
FÓRMULA DE CRIAÇÃO À MÃO (Handrearing Formula) 
 

Alimento completo para Crias de Aves 

□ 19/8    -  Cacatuas, Amazonas, Loris (crias e adultos) e crias mais crescidas de outras espécies.  

□ 19/12  -  Fórmula-base genérica para a maioria dos Psitacídeos. 

□ 19/15  -  Papagaios Africanos, Araras e outras espécies com maiores requisitos de gordura. 

□ 22/10  -  Papagaios  Cinzentos,  Asiáticos (Rabo de junco, etc.),  Eclectus,  Quakers,  Conuros, Cacatuas pequenas. Canários, Indígenas, Exóticos e Periquitos.  
 

Pretty Bird simboliza a Alta Qualidade que se espera de uma Empresa especializada e líder em Nutrição Aviária. 
Os alimentos Pretty Bird são recomendados por veterinários e criadores. 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE ADMINISTRAR ESTA “FÓRMULA” 

Pretty Bird dispõe de diversas “Fórmulas de Criação à Mão” (19/8, 19/12, 19/15 e 22/10), criteriosamente estudadas para responderem às necessidades alimentares 
das várias espécies e idades de Psitacídeos e de outras aves. Escolha o “menu” mais adequado ou o que vá ao encontro do seu próprio esquema alimentar preferido. 
Para mais informações, entre em contacto com a AVIZOON, Lda. (Telf. 219 567 916). 
Todas as “Fórmulas Pretty Bird” contêm Lactobacillus Acidophillus vivos, específicos para aves, e enzimas digestivos que ajudam à digestão, sendo ainda reforçadas 
com vitaminas e minerais essenciais, pelo que qualquer suplementação extra poderá causar uma sobredosagem tóxica. 
 

MODO DE EMPREGO 
A consistência correcta da “Fórmula”, depois de preparada, é vital para o sucesso. Como regra geral, qualquer “Fórmula de Criação à Mão Pretty Bird” será preparada 
misturando aproximadamente 2 partes de água quente (de preferência mineral ou fervida, para evitar eventuais contaminações, a uma temperatura que não exceda os 
54º C, dado que uma temperatura superior irá destruir os lactobacilos) com 1 parte do produto em pó original, o que equivale a cerca de 26% a 28% de matéria seca. A 
proporção de água a juntar deverá, no entanto, ser maior para uma cria recém-nascida do que para outra com mais idade. Se a “fórmula” estiver muito líquida (pouca 
quantidade de pó), a cria não receberá a nutrição adequada à idade e poderá ficar atrofiada ou subnutrida; se estiver demasiado compacta (muito grossa), a cria poderá 
ficar desidratada.  
Se é a primeira vez que está a utilizar Pretty Bird e se verificar problemas digestivos nas aves, reconfirme as percentagens correctas do produto e da água.  
Para calcular a percentagem do produto (matéria seca) use, de preferência, uma balança de precisão digital em gramas, pesando primeiro o recipiente que irá 
utilizar. Se a balança tiver a função “TARA”, ponha-lhe a escala a zero já depois de lhe ter colocado o recipiente (vazio) sobre o prato. Seguidamente, adicione a 
quantidade de produto que julgue necessária e anote o peso indicado (se a balança não tiver aquela função, subtraia o peso do recipiente). Depois junte-lhe água 
quente até obter a consistência desejada e registe o peso total. 
Divida então este peso total pelo peso do produto (matéria seca). O resultado será um número decimal, que converterá em % movendo a vírgula 2 casas para a direita, 
e terá assim a percentagem exacta da matéria seca que acabou de preparar.  
*  As crias recém-nascidas devem ser alimentadas com cerca de  10% a 12% de matéria seca,  de 2 em 2 horas durante 18 horas por dia (alguns criadores também as 

alimentam durante a noite). 
*  Do 3º ao 6º dia de idade, utilizar de 12% a 20% de matéria seca, 6 a 7 vezes ao dia. 
*  Do 7º ao 10º dia de idade, 20% a 24%, 6 vezes ao dia. 
*  Do 10º dia até ao desmame, 24% a 28%. 
A percentagem de matéria seca deve ser aumentada gradualmente. Do 7º ao 10º dia de idade, muitas aves podem ser alimentadas 4 vezes ao dia, e a consistência do 
preparado pode manter-se a mesma até ao desmame. As espécies mais pequenas requerem normalmente mais refeições diárias. 
 
RECOMENDAÇÕES E DOSAGENS  
ATENÇÃO: Use sempre esta alimentação preparada no momento e nunca guarde ou reutilize uma anterior.    
1- Lave bem as mãos. 2- Certifique-se de que todos os utensílios estão limpos e desinfectados, utilizando um conjunto por cada cria. 3- Prepare a mistura de acordo 
com as INSTRUÇÕES, ou seja: aproximadamente 2 partes de água (engarrafada “sem gás”, de preferência) com 1 parte do produto original (matéria seca). Será 
necessária mais água para as crias mais jovens (ver Tabela Percentual abaixo). 4- Esta “fórmula” deverá ser administrada à temperatura de 38º a 42º C, pois se muito 
quente poderá causar queimaduras graves nos papos das aves. 5- As crias devem ser alimentadas com regularidade (conforme esquema anterior). 6- O papo deve 
estar quase vazio antes de cada administração da “fórmula”, permitindo-se que esvazie completamente uma vez em cada 24 horas, de preferência durante a noite. Se o 
papo não esvaziar normalmente, deverá: A- Reverificar a percentagem de matéria seca. B- Verificar a temperatura da criadeira, confirmando se as crias estão 
demasiado quentes ou frias. C- Procurar um conselho técnico habilitado para concluir se a cria tem alguma infecção bacteriana ou fúngica. 

 
TABELA PERCENTUAL (em volume): 

Partes de água Partes do produto em pó % aproximada de matéria seca 

2 1 27% 

2,5 1 22% 

3 1 19% 

3,5 1 17% 

4 1  15% 

5 1 13% 

6 1 11% 

7 1   9% 
 

GANHO DE PESO: Cada cria deve aumentar diariamente cerca de 10% a 20% do seu peso corporal. Pese-a sempre antes da primeira refeição da manhã (anotando), e 
se o seu peso se mantiver ou baixar é sinal de problema de saúde ou outro (a menos que a cria tenha atingido o seu máximo e esteja já próxima do desmame), pelo que 
deve ser imediatamente bem observada por um especialista. Mas não se esqueça de que as crias saudáveis podem não ganhar peso se o alimento não lhes for dado as 
vezes suficientes e/ou se estiver demasiado líquido. Note que, se o preparado estiver muito consistente (alta percentagem de matéria seca), pode originar uma 
desidratação, porque a cria absorverá toda a água do alimento, ficando com uma “bola” no papo; e se estiver muito líquido (baixa percentagem de matéria seca) pode 
resultar em subnutrição e/ou lenta deglutição.  
Algumas crias ficam excessivamente pesadas se forem alimentadas em grande quantidade, ou se o produto for muito gordo. As crias obesas devem ser alimentadas 
menos vezes e em menor quantidade, evitando-se assim riscos de deficiências hepáticas ou anomalias ósseas. 
 

DESMAME: Deve iniciar-se a administração de comida sólida logo que as crias comecem a bicar os materiais do ninho ou outros objectos. Dê-lhes então gradualmente 
o “menu” Desmame Especial Pretty Bird. Durante o processo normal de crescimento, as crias podem perder aproximadamente 10% do seu peso corporal. 
Cerca de 2 meses após o desmame, deve habituar as crias à “Selecção Diária” ou a uma das outras dietas “Especiais” Pretty Bird, específica para a espécie. 
A mudança de alimentação só deve ser feita quando as crias estiverem suficientemente fortes e com o peso ideal, devendo as dietas ser variadas para permitir o bem-
estar “psicológico” das aves.  
 

Fabricado nos E.U.A. por Pretty Bird Int’l Inc.  

www.prettybird.com   e   www.prettypets.com 
Representante exclusivo em Portugal: 

 

Avizoon, Lda. 
Rua 1º de Dezembro, 1 
2625-451 Forte da Casa 
Portugal 
Telf.: 219 567 916 

NIF:                            502 381 892 
Distribuidor:               PT5AA121IT 
Importador:                PT5AA186IP  
Operador/Receptor:  V-PAA51133 


