança triste fará
freqüentemente uma fęmea deixar de se deitar e começar a mudar. Ela pode levar
dois meses para completar um mude e durante este tempo năo haverá nenhum ovo
e nenhuma renda.

Uma Liçăo De Bangladesh Muitas aproximaçőes inteligentes para abaixar aumento
foram experimentadas em Bangladesh. Sul de Săo levados Boshurhat nos Noakhali
Distrito patos ao sal lama-achata onde nenhum arroz é crescida. Lá eles alimentam
em caranguejos e balas até a colheita de arroz é colhida perto. Ao fim da colheita
que os patos săo levados nos campos onde eles alimentam todo o dia arroz caído
aceso grăos. Freqüentemente bastante arroz permanece nos campos para
alimentar os patos durante tręs a quatro meses. Durante pelo menos dois meses há
normalmente bastante arroz para permitir os patos para se deitar bastante ovos;
depois disso, pode haver só bastante para os manter. Quando o arroz é acabado,
em março ou assim, os patos podem ter que ser alimentados algum farelo de trigo
de arroz e bolo de óleo até as chuvas comece em abril. Neste momento
caranguejos pequenos saem da terra e balas está disponível. Por comendo este
alimento os patos continuarăo botando ovos até que a próxima colheita começa
dentro Novembro. Uma pessoa de funcionamento experiente e dura pode manter
um rebanho grande de patos assim (100-300) com muito pouco comprou
alimento.

Registros mantendo Um registro simples deveria ser mantido de suas despesas
(ducklings, alimento, medicina, etc.), perdas e renda. Para este propósito veja a
seçăo em Registro que Mantém um em parte para uma amostra registre folha.

Patos matando Podem ser matados patos e podem ser preparados para a mesa que
usa o mesmo método descrita para galinhas. Porém, penas de pato ŕs vezes
resistem a molhadela durante escaldar; um pequeno quantia de detergente
acrescentada ŕ água eliminará este problema. Muitas pessoas economizam + macio
" abaixo " penas e os usa encher travesseiros e brinquedos.
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DISEASES E O CONTROLE DELES/DELAS

Porque tratando doença é freqüentemente muito difícil, é melhor para já prevenir
doença de acontecendo. Seguindo estas regras simples podem fazer muito para
manter patos livre de doença:

* Nunca alimente podre ou deteriorou comida a patos. * Mantenha casa, alimento,
e recipientes de água LIMPAM. * Proteja patos de intenso sol e chuva (patos
particularmente jovens). * Evite superpopulaçăo. * Vacine patos na hora certa. *
Leve patos doentes imediatamente longe dos outros patos.

Patos vacinando Cólera de ave e pestilęncia de pato săo dois das doenças mais
comuns que afetam patos. Quando o ducklings săo aproximadamente seis
semanas de idade ou săo bem-emplumado no peito, eles, deva receber a primeira
vacinaçăo deles/delas contra cólera de ave. A vacina pode ser obtida de seu oficial
veterinário local ou extensionist agrícola. Um cc de vacina é determinado debaixo
da pele do peito. Dezesseis dias depois os patos deveriam receber um segundo 1-
cc injeçăo. Isto vem novamente repetido depois de outros 16 dias para um total de
tręs cólera de ave injeçőes. Depois disso, os patos deveriam receber pelo menos
uma vez 1 cc todos os anos (todo seis meses se vacina está disponível). Quando o
ducklings săo sete semanas de idade que eles devem receba 1 cc de vacina de
pestilęncia de pato no músculo de coxa. Nenhuma injeçăo adicional de pestilęncia
vacina será requerida para a vida do pato porque estas vacinas dăo os patos
imunidade vitalícia.

Cólera de ave Esta é a mesma doença que afeta galinhas e outro avícula. Os sinais
da doença é lameness; juntas quentes, inchadas nos pés e pernas; olhos infetados;
diarréia; e ocasionalmente uma cabeça inchada. Morte pode vir de repente sem
sintomas ou o pato possa estar doente durante vários dias. Se um pato doente
buscar cortado aberto morte, o fígado pode ser aumentada, empalideça, e tenha
manchas cinzas pequenas se espalhadas em cima da superfície. Vacine seu patos
para os proteger desta doença. Se uma erupçăo acontece em pássaros năo
vacinados, a doença pode ser controlada com sulphamethazine. É determinado em
água de acordo com o instruçőes com a medicina.

Pestilęncia de pato Sinais desta doença săo bem parecido para caçar cólera e os
dois está freqüentemente confuso, mas há várias diferenças. Com pestilęncia de
pato há fraqueza e lameness sem inchando ou febre das juntas. Os olhos ficam
muito aguados e o penas cercando os olhos tęm uma descarga espumosa; há uma
descarga nasal aguada e diarréia. Normalmente patos morrem depois de
aproximadamente tręs dias de doença. Se o corpo é aberto năo há nenhum sinal
óbvio de doença; se o coraçăo é examinado, porém, terá áreas sangrentas
pequenas (hemorragia) na superfície de músculo e a moela também pode mostrar
sinais de dano (músculo necrose).

O veterinário pode usar as diretrizes seguintes ao examinar um pato que foi doente
durante vários dias com os sintomas de cholera/plague: Nenhum sintoma interno
exclui sintomas mais ao vivo e pus nas juntas significam cólera. Cólera também
mostra hemorragias de coraçăo, mas fígado e outro envolvimento é marcado.
Nenhum tratamento é efetivo contra infeste, mas no caso de uma epidemia,
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quando năo há nenhuma vacina 1 cc disponível de Raniket vacina pode ser dada
aos pássaros saudáveis; isto oferecerá proteçăo durante aproximadamente um
męs.

Botulismo Intoxicaçăo gastrintestinal pode ser um problema sério em ambos jovem
e patos de adulto. É causado por bactérias que crescem em planta se deteriorando
e material animal. Quando patos comem comida contendo esta bactéria eles ficam
muito doentes e perdem controle dos músculos de pescoço deles/delas, que faz o
declive de cabeças deles/delas. Partida sem tratar, intoxicaçăo gastrintestinal
resultará freqüentemente em morte. Se os patos só săo afetados ligeiramente que
eles podem ser dados sais de Epsom o bebendo deles/delas água (eu bato [2.2 kg]
Epsom salga por 5 galőes [19 iluminaram.] água) até a condiçăo deles/delas
melhora.

Vocę pode evitar este problema praticando administraçăo boa. Assista seus patos
cuidadosamente quando eles estăo procurando comida. Os mantenha longe de
caracóis se deteriorando, lombrigas, mexilhőes, caranguejos, peixes, e plantas.
Esteja seguro o alimento deles/delas e săo mantidos recipientes de água limpe e
que só freshly colecionaram que comida é provida.

Patos do Mercado Tenha muito cuidado sobre comprar patos do mercado. Muito
freqüentemente săo oferecidos patos ŕ venda porque o fazendeiro perdeu muitos
para infectar e desejou os vender antes de eles todo o dado. Pássaros doentes
introduzindo para seu rebanho poderiam esparramar a doença. Tente comprar
patos de rebanhos saudáveis e năo de mascates. Se vocę tem que comprar patos
de um desconhecido fonte, os mantenha separado do resto do rebanho para pelo
menos tręs semanas e relógio eles cuidadosamente para sinais de doença.

 

A CASCA DE ARROZ CHINESA INCUBAÇĂO SISTEMA

Este método interessante de incubaçăo é geralmente usado ao longo de Tailândia,
Vietnă, Taiwan, e China para produzir ducklings ŕ venda. Porque os usos de
sistemas nenhuma eletricidade e requer só o uso ocasional de um fogăo de
querosene pequeno, pode ser usado em aldeias energia elétrica necessitada.

O sistema torna isto possível chocar centenas de ovos de pato uma vez. Trabalha
porque um ovo de pato fertilizado que é pelo menos 10 dias velho produzirá
bastante calor para esquentar isto e outros ovos se colocou em um recipiente bem-
separado. Quando a incubaçăo é começando e năo há nenhum ovo pelo menos
10 dias velho, é necessário prover calor. Um modo para manter os ovos esquenta é
os colocar entre bolsas de juta enchida com casca de arroz aquecida; de nenhum
calor depois, será precisado a năo ser que que é produzida pelos ovos eles.

Uma pessoa pode controlar 1,000 ovos pelo menos por fixar. Mas antes de tal um
amplo operaçăo é tentada, tenha certeza vocę tem uma fonte segura de ovos férteis
e um mercado bom para o ducklings. Uma vez o processo é underway só requer
aproximadamente um hora ou dois por dia para todo 200 a 300 jogo de ovos.

O sistema arroz-cascudo chinęs é um mesmo trabalho processo intensivo, e como
requer fim diariamente supervisăo a todas as horas, é vestido bem a mulheres em
casa. Há muitos novo molhe áreas onde poderiam ser mantidos patos e as pessoas
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em muitos países estăo organizando agora cooperativas para prover patos de bebę
a fazendeiros interessados.

Materiais de Precisaram

Ovos Vocę precisará de uma provisăo segura de limpe ovos de pato férteis porque
100 a 300 ovos săo fixos cada cinco dias (seis vezes por um męs). Estes podem ser
obtidas por:

* Searching em aldeias para achar que mantém um pato masculino com as fęmeas
deles/delas (muito poucos faça) e contraindo para comprar os ovos deles/delas. *
Contracting com outra pessoa para trazer ovos para vocę quando precisou. *
Setting para cima seu próprio rebanho de procriaçăo. * Buying de uma fazenda de
pato grande.

Em Taiwan os únicos ovos concordaram por chocar e pagaram é esses aos que săo
férteis 24 incubaçăo de horas. Determinar este os ovos săo segurados na frente de
uma luz forte; o embriăo crescente pode ser visto pela concha. Isto é chamada "
candling, " e depois do săo conferidos ovos, os ovos estéreis ou podres săo
devolvidos ao provedor. Isto seria difícil em uma situaçăo onde há muitos
provedores de aldeia pequenos, mas se cada pessoa ovos eram marcados com um
símbolo, vocę poderia determinar entăo como bom eles săo a candling
cronometram, e faz um ajuste quando o próximo grupo foi entregado.

Assegurar que os muito melhores ovos săo obtidos para hatchings, uma lata de
preço ligeiramente mais alta, seja pagada que a taxa de mercado. Isto deveria ser
baseado em:

Fertilidade (mais de 80 por cento)
Limpeza
Tamanho
Frescor

Se lembre: Vocę precisará de bastante dinheiro para comprar seis muitos ovos
durante o primeiro męs operaçăo, e durante este tempo năo haverá nenhuma
renda de ducklings vendido.

Morando Um quarto, edifício, ou compartimento que podem ser feitos desenho-
livres săo necessários. O quarto é a parte mais importante do processo. Se está frio
e esboçado, ou permite todo o calor para escape, será inútil. As paredes deveriam
ser sólidas; de lama, cimente, ou separou madeira ou bambu. Um telhado colmado
contém o calor bem. Lata emitirá calor muito depressa ŕ noite a menos que
separasse abaixo com uma camada de palha. O Windows e portas devem ser feita
bastante hermético com juta que ensaca e sobe a bordo. As paredes deveriam ter
todos os buracos enchidos em com lama, cimento ou algum amável de embalagem
hermética. O quarto deveria ser como hermético e separada como possível. Se há
qualquer chance de corrente de ar, pano de juta de declive do teto, para o chăo. O
objeto é prevenir desenhos e mudanças de temperatura de ar súbitas. Uma vez
incubaçăo começa a temperatura perto do telhado deveria ser mais de
85[degrees]F (29.9[degrees]C)--90[degrees] para 95[degrees]F (32[degrees]to
35[degrees]C) é ideal. Uma vez o quarto ou construindo foi selecionada, o próximo
passo é construir + equipamento.
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Cilindros de cesta

Cada cilindro segura aproximadamente 900 ovos. O tamanho pode ser diminuído
se desejou, mas maior năo deveriam ser usados cilindros. Fazer um cilindro, um
tapete de bambu aproximadamente 60 avançam lentamente x 84 polegadas (153 x
213 cm) é dobrada em sua largura para fazer para um pedaço 30 x 84 polegadas
(76 cm x 213 cm). Isto é rolada entăo em seu comprimento para fazer para um
cilindro aproximadamente 30 polegadas (76 cm) profundamente e 20 polegadas
(51 cm) largo. O cilindro é cosido com arame e firmou com tręs ou mais bambu
arqueia para fazer isto rígido. (Veja Figura 8.) Um cilindro menor de 16 polegadas
(40

cm) em diâmetro e 24 polegadas (61
cm) a fundo pode ser feita segurar
aproximadamente 300 ovos.

 

Caixas para Cilindros

Depois que os cilindros foram feitos, eles devem ser instalados. Uma caixa fez de
bambu e esteirando ou madeira é construída contra a parede interior do quarto de
incubaçăo. Deveria ter 36 anos polegadas (91 cm) fundo e 36 polegadas (91 cm)
largo e longo bastante segurar a cesta cilindros que vocę está usando. Os tapetes
săo usados em densidades dobro e reforçaram com bambu para fazer paredes
fortes em todos os quatro lados. Seis polegadas (1 5 cm) de casca é colocada
dentro + fundo e isto está coberto com um tapete. O cylinder(s) é colocada entăo
neste tapete e + espaço entre o cilindro apóia e lados de caixa estăo cheios com
casca de arroz seca, limpa. O cilindro deveria ser cercado completamente com
casca em lados e fundo. O topo da caixa pode ser coberta com um tapete provido
para deixar o topo do cilindro aberto. (Veja Figuras 9a e 9b.)
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Cama de incubaçăo

Isto é um traylike ou bedlike estruturam com 8-polegada (20 cm) lados. Pode ser
feito de madeira ou com tapetes e bambu. Se o tipo posterior for usado, os lados
deveriam ter paredes dobro com uma polegada de casca de arroz que os separa,
como uma única espessura de tapete năo proverá isolamento adequado. (Veja
Figura 10.) Uma ou duas polegadas (3-5 cm) de casca de arroz é colocada

no fundo da cama e coberto com
uma grama boa ou tapete de cana
(tipo lavável). Sobre um pé quadrado
(.093 [m.sup.2]) de espaço é
requerida para todo 38 ovos. Uma
cama 6 pés longo (1.83 m) e 4 pés
(1.22 m) largo segurará 900 ovos. A
cama deveria ser colocada nas vigas,
ou como alto fora o chăo como é
possível, fazer uso do calor apanhado
perto do teto.

 

Fogăo de querosene e Cilindro

Com os ovos de sistemas arroz-cascudos é esquentada antes dos colocar nos
cilindros. O sol pode ser usado para este propósito, mas em dias nublados ou
chuvosos, devem ser aquecidos os ovos em cima de um fogăo de querosene
pequeno. O fogăo é colocado dentro de um cesta-cilindro e um aberto textura que
joeira bandeja é colocada em cima; os ovos săo rolados ao redor da bandeja para
os esquentar. (Veja Figura 11.)
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Bandejas joeirando

Alguns achatam joeirando bandejas aproximadamente 36 polegadas (90 cm) em
diâmetro será precisada. Um firmemente bandeja tecida é usada para cobrir os
cilindros quando houver ser de ovos incubado e aberto-tece bandejas săo boas
para aquecer os ovos e casca de arroz em cima do fogăo.

Abajur de querosene

De uma luz forte é precisada para candling os ovos. Isto é melhor terminado com
uma luz elétrica, mas um abajur de querosene com uma chaminé limpa e um
refletor é suficiente. (Veja Figura 12.)
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Pano

Antes de os ovos fossem colocados no cilindro que eles devem ser empacotados
dentro muitos 90 usando pedaços de pano grosso. Pano muito barato pode ser
usado para este propósito; um pedaço quadrado aproximadamente 30 polegadas
(76 cm) através de 30 polegadas (76 cm) é bastante para todo 90 ovos.

Termômetro

Um termômetro clínico (de uma farmácia ou loja de provisăo médica) é usada para
conferir o temperatura dos ovos nos cilindros e enquanto aquecendo ao sol. De
fato, isto é necessário só para o novato; depois, com prática, pode sentir " uma
pessoa com precisăo " o temperatura segurando um ovo contra a pálpebra
superior deles/delas.

Outros Artigos

Um tapete de bambu é precisado partir os ovos no sol; e alguns cestas para
segurar ovos, ducklings, conchas, e lixo misturado.

passo por passo Processo de Incubaçăo

1) Os ovos deveriam ser lavados em uma soluçăo moderada de Savlon (um
desinfetante moderado) com esquentam (năo quente ou frio) água. Permita os ovos
para secar antes de continuar. (Veja Figura 13.
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2) que Cada grupo de ovos deve ser marcado com um símbolo para identificaçăo.
(Veja figura 14.)

Cada cinco dias um grupo novo de
ovos será misturado com o mais
velho; lhes falar separadamente cada
deve ser marcada corretamente.

3) amarram os ovos Agora em
pacotes de 50-90. (Veja Figura 15.)

4) Lugar os pacotes em tapetes ou
bandejas ao sol; aberto os pacotes e
esparramou os ovos fora aquecer.
Um termômetro pode ser inserido em
um ovo rachado ou quebrado;
quando o Temperatura de lę
aproximadamente 100[degrees]F
(38[degrees]C) os ovos săo
embrulhados. Se năo é possível para
usar o calor do sol, um fogăo de
querosene pequeno deve ser usado.
(Veja Passo 7.)

5) Enquanto os ovos estiverem
estando aquecidos ao sol, casca de
arroz está da mesma maneira
aquecida. Abastecimento uma bolsa
com casca aquecida (meio-cheio) e
coloca isto no fundo do cilindro.
Ponha o pacotes de ovo mornos em
cima disto e coloca outra bolsa (meio-
cheio) de casca em cima deles. Isto
cria um " sanduíche " de ovos entre

duas bolsas de casca aquecida. (Veja Figura 16.

6) que Os ovos podem permanecer deste modo durante 24 horas sem qualquer
atençăo adicional. Se o quarto é bem-separado e os recipientes de cilindro săo bem
feito, os ovos deveriam perder só dois a quatro graus durante a noite.

7) O próximo dia os ovos devem ser tirados e devem ser virados. Isto é terminado
colocando o empacotam em uma bandeja joeirando. O pacote é aberto e os ovos
esparramaram fora. Os ovos Săo rolados entăo com um movimento circular suave
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das măos. Os pacotes săo retied e
substituiu na cesta de forma que os
pacotes que eram antigamente em
cima é agora no assentam e vice-
versa. Se a temperatura dos ovos é
boa, 98[degrees]F(36.5[degrees]C) e
sobre, entăo os ovos precisam năo
seja reaquecida, só os meio-bolsa de
casca. Se os ovos săo colocados
entre bolsas de casca aquecida a
temperatura deles/delas será
mantida. no caso de os ovos
esfriaram para debaixo de
98[degrees]F (36.5[degrees]C), seria
melhor reaquecer o incita ao sol ou
em cima de um fogăo. (Veja Figura
11.) Os ovos devem ser virados duas
vezes um

Dia de ou entăo os embriőes aderirăo ŕ concha e dado. De manhă cedo e tarde
Tarde de será suficiente, mas o mais íntimo vocę pode adquirir a um 12 horário de
hora o melhoram será. Casca aquecida deve ser aplicada toda vez para manter o
ovo Temperatura de alto bastante. A gama ideal é 98[degrees] para 100[degrees]F
(36.5[degrees] para 38[degrees]C). Os ovos deve ser mantido entre 98[degrees]
para 102[degrees]F (36.5[degrees] para 39[degrees]C) ou eles morrerăo. Se vocę
só tem alguns ovos e pôs em muito casca muito quente, os ovos podem ser
cozinhados; e se vocę tem muitos ovos e uso só uma quantia pequena de casca, os
ovos também podem se tornar esfriam. Um termômetro pode ser inserido nos
pacotes a níveis diferentes para conferir o Temperatura de . Mais tarde a
temperatura pode ser julgada pelo " cheque " de pálpebra como Experięncia de é
ganha. Se lembre que os pacotes sempre deveriam ser substituídos dentro o Cesta
de na ordem inversa para que em qual eles foram levados fora.

8) que Os ovos săo virados duas vezes diariamente até o quarto dia quando eles
săo candled, ou examinou para fertilidade. O quarto é escurecido com exceçăo de
uma única lâmpada incandescente ou querosene abajur (veja Figura 12) e os ovos
săo segurados para cima antes da luz de forma que o
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dentro de pode ser vista. O espetáculo de ovos fértil uma mancha de escuridăo
longa pequena que olha algo gostam de uma aranha. Ovos estéreis estarăo claros,
com só a sombra da exibiçăo de suarda. ovos Podres terăo algum material solto
que flutua aproximadamente dentro e a cor vai está manchado ou preto. Uma taxa
de fertilidade boa para ovos é 75 por cento a 90 por cento fértil incita por grupo;
75 por cento săo certo e 80 a 90 por cento săo muito bons.

9) No quinto dia, săo acrescentados ovos novos ao sistema. Eles deveriam ser
lavados, marcado, e aquecido antes dos misturar com os ovos mais velhos. O
grupo novo deveria ter sobre o mesmo número de ovos como o primeiro grupo. Os
ovos novos estăo misturados com o ovos mais velhos de forma que cada pacote
terăo ovos meio novos e meio velhos, mas com um total de 50-90 ovos.
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10) os pacotes deveriam ser esquentados com aquecido descasque duas vezes por
dia durante os próximos quatro dias, e entăo todos os ovos săo novamente candled
no nono dia.

11) no décimo dia outro grupo novo de ovos busca misturado dentro aquecendo.
Casca aquecida terá que ser somado até o 13ş dia provável, quando os embriőes
nos ovos se tornam grande bastante para se aquecer sem ajuda. De casca
aquecida pode ser precisada ainda depois deste tempo, mas isso dependerá de seu
quarto, temperatura de ar, cilindro, Construçăo de , etc. em todo caso, antes do 14ş
dia do que tudo aquilo deveria ser precisada é virar ou rodam os ovos duas vezes
por dia. No 14ş dia os ovos săo novamente todos o candled. Antes deste tempo
fecham deveria ser prestada atençăo ŕ temperatura debaixo da bolsa superior de
aquecido descascam. Provavelmente só uma cobertura clara, como uma bandeja
joeirando ou de saco será precisado pelo topo do cilindro. Se o quarto está muito
morno que pode ser melhor partir o incita nos cilindros descobertos e girar a
ordem dos ovos ao meio-dia e a Noite de para prevenir o fundo empacota de
aquecida demais. O fundo incita sempre săo muito mais morno que esses ao topo;
isto é por que é necessário inverter a ordem ao virar ou quando aquecendo demais
ameaça. Observaçăo íntima é essencial até que vocę está familiarizado com este
processo.
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12) no 15ş dia que um grupo novo de ovos é somado depois de lavar, marcando, e
aquecer. Heated que casca também deveria ser somada como os ovos novos
poderia transtornar a temperatura plana dos ovos mais velhos. No 16ş dia os ovos
estarăo provavelmente mornos bastante remover a bolsa superior novamente.

13) no 17ş dia a temperatura será provável muito alta e se vocę deixa o mais velho
incita nos pacotes além deste tempo eles aquecerăo demais e vocę terá um muito
pobre chocam. Os ovos com a marca de grupo mais velha devem ser tirados e
devem ser postos no em cima cama de incubaçăo. Os ovos săo botados nos lados
um deles/delas estenda em camadas profundamente e é empacotou muito de
perto na cama. Se eles năo cobrem todos o espacial, uma bolsa de juta rolada pode
ser colocado pela extremidade aberta segurar os ovos apertado e conservar calor.
Năo deveriam ser misturados Grupos de nas camas mas deveriam ser mantidos em
grupos separados com um rolou juta bolsa divisor entre eles. Os ovos deveriam ser
cobertos com um pano claro ou Pedaços de de pano de juta que depende
temperatura no ar ao teto. Se o teto Temperatura de é muito mais de 85[degrees]F
(29.5[degrees]C), 90[degrees]F (32[degrees]C) é bom, entăo só uma cobertura
clara, De será precisado. Assista a temperatura muito de perto se os ovos estăo
cobertos, como eles pode aquecer demais em um assunto de uma hora ou dois.
Antes de 1 ou 2 da tarde em um dia quente lá possa năo é nenhuma necessidade
por uma cobertura, ou um muito claro pode ser usada. Como os ovos entram mais
velhos o Cama de da que menos cobertura será precisada, e finalmente nenhuma
cobertura será requerida nada. Menos dano é causado aos ovos esfriando que
aquecendo demais. Vire os ovos nas camas tręs para quatro vezes por dia.
Deveriam ser rolados os ovos aos lados ao meio e esses no meio para os lados.

14) este processo é seguido entăo com ser de ovos novo somou cada 5ş dia,
candling, cada 4ş dia depois de fixar, e o ser de ovos mais velho transferiu ŕs camas
a 17 dias (16 a 18 dias que dependem de temperatura de quarto).

15) no 25ş dia, os ovos mais velhos deveriam ter começado a chocar. A este
torneamento de tempo pode ser descontinuado como os ovos quebrará se
controlou asperamente. Deixe os ovos só. năo escolhem a concha longe de um
duckling ajudar " isto. Eles chocarăo só sem ajuda de qualquer um
aproximadamente 24 horas depois que eles rachem as conchas deles/delas
primeiro. Se muitos dado na concha, isto năo é porque eles precisaram ser
ajudados, mas porque o Foram permitidos ovos de aquecer demais nos cilindros
ou a temperatura de teto também era baixo. O 28ş dia chocando deveria ser
completada. Se vocę começasse com limpe, grande incita de fertilidade alta e
frescor, vocę obterá uns 60 por cento chocam, mas provavelmente + mais mais
vocę pode esperar no princípio é 50 por cento ou menos enquanto aprendendo o
Sistema de . Quebra de ovos pode parecer alta no princípio, mas isto diminuirá com
prática. Controle de temperatura também ficará mais fácil com experięncia.

16) no 28ş ou 29ş dia limpe fora todas as conchas, ducklings morto, e ovos de
unhatched. fora o que Os tapetes deveriam ser erguidos entăo, lavou, e desinfetou
com Savlon. Durante o chocam o bebę abaixa, conchas, etc. deveria ser removida
periodicamente como o ducklings sentará em uma massa grande no unhatched
incita e os faz aquecer demais. Limpeza de é importante para prevenir doença em
patos jovens. Os patos de bebę podem ser colocou em cestas com casca ou palha
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no fundo e entăo vendeu ou distribuiu. Eles năo tęm que comer ou beber durante
dois dias depois de chocar que lhe permite tempo vender eles. O ducklings podem
ser separados de acordo com sexo como mostrada em Figura 17.

Atividades Diárias em resumo Dia 1--
Lavagem, marca, pacote, e ovos de
calor. Ponha nos cilindros entre dois
bolsas half-cheias de casca aquecida.
Dia 2--manhă de ovos de Volta e
noite; calor descasca ambas as vezes.
A ordem do Săo invertidos ovos de :
săo colocados os ovos que estavam
em cima ao fundo do Cilindros de , e
esses que estavam ao fundo săo
colocadas em cima. Dia 3--Mesmo.
Dia 4--Mesmo, mas ovos de vela e
descarta ovos estéreis.. Dia 5--
Lavagem, marca, e calor ovos novos.
Misture novo incita meio e meio com
mais velho incita em cada pacote. Vire
os ovos e casca de calor como
sempre. Dia 6--Volta os ovos e aquece
a casca. Dia 7--Mesmo. Dia 8--
Mesmo. Dia 9--Mesmo, mas vela
todos os ovos. Dia 10--Some ovos
novos. Ovos de volta e casca de calor
como sempre. Dia 11--ovos de Volta e
casca de calor. Dia 12--Mesmo. Dia
13--Mesmo, mas aquecendo a casca
podem năo ser requeridas. Dia 14--
ovos de Volta e vela. Casca

normalmente aquecida năo precisou. Dia 15--Lavagem, marca, e calor ovos novos.
Misture novo incita meio e meio com ovos mais velhos em cada pacote. Ovos de
volta. Casca aquecida năo é requerida. Dia 16--ovos de Volta. Dia 17--ovos de Volta;
mova grupo de ovos primeiro a cama de incubaçăo. Dia 18--ovos de Volta em
cilindros duas vezes por dia e ovos em cama de incubaçăo quatro vezes um dia. Dia
19--ovos de Volta e vela. Dia 20--Lavagem, marca, e calor ovos novos. Misture novo
incita meio e meio com ovos mais velhos em cada pacote. Ovos de volta. Dia 21--
ovos de Volta. Dia 22--ovos de Volta; mova segundo grupo a cama de incubaçăo.
Dia 23--ovos de Volta. Dia 24--ovos de Volta e vela. Dia 25--Lavagem, marca, e calor
ovos novos. Misture novo incita meio e meio com ovos mais velhos em cada pacote.
Ovos de volta. Dia 26--ovos de Volta. Primeiro grupo que começa a rachar as
conchas deles/delas. Dia 27--ovos de Volta; mova terceiro grupo a cama de
incubaçăo. Primeiro grupo que começa a chocar. Dia 28--ovos de Volta. Chocando
de primeiro grupo terminaram. Limpeza total.
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APĘNDICE 1

Galinha Alimento Fórmulas de Ao redor do Mundo:

Tudo Trituram Raçőes, Benin,

Ingredients Chicks Grelhas Camadas de

PERCENTAGE

MAIZE 26.8 31.5 29.5 SORGHUM 35.0 35.0 35.0 Pesque meal 6.0 4.0 3.5 Pó de
leite desnatado 5.0 5.0 5.0 CAKE DE GROUNDNUT 21.5 18.5 15.5 Refeiçăo de
alfafa 3.0 3.0 3.0 Grit de concha 1.0 1.0 7.0 Fosfato de Dicalcium 1.1 1.4 1.4
salgado 0.3 0.3 0.3 Vitamina concentra 0.3 0.3 0.3

TOTAL 100 100 100

Se deitando Trituram, Camboja

Ingredientes de Porcentagem de

Arroz quebrado 20.0 Milho 29.5 Bran(1 de arroz) 15.0 Pesque refeiçăo (43%
protein)(2 cru) 15.0 Groundnut bolo refeiçăo 5.0 Feijăo-sojas ou feijőes de mung
5.0 Hevea bolo meal(3) 5.0 Ipil-ipil folheiam refeiçăo, secou (glauca de Leucaena)
3.5 Moida pedra calcária 2.0

TOTAL 100.0

(1) farelo de trigo de arroz, se qualidade boa, é introduzida em porçőes maiores.
Qualidade de depende de trabalho no moinho de arroz que năo é unificado. (2)
refeiçăo de peixe é feita de peixe de fresco-água secado e é rico em gordura e
minerais. que refeiçăo de peixe Fresca é que refeiçăo de peixe excelente, mas velha
tende a ficar rançoso. (3) Hevea bolo refeiçăo tem composiçăo semelhante a
refeiçăo de linhaça. Contém fibra menos crua se as cascas estăo completamente
separadas.

Todas as mesas de alimento (Fonte: Avícula que Alimenta em Países Tropicais e
Subtropicais, Comida e Organizaçăo Agrícola dos Naçőes Unidas, 1971.)

Avícula indicado Raciona, Colômbia

Ingredients Starter(1) Crescimento Camada de o Criador de

e grelha depois das 6 Semanas de

PERCENTAGE

Milho 62.5 27.5 73.0 73.0 MILO Subprodutos de trigo 5.0 50.0 5.0 5.0 Refeiçăo de
Lucerne 3.0 8.0 3.0 3.0 Refeiçăo de óleo de feijăo-soja 13.0 6.0 6.0 Pesque refeiçăo
3.0 3.0 Refeiçăo de carne 3.0 3.0 3.0 Refeiçăo de Cottonseed 3.0 1.0 Refeiçăo de
gergelim 5.0 3.0 6.0 6.0 Carbonato de cálcio 1.0 5.0 3.0 3.0 Fosfato de cálcio ou
1.0 1.0 0.5 0.5 desossam refeiçăo 1.0 salgado iodado 0.5 0.5 0.5 0.5
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Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Grams por 100 quilogramas

Sulfate de manganęs 10.0 10.0 10.0 10.0 Sulfate de zinco 10.0 Vitamina UM
(300,000 I.U. /g) 2.5 2.0 2.0 2.0 Vitamina [D.sub.3] (800,000 I.U. /g) 2.5 2.0 1.0 1.0
Puro riboflavin 0.3 0.2 0.3 0.3 Vitamina [B.sub.12] concentre (6 mg [B.SUB.12]/LB)
45.0 45.0

(1) para todos os pintinhos até 6 semanas e para grelhas até que eles săo vendidos.
A 8 semanas o conteúdo de proteína da raçăo de grelha pode ser reduzido
substituindo 1.5 peixes de por cento e refeiçăo de carne através de 3 milho de por
cento.

Tritura para Avícula, Congo,

Ingredients Todo o mash Tudo trituram Tudo triture Se deitando triture para chicks
para pullets for de ser alimentada para cima to 2-6 estende em camadas com grăo
2 meses meses de

PERCENTAGE

Milho, ground 33 40 40 20 MILLET, GROUND 22 15 20 18 Arroz, dehulled, ground
11 Arroz, paddy, ground 10 10 10 Pesque meal 7.5 7 3 4 Meal de carne 3 5 Powder
de leite desnatado 5 6 Fermento, dried 3 1 1 Groundnut bolo meal 9 12.5 12 25
Meal de alfafa 7.5 5 7 12 PHOSPHATE DE DICALCIUM 0.5 1 0.5 2 Shells de ostra 1
2 3 3 SALT 0.5 0.5 0.5 1

TOTAL 100 100 100 100

Avícula Raciona, Eritrea, Etiópia,

Ingredientes Porcentagem de

Moida cevada 39.5 Moida durra (sorgo) 20.0 Chăo milho amarelo 20.0 Refeiçăo de
carne 15.0 Pó de cálcio 4.0 Mármore fricciona 1.0 0.5 salgado comum

TOTAL 100.0

Nota: Estavam sendo alimentados alfafa fresca e grăo como suplementos.

Avícula Raciona, Gana

Ingredients Pintinho feed Estendem em camadas alimento

PERCENTAGE

Concentrate 30 22 Milho de 46 49 Arroz farelo de trigo 15 20 Ostra de descasca 1
3 PHOSPHATE DE DICALCIUM 4 3 Grass refeiçăo 4 3

TOTAL 100 100

Avícula Raciona, Quęnia

Ingredientes de Chick Growers Layers Grelhas Completas All de trituram estende
em camadas mash de tudo Mash de trituram trituram
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PERCENTAGE

BRAN 20 20 20 20 POLLARD 10 10 10 10 Trigo (ground) 6 MAIZE 32 24 30 27 58
Simsim (gergelim) Bolo de 2.5 2 4 4 4 Semente de girassol Refeiçăo de (descascou)
2.5 2 3 Meal de alfafa 5 10 10 8 2 OATS 7 15 10 10 5 BARLEY 5 6 5 3 3 Meal(1) de
carne 10 5 5 10 12 Pesque meal(2) 5 5 3 5 6 LIME DE FLOCCULATED 1 1 3 3 1

TOTAL 100 100 100 100 100

Calculada content de proteína 19.4 16.8 16.4 18.4 19.9

(1) carcaça ou Grau B, 50% proteína, (2) 55% proteína

Raçőes de Camada Experimentais que Usam Ingredientes havaianos

Ingredients Porcentagem

Carne de e refeiçăo de osso (50% ) 20.5 Atum refeiçăo (58% ) 5.0 Sangue refeiçăo
2.0 Abacaxi folha meal 30.0 Melados de , cane 30.0, Sebo de , carne de boi 12.5

TOTAL 100

Gramas de por 1001b (45.5 kg)

Vitamina de premix(1) 300 BHT (ANTIOXIDANT) 6 Manganęs de sulfate 8
METHIONINE 50

(1) Contanto por libra raçăo: 2,500 I.U. vitamina UM, 300 I.C.U. vitamina D, 1.5
thiamine de mg, 1.5 riboflavin de mg, 5 ácido de pantothenic de mg, 15 mg, Niacin
de , 2 pyridoxine de mg, 600 choline de mg, 0.005 vitamina de mg [B.sub.12].

Tudo Trituram Avícula Raciona, Myanmar (a Birmânia)

Ingredients Chicks Camadas

PERCENTAGE

Arroz farelo de trigo 26 20.5 rice Quebrado 16 19 maize Amarelo 16 20 Gergelim
óleo cake 10.5 22 CAKE DE GROUNDNUT 5.4 ---- Fish refeiçăo 10.5---- Sangue
refeiçăo 2 12.5 Milk 5.5 ---- Grama de 5.5 ---- Shells ---- 1.5 Bone refeiçăo ---- 1.5
mixture Mineral 2 2 Salt ---- 0.5 Bacalhau de oil mais ao vivo 0.5 0.5 Fermento de 0.1
----

TOTAL 100.0 100.0

Tudo Trituram Raçőes, Faculdade Universitária, Ibadan, Nigéria,

Ration UMA Raçăo de Raçăo de B C

Ingredientes de General propósito Growers trituram Pintinho de triture estende em
camadas + os criadores 12-14 semanas trituram

PERCENTAGE

 Milho de Guiné ou milho amarelo 67 66 62 Bolo de núcleo de palma 9 11 6
COWPEAS(1) 3 4 8 Farelo de trigo de arroz (ou bran)(2 de milho) 7 3 6 Bolo de
Groundnut 5 7 8 Meal(3 de sangue) 5 5.5 6 Sal (manganized) 1 1 1 Desosse
refeiçăo 2 1.3 1.8 Concha de ostra 1 1.2 1.2
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TOTAL 100 100 100

Por cento total proteína crua 20.17 21.83 22.4 Nitrogęnio de por cento total 62.35
62.30 60.74 extrato grátis Por cento total fibra crua 5.65 4.45 5.10

(1) Ou groundnut de bambara (subterranea de Voandzei Thouars) ou ervilha de
pombo (CAJAN DE CAJANUS). (2) qualidade Pobre que contém muito casca. (3)
qualidade Pobre, panela secou

Tudo Trituram Avícula Raciona, Sri Lanka

Ingredientes de Chicks Growers Camadas

PERCENTAGE

TAMBAGALLA (SORGHUM) 40 45 42 Arroz farelo de trigo 7 23 19.5 Fish refeiçăo
10 12 8.5 Coco refeiçăo 25 20 18.5 Gingelly Bolo (Sesamum indicum) 12---- 2
COWPEAS 6---- 3 Shell friccionam -------- 6.5 Salt 0.5 0.5 0.5

TOTAL 100.5 100.5 100.5

Somada por 100.5 kg: Iodide de potássio (g) 0.145 0.145 0.145 Cloreto de Choline
(21.7%) g 555 530 540

Tudo Trituram Pondo Raçőes, Tailândia,

Ingredients Porcentagem

Arroz farelo de trigo 57 arroz Quebrado 8 Ground maize 7 amarelo Fish refeiçăo 7
Ground feijăo-soja cake 4 Ground groundnut cake 2 refeiçăo de Copra 5 Ground
ostra shell 5 Chăo de secou legume leaf 3 Mesa de 1 salgado Tubarăo-fígado óleo
ou vitaminas UM + [D.sub.3] 1

TOTAL 100

Tudo Trituram Avícula Raciona, Uruguai

Ingredients Chicks Camadas

PERCENTAGE

Milho de Ground 40.5 40 Trigo de Ground 20.0 5.0 SORGHUM ---- 3.0 Cevada de
Ground 16.0 20.0 BRAN ---- 10.0 Refeiçăo de Meat 15.0 7.0 Ground girassol cake
7.0 10.0 Oyster descasca 1.0 4.0 SALT 0.5 1.0

TOTAL 100.0 100.0

 

APĘNDICE 2
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Conversăo de de Unidades de Medida

A polegada-libra sistema é usado em algumas mais velhas publicaçőes e é preferido
para uso geral em Myanmar e os Estados Unidos de América. Algumas unidades
comuns da polegada-libra e sistemas métricos empregados em publicaçőes
agrícolas estăo definidos abaixo.

Comprimento

1 polegada (em.) = 2.54 cm 1 mm = .039 em. 1 pé (pés) = 12 em. = 0.305 m 1 cm =
.39 em. 1 jarda (yd.) = 3 pés = 0.914 m 1 m = 39.4 em. 1 milha (mi.) = 1 760 yd. =
1.61 km

Área

1 quadrado em. = 6.45 sq. cm 1 sq. cm = .155 sq. em. 1 pé quadrado (sq. pés) =
0.093 sq. M 1 SQ. m = 10.76 sq. pés = 1.196 sq. yd. 1 jarda quadrada (sq. yd.) =
0.836 sq. m 1 acre = 0.405 ha 1 milha quadrada (sq. mi.) = 2.59 sq. km ou 259 ha

Volume

1 dracma fluida (fl. dr.) = 3.70 cc 1 L = .264 galőes (o EUA) 1 onça fluida (fl. oz.) = 8
fl. dr. = 29.6 cc 1 galăo (Imperial) = 4 Imp. qt. = 4.55 L 1 quartilho (o EUA) = 16 fl.
oz. = 0.473 L 1 alqueire (bu.) = 35.2 L 1 quarto (o EUA) = 2 pt. = 0.946 L 1 galăo (o
EUA) = 4 qt. = 3.79 L 1 pé cúbico (cu. pés) = .0283 cu. M = 28.3 L 1 jarda cúbica
(cu. yd.) = 0.765 cu. m

Peso e Massa

1 grăo (farmacęuticos) (gr. ap.) = 64.8 MG 1 G = .035 OZ. = .0022 lb. 1 dracma
(farmacęuticos) (dr. ap.) = 60 gr. ap. = 3.89 G 1 KG = 2.2 LB. 1 onça (farmacęuticos)
(oz. ap.) = 8 dr. ap. = 31.1 g 1 libra (farmacęuticos) (lb. ap.) = 12 oz. ap. = 0.373 kg
1 onça (avoirdupois ou comercial) (oz. av.) = 28.35 g 1 libra (lb. av.) = 16 oz. av. =
0.454 kg 1 (curto) tonelada (tn.) = 2 000 lb. av. = 0.907 t

Temperatura

graus Centígrado ([degrees]C) = 5/9 x ([degrees]F - 32) graus Fahrenheit
([degrees]F) = (1.8 x [degrees]C) + 32

APĘNDICE 3

Building a Gaiola de Colônia <veja; imagem>

 

Notas gerais:
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1. Tęm certeza que todas as extremidades săo rubor em chăo, de forma que o
droppings das galinhas, caem ao chăo.

2. tela de chăo de Extensăo apertado prevenir caindo; esteja de acordo tela
com um pedaço de que liga arame prendeu para pescar apoio (veja seçăo
UM-UM.)

3. Uso só 3/4 em. sq. ou 3/4 em. x 1 em. se enrede para chăo e 2 dentro. x 1
em. engorda.

4. caixa de Ninhada pode ser tăo simples quanto uma caixa de papelăo. Esta
caixa é usada quando que parede removível está em lugar prover calor e
abrigar para os pintinhos. Remove a parede e caixa de ninhada quando
pintinhos săo bastante grandes.

5. parede Removível (veja caixa de ninhada.) Esta parede é usada para limitar os
pintinhos para a área pensando.

6. Porta cobre. Aniagem cortada ou qualquer outro material de pano grosso
para ajustar em cima de portas na frente. As coberturas de pano podem ser
abaixadas quando precisou proteger galinhas de vento e chuva. Cobertura
ninho caixa porta para escurecer interior e prover estende em camadas com
privacidade.

7. rolo de Ovo. Este rolo é necessário impedir galinhas quebrar o próprio
deles/delas incita depois de se deitar. Tenha certeza testar o rolo contra
quebra e ajustar o se inclinam do chăo no qual os ovos rolam como também
a largura da ovo-captura Bandeja de se necessário. O chăo se inclinando
debaixo da caixa de ninho (o rolo de ovo) Năo săo prendidas e a estante de
ovo a um ao outro. A estante de ovo é fixa para um pedaço de madeira na
porta; quando a porta está fechada que marra contra e une o arame se
inclinando debaixo das caixas de ninho. Em deste modo, os ovos
colecionam no lado de fora da porta onde eles esfriam no ar externo. (Veja
página 102.) que material de Soft pode ser colocado na estante de ovo para
proteçăo se precisou.

(Veja página 21 para uma lista detalhada dos materiais precisou construir esta
gaiola.)

Cage desígnio por Harlan H.D. Attfield Desenhos de por G. Baya
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