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     O projeto de consultoria da "Granja Ovo é Caipira", do produtor

Antônio Augusto, iniciou-se no mês de agosto de 2020, sendo assistido

pela equipe de consultores de Avicultura da VetJr. Augusto é iniciante

na criação caipira e procurou a empresa com o objetivo de dar início a

sua atuação nesse mercado. Ele possui uma propriedade na cidade de

Santa Luzia – MG, constituído de uma área livre, uma casa com uma

varanda e dois cômodos vazios. Dessa forma, ele desejava adaptar sua

propriedade para a criação de aves caipiras, além de obter auxílio no

manejo dos animais e novos conhecimentos sobre essa produção. Ele

desejava adequar sua propriedade da seguinte maneira: A varanda se

tornaria o local do pinteiro; um dos cômodos vazios seria a sala de ovos

para armazenagem e seleção dos mesmos; o outro cômodo seria

destinado para o armazenamento da ração e na área aberta seriam

construídos os galpões para alojamento das aves.

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

responsável por elaborar as seguintes soluções:

- Guia de manejo geral para todas as fazer de produção;

- Guia de manejo sanitário e fichas de controle zootécnico para
controle de doenças e assegurar a biosseguridade;

- Manejo nutricional (Formulação da dieta das aves para todas as
fases de produção);

- POP (Procedimento Operacional Padrão) das instalações com
recomendações e adequações necessárias para a construção do
galpão, pinteiro, sala de ração, sala de ovos e compra dos
equipamentos utilizados.



      No dia 22 de outubro o projeto completou dois meses e em tão

pouco tempo, grandes mudanças já podem ser observadas. A compra do

lote de pintinho (GLC), a adequação do pinteiro, do galpão e da sala

para armazenamento da ração já foram concluídas, o restante ainda

está em andamento. Além disso, ele tem colocado em prática as demais

recomendações passadas pela nossa equipe, o que vem contribuindo

para o sucesso do seu negócio.
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