INCIAÇÃO Á CRIAÇÃO DO PERIQUITO ONDULADO
Se estiver a ideia de se iniciar neste hobby, com a finalidade de, mais tarde entrar em concursos,
aconselho os seguintes passos:
1) Antes de adquirir qualquer ave, deverá falar com alguns criadores já experimentados , que lhe
darão indicações, baseado nas suas experiencias, de como tentar chegar aos resultados
pretendidos.
2) De todos eles, faça a sua escolha de qual lhe parece mais adaptado ao pretendido e comece por lhe
solicitar a aquisição de alguns casais. No mínimo começar com 4 casais.
3) Ao adquirir deverá verificar se as aves estão de boa saúde, uma dica para tal é verificar se elas estão
muito ativas a cantar, não estranhe se verificar, por exemplo, os machos se alimentarem uns aos
outros, pois isso também é sinal de vitalidade, também ter sempre em atenção o Tamanho do
periquito, a sua Forma os Spots e um fator muito importante que é o tamanho da cabeça
4) Existem 2 formas de criar periquitos:
1. Em colonia Os periquitos são aves que no seu estado selvagem, vivem em bandos, se for
essa a sua opção deverá colocar no aviário, pelo menos, 2 ninhos por cada casal, evitando
assim as lutas quando 2 ou mais fêmeas desejem o mesmo ninho.
2. Individual, (esta opção é a que eu uso), tem mais vantagem, pois se a finalidade for a
exposição, podemos assim escolher o casal que melhor resultado poderemos obter do
pretendido.
5) As voadeiras não têm tamanho, elas são maiores ou mais pequenas conforme o tamanho do
espaço do seu criadouro, tendo sempre em atenção que pelo seu tamanho os periquitos
necessitam de muito espaço. Quanto a gaiolas individuais recomendo as medidas largura 70cm,
fundo 45 cm e altura 45 cm.
6) Na criação os periquitos não necessitam, muito, da nossa intervenção, mas como são aves com
muita plumagem eu sugiro, antes de iniciarem a postura, lhes apare as penas quer do macho quer
da fêmea na zona do ventre, dando assim ao casal maiores possibilidades dos ovos virem
fertilizados.
7) Os periquitos põem ovos de 2 em 2 dias, levando estes 18 dias a eclodir, nascendo, também os
filhotes de 2 em 2 dias., tendo em atenção que poderá o 1º ovo demorar mais um ou dois dias para
alem dos 18.
8) Lembre-se que:
a) Está em fase de aprendizagem
b) Os erros servem para corrigir e irmos aprendendo com eles.
c) Um bom criador só o será ao fim de alguns anos de experiencia
9) Boa sorte ( fundamental para tudo na vida), deixamos aqui o periquito ideal, nunca alcançado mas
que será com este objetivo que irá trabalhar.
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