Tabela inkubacji:
Rodzaj jaja

Liczba dni inkubacji

Rotacja jaj

przepiórka

16-17

od 1 do 14 dnia

kura

20-21

od 1 do 18 dnia

kuropatwa

23-24

od 1 do 20 dnia

bażant

24-25

od 1 do 21 dnia

perliczka

26-27

od 1 do 23 dnia

kaczka

27-28

od 1 do 25 dnia

indyk

28-30

od 1 do 26 dnia

gęś

29-30

od 1 do 27 dnia

Zasady klucia
A.
B.
C.
D.

E.
F.

G.

H.

I.

Świeżo zebrane jaja powinny być trzymane 24 godziny z czubkami zwróconymi w dół w
chłodnym miejscu w temperaturze od 15 do 18 oC.
Jaja do inkubacji to: leżące nie dłużej niż 5 dni, o regularnym kształcie i wadze.
Obracaj jaja o połowę dwa razy dziennie (rano i wieczorem).
Dodawaj letnią wodę do zbiornika na wodę co dwa dni. ! Opisane czynności (pkt. B-C-D) nie
powinny być przeprowadzane na trzy dni przed planowym kluciem. Przed tym okresem należy
uzupełnić wodę. Przez okres ostatnich trzech dni nie należy otwierać inkubatora, aby nie
zakłócać procesu klucia.
Jeśli nie ma wystarczająco dużo jaj aby wypełnić całą komorę na jaja to zawsze powinny być
one rozkładane równomiernie na całej powierzchni, a nie tylko w centrum lub po bokach.
Równomierny rozkład zapewni odpowiednią cyrkulację powietrza.
Po szóstym-siódmym dniu jaja można prześwietlić w celu weryfikacji i usunięcia tych
niezapłodnionych. Czynność tą powinno wykonywać się w ciemnym pomieszczeniu,
prześwietlając jajo z okrągłej strony i trzymając je czubkiem w dół, przy użyciu lampy do
prześwietlania jaj. Kiedy widać oscylujący czerwony podobny do pająka kształt oznacza to, że
zawiera rozwijający się embrion. Inne widoczne kształty najczęściej zawierają martwe
embriony i są usuwane. Pozostałe jaja powinny być ponownie ułożone.
W przypadku inkubacji jaj kaczych czy gęsich, inkubator powinien być otwierany każdego dnia
zaczynając od dziewiątego dnia inkubacji i jaja powinny się schładzać przez 15-20 minut.
Przed ponownym zamknięciem inkubatora jaja należy nawilżyć letnią wodą przy pomocy
zraszacza lub gąbki. Tych czynności należy zaprzestać na trzy ostatnie dni poprzedzające
klucie.
Po wykluciu kurczaki powinny zostać w inkubatorze jeszcze przez 24 godziny aby mogły
wyschnąć. Następnie należy przełożyć je do specjalnych ocieplanych klatek albo pod czerwone
lampy - promienniki. Kiedy będzie wystarczająco gorąco ptaki nie będą już się tak kłębić i
będą się oddalać od światła. Należy im podawać wodę w odpowiednich poidełkach i karmić
mieszankami ze specjalistycznych sklepów.
Po zakończonej inkubacji należy wyczyścić inkubator szmatką z letnią wodą gdzie to możliwe.

