O Papel da Galinha no Sector Familiar

Características da Presença da Doença

A galinha desempenha um papel importante

1. Vestido de Casaco:

no alívio à pobreza e na segurança

- Galinha com penas levantadas, um pouco

Guião Prático do Vacinador de

alimentar. Ela é usada para alimentação,

inclinada para os lados;

Galinhas Contra Doença de

constitue fonte de rendimento, utilização

- Tem pescoço torto as vezes inchaço na

NewCaslte

em cerimónias tradicionais e no tratamento

cabeça.

tradicional.

Importância do Controlo da Doença de
Newcastle em Galinhas.
Em Moçambique a mortalidade das galinhas
no sector familiar e nos aviários é também

- Tem diarreia líquida de cor verde e com

devido a doença de New-castle.
Tem vários nomes e línguas locais em
Moçambique:

Muzungo

em

Shangana,

Mbendeni em Xitswa, Ete-ema em Macua,
Associação Nacional de Extensão Rural (AENA)
Rua dos continuadores, 753. Telefax (+258)
26213622, Cel. (+258) 82 7760760/843024421
E-mail: aena.org.mz@hotmail.com
URL: www.aena-mz.org.mz
Facebook: https://www.facebook.com/aena.mz
Cidade de Nampula

Xikwemba em Maconde, Chigubo-gubo em
Shona,

Etchitopa

em

2. Diarreia líquida e verde:

Lomwé

Chipindopindo em Ajaua e Nhanja.

e

penas de trás com sujidade.

Pescoço torto e cabeça virada para trás:
Possui o pescoço torto virado para trás;

Como Proteger as Galinhas

Não existe cura para esta doença, mas
podes prevenir através da vacinação.

Conservação da Vacina
A vacinada deve ser guardada num lugar

- Penas viradas para trás;

A galinha deve ser vacinada em quanto sã

seco e fresco e não deve estar exposta ao

- A galinha respira mal.

(galinha que não está doente).

calor e ao sol.

Tipos de Vacinas

- Vacina I-2, é produzida em Moçambique.
Aplicada pela gota no olho e não precisa de
Muita morte:

Medidas de Criação
Criar um bom alojamento para as galinhas
para evitar fácil transmissão de doenças.

ser injectada.

Construir

- Provoca muita mortalidade de galinhas nas

capoeiras

para

facilitar

limpeza.

capoeiras;
- Caso note muita mortalidade favor de
informar o técnico extensionista.
Como se Esplha a Doença

1º dia: 1 gota num dos olhos de cada
galinha; 2º dia: 2 gotas num dos olhos

A doença é causado por um bicho muito

de cada galinha e 3º

pequeno invisível a olho nú. A pois atacar, é

vacina fora.

dia: deitar a
__________________________________________
Propriedade:

espalhado por vários meios: galinha doente,
cão comendo galinha doente, ovos de

Calendário de Vacinação

galinha doente, homem, biscicleta, carroça,

A galinha deve ser vacinada 4 em 4 meses

orgãos da galinha doente (penas, patas,

durante todo ano. Os meses de vacinação

ossos, etc).

são: Março, Julho e Novembro.
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