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Investigarea practicilor de incuba!ie: Despre autor 

Aviagen  ofer! clien"ilor obiective de performan"!, manuale #i specifica"ii nutri"ionale 
detaliate pentru a servi ca baz! în gestionarea loturilor proprii. 

Acest document produs de c!tre departamentul tehnic al Aviagen-ului face parte din 
seria de materiale tehnice Ross. Acest material tehnic are ca subiect monitorizarea 
#i managementul în sta"ia de incuba"ie. Acest departament ofer! bazele #i detaliile 
structurate despre practicile de incuba"ie cu scopul de a facilita în"elegerea unor principii 
de succes ai managementului în sta"ia de incuba"ie pentru o eclozionabilitate #i o calitate 
a puiului cât mai bune. 

Practicile corecte de management al oului #i al sta"iei de incuba"ie vor maximiza 
eclozionabilitatea ou!lor produse de un lot #i va asigura pui de bun! calitate #i cel mai bun 
demaraj posibil pentru puiul de o zi. Principiile descrise în acest material sunt aplicabile în 
majoritatea regiunilor #i a strategiilor de produc"ie.

 Despre autor – Steve Tullett 

  Dr. Steve  Tullett  este consultant  pentru  Aviagen  specializat 
în incuba"ie #i pe probleme de fertilitate. Steve este absolvent 
al Universit!"ii din Bath, Anglia, unde a ob"inut titlul de inginer 
#i doctor în zootehnie.

 
A petrecut zece ani la Centrul de Cercetare în Agricultur! #i 
Alimenta"ie, departamentul de cercetare în avicultur!, acum 
Institutul Roslin, lâng! Edinburgh, Sco"ia, unde a condus 
studii cu privire la metabolismul energiei, fiziologia incuba"iei 
#i calitatea oului. 

Apoi a devenit lector universitar la Departamentul de $tiin"e Avicole din cadrul Universit!"ii 
de Agricultur! din Sco"ia, Auchincruive. 

Ulterior, s-a al!turat companiei Bernard Matthews Foods Ltd unde a oferit consultan%! în 
cre#terea curcanilor #i puilor în Anglia #i Ungaria. 

S-a al!turat Ross Breeders (acum parte a Aviagen-ului) în Edinburgh ca #i coordonator 
de service tehnic în întreaga lume. Mai târziu a reluat colaborarea cu Bernard Matthews 
Foods Ltd ca #i manager de cercetare, unde a avut responsabilit!"i speciale pe probleme 
tehnice în Europa #i Asia. Steve a ocupat apoi pozi"ia de director tehnic la Anitox, un 
distribuitor mondial de produse de combatere a bacteriilor #i mucegaiurilor pentru 
industria furajelor animaliere. 

În martie 2006, Steve a înfin"at Cornerways Poultry Consultants Ltd. Cei 30 de ani de 
experien"! în industria avicol! #i re"eaua sa de colaboratori îi permit s! asigure informa"ii 
tehnice în multe aspecte ale industriei avicole în toat! lumea. 

Steve a publicat peste 40 de lucr!ri #tiin"ifice #i capitole în diverse publica"ii, revizuie#te 
lucr!ri #i publica"ii pentru jurnale #tiin"ifice #i este un orator nelipsit de la seminarii #i 
conferin"e. 
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Rezumat

În acest document sunt descrise obiectivele biologice care trebuie s! fie îndeplinite în 
sta"ia de incuba"ie pentru a se asigura o bun! eclozionabilitate #i calitate a puilor precum 
#i modalit!"i de evaluare, m!surare #i includerea acestora în programe de control al 
calit!"ii.

O serie de caracteristici trebuie s! fie înregistrate #i monitorizate în sta"ia de incuba"ie, 
inclusiv fertilitatea (sunt descrise un num!r de modalit!"i diferite de identificare a ou!lor 
infertile) #i tiparul mortalit!"ii embrionare. Identificarea corect! a fertilit!"ii este important! 
pentru a se putea lua deciziile adecvate de corectare atunci când num!rul ou!lor limpezi 
este prea mare. Tiparul mortalit!"ii embrionare #i identificarea anumitor anomalii #i 
malpozi"ii vor furniza informa"ii despre momentul în care condi"iile în incubator au fost 
inadecvate. Sunt furnizate standarde pentru aceste caracteristici pentru diferite vârste 
ale lotului atât pentru modalitatea detaliat! cât #i cea simplificat! a ac"iunii de spargere 
#i examinare a ou!lor. 

Documentul prezint! #i metode de monitorizare a pierderii de ap! din ou pân! la transfer 
#i randamentul puiului la ecloziune, care trebuie s! fie de 12% #i respective 67% din 
greutatea oului. Monitorizarea temperaturii suprafe"ei cojii oului este de asemenea 
important! deoarece aceasta va indica dac! ou!le ajung prea greu la temperatura 
de incuba"ie (cre#te mortalitatea timpurie) sau dac! se supraînc!lzesc în ultima parte 
a incuba"iei (cre#te mortalitataea târzie #i num!rul puilor neviabili). Monitorizarea 
temperaturii suprafe"ei cojii oului va furniza de asemenea #i informa"ii utile pentru 
modific!ri ulterioare în programele de temperatur!. 

Monitorizarea regulat! a ie#irilor biologice din sta"ia de incuba"ie este vital! pentru 
identificarea momentelor când condi"iile din incubator sunt sub optim #i în stabilirea a 
ceea ce trebuie schimbat pentru a îmbun!t!"i eclozionabilitatea.

Con!inut

04 Introducere

06 Evaluarea fertilit"!ii

12 Examinarea resturilor de incuba!ie

16 Monitorizarea greut"!ii ou"lor #i a puilor

18 Monitorizarea temperaturii

19 Monitorizarea ferestrei de ecloziune

21 Controlul de rutin" în sta!ia de incuba!ie, inregistrarea #i analiza rezultatelor. 

28 Interpretarea rezultatelor

31 Efectele nutri!iei asupra fertilit"!ii, mortalit"!ii embrionare #i a eclozionabilit"!ii 

33 Anexe 
33 Anexa 1:   Reguli cu privire la colectarea ou"lor
34 Anexa 2:   Reguli cu privire la selectarea ou"lor
35 Anexa 3:   Reguli cu privire la dezinfectarea ou"lor
36 Anexa 4:   Reguli cu privire la fumigarea ou"lor
37 Anexa 5:   Reguli cu privire la depozitarea ou"lor 
38 Anexa 6:   Temperatura de condensare 
39 Anexa 7:   Sugestii de formulare de eviden!" în sta!ia de incuba!ie
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Introducere

Pentru a ob"ine o bun! eclozionabilitate #i randament al puiului ou!le fertile au nevoie de 
un management atent înc! de la momentul ouatului. Condi"iile de microclimat în timpul 
colect!rii ou!lor, dezinfec"ia cojii, transportul, pre-depozitarea, depozitarea, pre-înc!lzirea 
sau incuba"ia propriu-zis! sunt toate foarte importante. Condi"iile inadecvate pot produce 
o eclozionabilitate sc!zut!, schimbarea tiparului mortalit!"ii embrionare #i totodat! pot 
s! scad! #i performan"ele puiului de o zi. Procedurile de investigare descrise în acest 
document pot fi folosite în programele periodice de control al calit!"ii pentru a stabili 
un punct de reper al eclozionabilit!"ii #i natura pierderilor embrionare în compara"ie cu 
standardul acceptat. În acest document mai sunt prezentate #i alte informa"ii folositoare 
pentru rezolvarea eventualelor probleme din sta"ia de incuba"ie.

Controlul calit"!ii în sta!ia de incuba!ie

Nu toate ou!le fertile eclozioneaz!. Chiar #i ou!le care provin din loturi cu o eclozionabilitate 
bun!, urmeaz! un tipar al mortalit!"ii embrionare, ce poate fi anticipat. Mortalitatea este 
de obicei mai mare în primele zile de incuba"ie când se formeaz! sistemele de organe în 
embrion. Perioada medie de incuba"ie este în esen"! o perioad! de dezvoltare rapid! #i 
este caracterizat! printr-o mortalitate embrionar! redus!. Mortalitatea cre#te din nou în 
ultimele zile de incuba"ie când embrionul se rote#te spre camera de aer penrtu a-#i ventila 
pl!mânii, pentru a redirec"iona circula"ia sanguin!, pentru realizarea absorb"iei vitelusului 
#i în final s! încerce s! eclozioneze. Figura 1 arat! un tipar normal al mortalit!"ii la un lot 
cu eclozionabilitate bun!.

Figure 1: Tiparul normal al mortalit!"ii embrionare în timpul incuba"iei. Dup! Kuurman #i 
colaboratorii. (2003). Poultry Science, 82:214-222
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Colectarea datelor despre fertilitate, eclozionabilitate #i momentul #i natura pierderilor 
embrionare în raport cu vârsta lotului este o parte important! a programului de control 
de rutin! a calit!"ii în sta"ia de incuba"ie. Personalul trebuie instruit pentru a colecta 
datele relevante. Trebuie s! #tie cum s! recunoasc! ou!le infertile #i/sau contaminate 
#i s! identifice stadiile de dezvoltare în care se g!sesc embrionii care nu eclozioneaz!. 
Personalul trebuie de asemenea s! poat! s! recunoasc! malforma"iile #i malpozi"iile. 

Precizia datelor colectate permite compararea performan"elor de incuba"ie cu cele 
mai bune standarde #i pot s! ofere datele de baz! pentru investigarea problemelor 
de incuba"ie, atunci când ele apar. Prin depistarea devia"iilor de la normal a tiparului 
mortalit!"ii embrionare este posibil! de obicei identificarea zonelor unde apar probleme. 

De exemplu:

•  Pierderile din prima s!pt!mân! de incuba"ie sunt datorate în principal unor probleme 
ap!rute înainte de incuba"ie (ex: în ferm!, pe transport sau în depozit). 

• Pierderile din a doua s!pt!mân! de incuba"ie sunt datorate în special contamin!rii, 
gre#elilor de nutri"ie #i uneori se mai pot datora #i condi"iilor necorespunz!toare din 
incubator. 

• Pierderile din ultima s!pt!mân! de incuba"ie sunt de obicei asociate cu condi"iile 
inadecvate din incubator.

Proceduri de monitorizare a performan!elor din sta!ia de incuba!ie 

Procedurile #i abilit!"ile care pot fi folosite în controlul de rutin! a calit!"ii, investiga"ii #i 
probleme de eclozionabilitate include:

•  Evaluarea fertilit!"ii 
 – spargerea #i examinarea ou!lor proaspete neincubate 
 – spargerea #i examinarea ou!lor par"ial incubate 
 – spargerea #i examinarea ou!lor limpezi 

•  Examinarea resturilor de incuba"ie 
 – recunoa#terea stadiilor de dezvoltare #i a malforma"iilor 
 – recunoa#terea pozi"iilor normale #i a malpozi"iilor 
 – recunoa#terea ou!lor contaminate 

•  Monitorizarea pierderii în greutare în timpul incuba"iei 
 – pierderea în greutate a oului pân! la 18 zile 
 – randamentul puiului 

•  Monitorizarea temperaturii 
 – monitorizarea temperaturii la care sunt expuse ou!le 
 – monitorizarea temperaturii cojii oului în timpul incuba"iei 

•  Monitorizarea ferestrei de ecloziune
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Evaluarea fertilit"!ii 

Anliza prin spargerea ou"lor proaspete neincubate 

Dup! fertilizare, oul mai petrece în jur de o zi în oviduct. În aceast! perioad! num!rul 
celulelor din blastoderm cre#te la aproximativ 60,000. Caracteristica organiz!rii acestor 
celule aflate imediat sub memebrana g!lbenu#ului face posibil!, cu exerci%iu, distinc%ia 
între un blastodisc infertil #i un blastoderm fertil, atunci când se analizeaz! g!lbenu#ul 
unui ou neincubat. 

Blastodiscul infertil este o zon! mic! dens! alb! cu un diametrul de aproximativ doi mm 
(Figura 2). Zona alb! are de obicei o form! neregulat! #i niciodat! perfect rotund!. Este 
înconjurat! de un disc transparent, relativ rotund, cu diametru în jur de patru mm, acesta 
aparent este umplut cu bule, dar în realitate acestea sunt globule de g!lbenu# (Figura 3).

Blastodermul fertil, prin contrast, este mai mare (4-5 mm diametru) decât  zona dens! 
alb! a blatodiscului infertil #i este întotdeauna uniform rotund (Figura 4). De obicei acesta 
are forma unui inel alb cu centrul limpede (Figura 5). În unele ou! mai poate s! apar! un 
punct mic alb în centrul acestui inel. Ocazional, în ou!le proasp!t depuse, blastomerul în 
primele faze ale dezvolt!rii se va prezenta ca un disc solid, alb #i perfect rotund.

Figura 2: Ou neincubat infertil v!zut cu 
ochiul liber

Figura 3: Bloastodiscul m!rit al unui ou 
proasp!t infertil neincubat

Figura 4: Un ou fertil neincubat observat 
cu ochiul liber

Figura 5: Blastodermul m!rit al unui ou 
fertil proasp!t neincubat, ar!tând structura 
organizatoric! a inelului
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În fiecare categorie o s! apar! varia%ii naturale ale aspectelor, dar nu trebuie s! se acorde 
importan%! deosebit! micilor diferen%e. Este important exerci%iul de recunoa#tere a 
fertilit!%ii prin ou!le proaspete, ini%ial se va exersa pe ou! provenite de la un lot cu fertilitate 
ridicat! cunoscut!, iar infertilitatea se va exersa pe ou! infertile provenite de la loturi de 
g!ini ou!tore pentru consum. Ou!le ar trebui analizate prin îndep!rtarea cojii de la nivelul 
camerei de aer #i apoi se va îndep!rta u#or membrana interioar! a cojii de pe suprafa%a 
albu#ului. Dac! zona alb! #i dens! specific! oului infertil sau inelul caracteristic oului 
fertilizat nu se vad clar, atunci con%inutul se vars! în palm!, apoi se întoarce g!lbenu#ul 
u#or pân! când se observ! cu claritate fie blastodermul, fie blastodiscul (Figura 6). 

Ar trebui examinate cel pu%in o sut! de ou! pentru fiecare lot de p!s!ri. Aceast! 
tehnica este util! deoarece poate s! dea indicii rapide cu privire la infertilitatea lotului, 
repectiv ajut! la luarea unor decizii. Tehnica presupune distrugerea unor ou! incubabile. 
Realizarea testului pe ou! respinse este o alternativ!, dar va tinde s! subevalueze 
adev!rata fertilitate. 

Examinarea intern! a ou!lor proaspete neincubate va permite de asemenea identificarea 
anumitor anomalii. De exemplu, aspectul marmorat al g!lbenu#ului este o anomalie 
a membranei viteline, de obicei cauza fiind stresul g!inilor. Factorii stresori includ 
manipularea (ex. prelev!ri de sânge), schimbarea rutinei sau raport mare de sexe. 
Furajul care con%ine coccidiostatice sau micotoxine poate genera niveluri ridicate de 
g!lbenu# cu aspect marmorat. Aspectul marmorat poate cauza niveluri ridicate ale 
mortalit!%ii timpurii #i se pare c! sensibilizeaz! ou!le la contaminarea bacterian!. Figura 
7 arat! un ou proasp!t afectat de aspectul marmorat pronun%at.

Albu# apos (ex. datorit! Bron#itei infec"ioase sau depozit!rii îndelungate) va reduce de 
asemenea eclozionabilitatea. 

Furajul contaminat cu semin%e de Bumbac sau Capoc (arbore exotic) poate îngro#a sau 
cauciuca g!lbenu#ul, chestiune care va reduce de asemenea eclozionabilitatea.

Un exemplu de formular pentru înregistrarea observa%iilor realizate prin spargerea ou!lor 
proaspete neincubate este dat in Anexa 7 (Formular 1). 

Figura 7: G!lbenu#ul unui ou proasp!t 
prezentând aspectul marmorat pronun%at

Figura 6: Este nevoie s! v!rsa%i
con%inutul oului în palm! #i s! rostogoli%i 
g!lbenu#ul pentru a localiza blastodiscul 
(infertil) sau blastodermul (fertil) în ou!le 
proaspete neincubate
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Analiza prin spargere a ou"lor par!ial incubate

Testul de fertilitate realizat pe ou! par%ial incubate presupune distrugerea unor ou! 
incubabile, dar este mai u#oar! #i necesit! mai pu%in! experien%! decât evaluarea fertilit!%ii 
pe ou! proaspete neincubate. Din nou, este nevoie de e#antioane de minim 100 de ou! 
pe fiecare lot,  de#i este mai practic s! se examineze una sau mai multe site de incuba%ie. 
Înainte de examinare ou!le trebuie s! fie incubate 3 – 5 zile. Fiecare ou ar trebui deschis 
cu grij! în zona camerei de aer pentru a se evita distrugerea con%inutului, se va observa 
cu u#urin%! blastodermul sau discul infertil  pe suprafa%a g!lbenu#ului. Nu pierde%i mult 
timp pentru identificarea membranelor dezvoltate – dac! acestea nu sunt evidente atunci 
înseamn! c! nu s-au format. 

Un ou infertil va prezenta o zon! mic! dens! #i alb!, descris! anterior la ou!le proaspete 
neincubate. 

Embrionii care au murit în prima #i a doua zi de incuba%ie vor prezenta noi membrane 
dezvoltate pe suprafa%a g!lbenu#ului. Acesta este caracterizat de un disc de culoare 
crem mult mai mare decât inelul alb al oului neincubat. Dup! o zi de incubare, zona 
ocupat! de membranele extra-embrionare va fi de aproximativ un centimetru în diametru 
(Figura 8), iar dup! dou! zile memebranele vor ocupa aproape toat! suprafa%a superioar! 
a g!lbenu#ului (Figura 9). 

 

Dup! trei zile de incubare, embrionii vii vor avea sistemul circulator bine dezvoltat (vezi 
Figura 10).

Figura 10: Embrion la stadiul de „Inel de 
Sânge” 

Figura 8: Embrion dup! o zi de incubare Figura 9: Embrion dup! dou! zile de 
incubare
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În zilele trei #i patru de incuba"ie membrana interioar! a cojii este alb! atunci când 
este îndep!rtat! coaja de deasupra camerei de aer. Aceasta se datoreaz! procesului 
de uscare, urmare a migr!rii apei din albu# în g!lbenu# pentru a forma lichidul sub 
embrionar. Lichidul subembrionar este l!ptos #i pozi"ionat deasupra g!lbenu#ului, oferind 
acestuia un aspect mai palid #i mai apos decât în stadiile anterioare de dezvoltare sau în 
perioada de ou proasp!t. 

Începând cu ziua a cincea o tr!s!tur! caracteristic! a embrionului este pigmentarea de 
culoare neagr! a „ochiului” (Figura 11). Termenul de „ochi negru” a fost folosit pentru a 
descrie embrionul începând cu ziua  cinci pân! în ziua 12 de incuba"ie, dup! care devine 
evident! dezvoltarea penelor.

Un exemplu de formular pentru înregistrarea ou!lor par"ial incubate #i eliminate este 
prezentat în Anexa 7 (Formularul 2).

Dezvoltare timpurie normal" a embrionului

Dezvoltarea embrionar! care are loc înainte de ovipozi"ie simplific! identificarea 
ou!lor infertile înaite de incuba"ie. Un disc germinativ nefertilizat va prezenta pu"ine 
semne de dezvoltare ale oric!rei structuri cu excep"ia unei pete de culoare alb! #i 
m!rime variabil! (Figurile 2 #i 3). Un blastoderm fertilizat prezint! un inel pronun"at 
(Figurile 4 #i 5). Diferen"a este vizibil! cu ochiul liber chiar dac! nu are loc o m!rire 
a imaginii. 

Dup! o zi de cre#tere va fi un inel de membrane de culoare crem ce m!soar! 
aproximativ un centimetru în diametru (Figura 8). 

Dup! dou! zile de incuba"ie membranele crem vor acoperi mare parte din zona 
superioar! a g!lbenu#ului (Figura 9). 

La trei zile va fi deja format un sistem circulator bine dezvoltat (Figura 10).

Figure 11: Embrion în stadiul de „ochi 
negru”. A se observa dezvoltarea timpurie 
a aripilor #i picioarelor în acest stadiu.
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Spargerea ou"lor „limpezi” 

Ou!le „limpezi” sunt acele ou! în care nu se observ! nici o dezvoltare evident! în 
momentul expunerii la o lumin! puternic! proces numit miraj (Figura 12). Termenul de 
ou! limpezi este des folosit ca sinonim cu infertil, lucru incorect.

Figura 12: Masa de miraj. Ou!le infertile #i 
cele în care s-a produs moarte timpurie 
apar ca ou! limpezi

În func"ie de calitatea l!mpii sau a mesei #i a pigment!rii cojii, ou!le limpezi pot fi 
ovoscopate începând cu primele patru cinci zile de incuba"ie. În cazul ou!lor cu coaja 
brun! ovoscoparea are loc la 8-10 zile de la incuba"ie fapt ce permite ca incubatoarele în 
sistem single-stage s! func"ioneze sigilate pân! la momentul ovoscop!rii.

Figura 13: Ou! “limpezi” identificate utilizând o lamp! de ovoscopat; în partea stâng! 
nu exist! nici un fel de evolu"ie, în partea dreapt! se observ! mortalitate în stadiul de  
“inel de sânge”.

“Inel de sânge”
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Prin ovoscoparea ou!lor la 8-10 zile de incuba"ie, ou!le în care au murit embrionii în 
stadiul de „inel de sânge” pot fi identificate #i num!rate f!r! a fi nevoie s! fie deschise  
(Figura 13). Cu toate acestea este mai precis #i la fel de rapid s! deschizi toate ou!le 
pentru a distinge ou!le cu adev!rat infertile de cele în care s-a produs moarte embrionar! 
timpurie.  Acurate"ea identific!rii va fi îmbun!t!"it! dac! ou!le sunt examinate cât timp 
sunt calde. 

Figura 14: Dac! ovoscoparea are loc la 
8-10 zile de incuba"ie “inelul de sânge” va 
fi vizibil

Deschiderea ou!lor ovoscopate la 8-10 zile de incuba"ie (Figura 14) ne asigur! c! 
membranele extraembrionare de culoare crem caracteristice primelor dou! zile de 
dezvoltare vor fi înc! relativ intacte chiar dac! embrionul a murit în acest stadiu. Prin 
ovoscoparea ou!lor la 8-10 zile de incuba"ie membranele extraembrionare pot fi u#or 
de recunoscut #i diferen"iate de contaminare #i dezvolt!rile bacteriene care ar fi cauzat 
deterior!ri în membrane #i con"inutul oului dac! ou!le ar fi fost l!sate în incubator o 
perioad! mai îndelungat!.  

Ou!le sunt de obicei ovoscopate la momentul transferului în eclozionatoare la 18 zile de 
incuba"ie. La aceast! dat! con"inutul ou!lor poate fi deteriorat. Aceasta se datoreaz! 
expunerii îndelungate la c!ldur! #i/sau dezvolt!rii contamin!rii care de obicei succede 
mor"ii embrionare.  Aceasta poate face ca diferen"ierea exact! dintre adev!rata 
infertilitate #i mortalit!"ile embrionare foarte timpurii s! fie foarte dificil!. Diferen"ierea este 
considerabil mai u#oar! #i mai exact! atunci când se face spargerea #i analizarea ou!lor 
limpezi la ovoscoparea de pân! la 10 zile de incuba"ie. 

Anexa 7 din formularul 2 se folose#te pentru înregistrarea spargerii #i analiz!rii ou!lor 
limpezi din cele ovoscopate timpuriu în incuba"ie. Formularele 3 #i 4 sunt pentru 
înregistrarea rezultatelor de la spargerea #i analizarea ou!lor la ovoscoparea efectuat! la 
transfer.
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Figura 16: În resturile de ecloziune ou!le 
care con"in embrioni mor"i în stadiul de 
„inel de sânge” de obicei nu mai 
prezint! sânge evident. Totu#i r!m!#i"ele 
membranelor extraembrionare crem #i 
sacul amniotic care d! nastere la o zon! 
transparent! deasupra g!lbenu#ului sunt 
caracteristice mor"ii în stadiul de “inel de 
sânge”

Examinarea resturilor de incuba!ie 

Recunoa#terea stadiilor de dezvoltare #i a malformatiilor 

Înaintea colect!rii resturilor de incuba"ie este bine s! num!ra"i #i apoi cânt!ri"i în grup puii 
de categoria întâi din sit! pentru a se calcula o greutate medie a puilor #i randamentul 
puilor (raport între greutatea puilor #i greutatea ou!lor proaspete sau greutatea ou!lor la 
incubare). Motivelel acestei opera"iuni sunt descrise mai am!nun"it la pagina 17. Num!rul 
puilor mor"i #i al celor respin#i ar trebui de asemenea înregistrat. Ou!le neeclozionate 
ar trebui s! fie colectate pe site pentru ancheta intern!. Pentru rezolvarea problemelor 
de incub"ie resturile de la aproximativ 1000 de ou! incubate ar trebui colectate, acest 
e#antion trebuie prelevat într-o maniera organizat! din tot incubatorul. Este important s! 
se cunoasc! dac! sitele de prob! au avut sau nu ou! limpezi eliminate #i dac! spa"iile 
libere create au fost reumplute. 

În trecut ne-am bazat probabil prea mult pe analizele resturilor de ecloziune, dar 
deteriorarea din anumite ou! al!turi de factorul favorizant al contamin!rii (Figura 15), pot 
face diferen"ierea exact! a ou!lor infertile de mortalitatea timpurie, foarte dificil!. Totu#i 
daca mirajul este efectuat în primele zile de incuba"ie (vezi sec"iunile anterioare) este mult 
mai u#or s! plasezi corect ou!le în categoriile infertil sau moarte timpurie.

Figura 15: În resturile de 
incuba"ie poate fi dificil pentru 
unele ou! s! fie diagnosticate 
dac!  au fost infertile sau în ce 
stadiu a murit embrinul datorit! 
contamin!rii #i descompunerii

Examinarea resturilor de incuba"ie este efectiv doar pentru diagnosticarea exact! a 
mor"ii embrionului începând cu stadiul ,,inel de sânge”. O list! detaliat! de caracteristici 
de diagnostic pentru fiecare stadiu de dezvoltare este prezentat! în Tabele 1 #i 2 (vezi 
paginile  22-23). Descompunerea embrionilor dup! moarte în stadiul de ,,inel de sânge” 
duce la inexisten"a sângelui vizibil în resturile de ecloziune. O zon! transparent! aflat! în 
centrul oului datorat! sacului amniotic plin cu lichid poate fi singura dovad! dup! 21 de 
zile de incuba"ie (Figura 16).  
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Sacul amniotic poate fi extras cu un forceps iar r!m!#i"ele embrionului pot fi g!site în 
interiorul acestuia (Figura 17).  

Figura 17: Sacul amniotic #i embrionul, 
de obicei în descompunere pot fi extra#i 
în mod normal din g!lbenu# în stadiul 
de „inel de sânge” din orice ou aflat în 
aceast! stare de evolu"ie 

Embrionii în stadiul de “pene” sunt u#or de identificat în resturile de ecloziune (Figura 18).

Figura 18: Embrionii mor"i în stadiul de  
„pene” sunt u#or de recunoscut în 
resturile de incuba"ie. Acest embrion a 
murit la aproximativ 16 zile de incuba"ie. 
Con"inutul ou!lor este de obicei de 
culoare maro-ro#cat închis datorit! 
sângelui descompus 

Dac! exist! dubii este mai bine s! nu încerca"i sa face"i distinc"ie între ou!le infertile #i cele 
în care s-a produs moarte timpurie dar s! nota"i dac! suma ou!lor infertile #i a celor unde 
s-a produs moarte timpurie dep!#e#te a#tept!rile. O examinare mai exact! poate fi f!cut! 
pe ou! proaspete, neincubate sau par"ial incubate, sau pe ou! „limpezi”. 

Când sunt examinate resturile de incuba"ie trebuie înregistrate orice malforma"ii ale 
embrionului (ex. creier în afara cutiei craniene, membre în plus, intestine în afara cavit!"ii 
abdominale) #i pozi"ia embrionilor care au fost aproape de ecloziune ar trebui de asemenea 
notat!. 

Exemple de formulare pentru înregistrarea rezultatelor examin!rii prin spargere a resturilor 
de ecloziune sunt prezentate în Anexa 7 (Formularele 5 #i 6). Formularele de  înregistrare 
includ detalii referitoare la malpozi"iile embrionilor #i contaminare explicate în sec"iunea 
urm!toare (cu referire de asemenea la  Tabelele 1 #i 2, paginile 22-23). 
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Recunoa#terea pozi!iei normale de ecloziune 

Un mic num!r de embrioni nu reu#esc s! eclozioneze deoarece sfâr#esc în a#a numitele 
malpozi"ii. Nu toate malpozi"iile sunt letale dar ar trebui s! fie recunoscute de persoana 
care examineaz! ou!le #i s! fie înregistrate în cazul în care frecven"a lor se modific! 
datorit! gestion!rii inadecvate.

Pozi!ia normal" de ecloziune. Pozi"ia normal! de ecloziune este 
atunci când coloana vertebral! a embrionului se afl! paralel cu axa 
lung! a oului iar ciocul este pozi"ionat sub aripa dreapt!. Vârful 
ciocului este direc"ionat c!tre camera de aer din cap!tul rotunjit al 
oului. Când ciocul este sub aripa dreapt! aceasta "ine membrana 
cojii departe de fa"a embrionului oferind ciocului o mai mare libertate 
de mi#care. În plus aripa ajut! la întinderea membranei interioare a 
cojii facilitând ciocnirea. Astfel embrionul cap!t! acces la camera de 
aer a oului #i începe s!-#i ventileze pl!mânii.

Dac! embrionul are capul întors spre dreapta are #anse mari s! 
eclozioneze. Totu#i procentul de ecloziune propriuzis va fi influen"at 
de pozi"ia în care se afl! capul embrionului dac! este fie deasupra 
fie sub aripa dreapt! sau dac! este în cap!tul ascu"it sau rotunjit al 
oului.

Exist! #ase malpozi"ii cunoscute (v!zute din vârful oului):

Malpozi!ia 1 – Capul între coapse. Aceasta este pozi"ia normal! 
pentru majoritatea embrionilor de 18 zile #i în mod normal capul 
atunci începe s! se îndrepte spre camera de aer iar în ziua 19 
embrionul se afl! în pozi"ia normal! de ecloziune. Embrionii din 
resturile de ecloziune care au capul între coapse probabil sunt 
embrioni mor"i în jurul zilei 18 de incuba"ie sau dac! sunt înc! vii, 
dezvoltarea acestor embrioni a fost întârziat!.

Malpozi!ia 2 – Capul în partea ascu!it" a oului. U#or de identificat 
deoarece jare"ii, sacul g!lbenu#ului #i/sau ombilicul embrionilor 
începând cu 18 zile sunt vizibile imediat la spargerea cojii deasupra 
camerei de aer (Figura 19). 
Aceast! pozi"ie este de obicei întâlnit! la ou!le care au fost incubate 
invers fiind mai predominant! în ou!le incubate orizontal comparativ 
cu cele incubate cu cap!tul rotunjit în sus. Se mai poate întâlni 
aceast! pozi"ie #i la ou!le incubate corect (în special acelea cu o 
form! rotunjit!), ou!le care au fost expuse la temperaturi ridicate în 
incubator sau când unghiul de întoarcere a fost prea mic. Frecven"a 
acestei malpozi"ii este puternic influen"at! de procentul ou!lor 
incubate invers. Ideal frecven"a acestei malpozi"ii ar trebui s! fie mai 
mic! de 10% din totalul malpozi"iilor. 

Ou!le care au fost a#ezate invers pot fi rea#ezate pâna în ziua 8 de 
incuba"ie f!r! efecte d!un!toare. Rea#ezarea ou!lor dup! aceast! zi 
prezint! riscul de rupere a vaselor de sânge din alantoida corionic! 
ce începe s! se ata#eze de membranele cojii începând cu ziua 9. 
Embrionii care sunt cu susul în jos în ziua 20 de incuba"ie eclozioneaz! 
în procent de aproximativ 80% din rata normal!.
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Malpozi!ia 3 – Capul întors spre stânga. Aceast! malpozi"ie este 
mai r!spândit! la ou!le incubate normal decât la cele incubate 
orizontal. În multe cazuri ciocul va fi deasupra aripii stângi. Când 
capul este întors spre stânga #ansele de ecloziune se reduc cu 
20%.

Malpoz!ia 4 – Ciocul departe de camera de aer. Inciden"a acestei 
malpozi"ii este de cinci ori mai mare în cazul ou!lor incubate 
orizontal decât în cazul celor incubate cu partea rotunjit! în sus #i se 
consider! a fi întotdeauna letal!. Totu#i este o malpozi"ie dificil de 
recunoscut. 

Malpozi!ia 5 – Picioarele deasupra capului. Este o malpozi"ie des întâlnit! 
în care unul sau ambele picioare sunt prinse între capul embrionului #i 
coaj! (Figura 20) împiedicând rotirea capului spre spate necesar! ciocnirii 
cojii. Picioarele embrionului sunt de asemenea implicate în rota"ia final!, 
corespunz!toare momentului în care embrionul îndep!rteaz! partea 
superioar! a cojii pentru a ie#i la suprafa"!. Astfel dac! pozi"ia în care 
picioarele sunt deasupra capului nu a împiedicat ciocnirea cojii poate 
împiedica rota"ia final! #i ie#irea embrionului. De obicei aceast! malpozi"e 
se g!se#te pe locul doi din punctul de vedere al inciden"ei reprezentând 
aproximativ 20% din totalul embrionilor care prezint! malpozi"ii.

Figura 19: „Capul în partea ascu"it! a oului” Figura 20:  „Picioarele deasupra capului” 
este o malpozi"ie des întâlnit! în care 
picioarele interfer! cu mi#carea capului #i 
rota"ia embrionului reducând probabilitatea 
ecloziunii

Malpozi!ia 6 – Ciocul deasupra aripii drepte. De obicei aceasta 
este cea mai des întâlnit! malpozi"ie reprezentând 50% sau 
mai mult din totalul embrinilor cu malpozi"ii. Mul"i embrioni vor 
ecloziona din aceast! malpozi"ie #i este des privit! ca fiind o 
variant! fireasc! a pozi"iei normale de ecloziune. Totu#i, recent 
a fost sugerat c! un exces de embrioni în aceast! pozi"ie poate 
indica faptul ca embrionii s-au confruntat cu stresul termic. 
Aceast! malpozi"ie a fost de asemenea legat! de deficien"a 
acidului linoleic.

O combina"ie de mai multe malpozi"ii poate avea loc la acela#i embrion.
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Înregistrarea contamin"rii ou"lor  

Exist! controverse cu privire la ipoteza conform c!reia contaminarea a ucis întotdeuna 
embrionul sau a fost "inut! sub control pân! la moartea acestuia. Cu toate acestea fiecare 
ou deschis ar trebui verificat de contaminare bacterian! (ex. con"inutul oului de culoare 
verde sau neagr!, cu miros fetid sau ou! care explodeaz! la spargere). Totu#i culoarea 
nu ar trebui s! fie singurul indiciu dearece culoarea maro poate fi rezultatul procesului de 
deoxigenare. 

Ou!le puternic contaminate de regul! explodeaz! în momentul deschiderii iar în unele 
cazuri embrionul poate fi greu de observat. Înregistrarea cu exactitate a momentului 
mor"ii embrionului nu este important! în cazul ou!lor puternic contaminate. Obiectivul 
este înregistrarea procentului total de ou! contaminate #i compararea acestuia cu 
standardele de bun! practic!. Aceasta va permite evaluarea eficien"ei manevr!rii ou!lor 
#i a procedurilor sanitare. Ou!le pot fi înregistrate ca „Putrezite timpuriu” dac! embrionul 
a murit în stadiul „Ochi negru” sau mai devreme „Putrezite târziu” dac! au ajuns în stadiul 
“Pene” sau simplu înregistrate ca fiind „Contaminate”. 

C ontaminarea cu aspergillus reprezint! un caz special #i poate pune probleme serioase în 
anumite zone. Când ou!le sunt deschise prin camera de aer #i se vede mucegai crescut 
pe partea interioar! a membranei cojii trebuie tratat ca o poten"ial! contaminare cu 
aspergillus #i trebuie s! se lucreze cu grij! pentru a nu se inspira sau împra#tia sporii de 
mucegai.

Monitorizarea greut"!ii ou"lor #i a puilor 

Pierderea în greutate a ou"lor pân" la 18 zile 

În medie un ou de g!in! are în jur de 10.000 de pori care str!bat coaja astfel embrionul 
în dezvoltare poate face schimb de oxigen #i dioxid de carbon cu aerul din incubator. De 
asemenea prin ace#ti pori este eliminat! #i apa iar întreaga cantitate pierdut! pe parcursul 
procesului de incuba"ie trebuie controlat! pentru a evita deshidratarea embrionului. Cel 
mai simplu se face monitorizând pierdera în greutate a ou!lor pe parcursul incuba"iei. 
Orice sc!dere în greutate este datorat! exclusiv pierderii de ap! din ou. 

Observa"iile efectuate asupra tuturor speciilor de p!s!ri au demonstrat c! greutatea pierdut! 
de la începutul incub!rii pân! la ciocnirea cojii oului (aproximativ momentul transferului 
în eclozionator pentru g!inile domestice) este de aproximativ 12% din greutatea oului 
proasp!t. Singurul mod prin care incubatoarele pot inluen"a pierderea în greutate a ou!lor 
este varia"ia umidit!"ii din incubator. Calitatea puilor #i ecozionabilitatea pot fi optime doar 
atunci când ou!le pierd în jur de 12% din greutatea de ou proasp!t pân! la ciocnire. 

Incubatoarele în mod normal nu cunosc greutatea oului proasp!t, dar de obicei se 
cânt!resc ou!le înainte de incubare. Dac! ou!le au fost depozitate pentru o scurt! 
perioad! (pân! la #ase zile) în condi"ii bune atunci pierderea în greutate pân! la ciocnire 
este de 11,5% din greuatea la incubare. Pierderea în greutate optim! ca procent din 
greutatea la incubare este determinat! de pierderea în greutate pe timpul depozit!rii. 
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Figura 21: Monitorizarea pierderii în 
greutate a ou!lor pe parcursul perioadei de 
incuba"ie este un important instrument de 
management în incuba"ie

Procentul de pierdere în greutate al ou!lor ar trebui m!surat cânt!rind sitele cu ou! (Figura 
21). Cântarele electronice de mare acurate"e sunt relativ ieftine #i folosirea lor pentru a 
m!sura pierderea în greutate din sitele cu ou! aflate în diferite loca"ii în incubatoare este 
un mod nepre"uit de a verifica dac! ou!lor li se asigur! condi"iile ideale de umiditate. 
Utilizarea acestei metode ajut! la verificarea func"ion!rii în toate incubatoarele a 
programelor #i sistemelor de control ale umidit!"ii fiind astfel un instrument esen"ial de 
management în incuba"ie.

Monitorizarea randamentului puilor

Monitorizarea greut!"ii puilor #i a rela"iei cu greutatea oului din care provin(randamentul 
puiului) este un alt instrument esen"ial de management în sta"ia de incuba"ie. Cel mai 
bine se face utilizând sitele în care pierderea în greutate a ou!lor a fost deja monitorizat!. 
Tehnica implic! num!rarea #i apoi cânt!rirea în grup a puilor de categoria întâi dintr-o sit! 
(Figura 22) cu scopul de a calcula greutatea medie a puilor #i apoi randamentul acestora. 
Randamentul puilor este greutatea medie a puilor împ!r"it! la greutatea medie a ou!lor 
proaspete totul înmul"it cu 100. Ideal este ca randamentul puilor s! fie de 67% din greutatea 
oului proasp!t sau 67,5% din greutatea oului la incubare dac! ou!le au fost depozitate 
pe termen scurt. Dac! pierderea în greutate pân! la ciocnire a fost corespunz!toare dar 
randamentul puilor este mai mic de 66% din greutatea oului proasp!t, atunci durata de 
incubare a fost prea mare. Aceasta trebuie ajustat! prin incubarea ou!lor mai târziu sau 
prin extragerea puilor mai devreme. Fiecare 1% de pierdere în randamentul puilor este 
echivalent cu aproximativ trei ore în plus în incubator

Figura 22: : Monitorizarea randamentului 
puilor (greutatea puilor ca procent 
din greutatea ou!lor) ofer! informa"ii 
importante despre pierderea în greutate 
a ou!lor, umiditatea din incubator #i 
momentele ecloziunii

Dac! puii sunt supu#i unei lungi c!l!torii înainte de populare sau sunt transporta"i în condi"ii 
de c!ldur! excesiv! atunci randamentul lor ar putea cre#te la 69-70% prin cre#terea 
umidit!"ii în incubator #i/sau scoaterea puilor din eclozionator pu"in mai devreme. 

Un exemplu de formular pentru înregistrarea pierderii în greutate a oului în perioada de 
incuba"ie #i a randamentului puilor este prezentat în Anexa 7 (Formularul 7).
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Monitorizarea temperaturilor 

Monitorizarea profilelor de temperatur" la care sunt expuse ou"le 

Mini-termometre electronice vor înregistra temperatura pe o perioad! de timp pre-setata 
#i astfel vor u#ura munca de investigare a condi"iilor de manipulare a ou!lor. Un mini-
termometru electronic poate fi plasat în cuibar #i l!sat peste noapte, cules a doua zi cu 
ou!le #i apoi folosit pentru a înregistra profilul de temperatur! la care sunt expuse ou!le 
dealungul tuturor proceselor de manipulare, inclusiv în incubatoare. 

În ferm! ou!le ar trebui r!cite sub 24°C (75.2°F), în patru ore de la colectare #i apoi 
men"inute la temperatura optim! pe durata de depozitare predefinit!. 24°C (75.2°F) este 
cunoscut! de cresc!torul de broiler ca fiind temperatura de ,,Zero fiziologic” pentru ou!le 
de broiler, iar ou!le r!cite sub aceast! temperatur! vor asigura c! embrionul nu se va 
dezvolta pe durata depozit!rii. 

Problemele frecvente legate de temperatur! în timpul manipul!rii ou!lor includ:  

• Ou! l!sate prea mult timp în cuibar permi"ând reînc!lzirea acestora atunci când o alt! 
g!in! ocup! cuibarul. 

• Colectarea rar! în cazul cuibarelor automate unde ou!le sunt men"inute la temperatura 
camerei f!r! a fi r!cite. 

• Ou! depozitate în site din fibre care permit doar o u#oar! r!cire a ou!lor. Utiliza"i site 
din plastic.

• Ou! men"inute în hal! dup! recoltare pân! la sfâr#itul zilei lucr!toare, în loc s! fie 
mutate în depozit #i r!cite imediat.

• U#a depozitului de ou! l!sat! deschis! în special în timpul caniculei. 

• Controlul inadecvat al temperaturii cu mari varia"ii în timpul zilei datoarate vremii 
caniculare, slaba capacitate de r!cire #i/sau proast! izola"ie a depozitului de ou!. Acest 
lucru va sl!bi embrionii #i poate duce la ob"inerea de pui mai pu"in viguro#i.

• C!rucioare "inute în afara depozitului de ou! înainte de sosirea #i înc!rcarea vehiculului 
de colectare a ou!lor. 

• Vehicolul de colectare a ou!lor nu este prev!zut cu sistem de control al temperaturii. 

• Temperatur! diferit! între depozitul din ferm! #i cel din sta"ia de incuba"ie. 

• Preînc!lzirea prelungit! a ou!lor într-un mediu cu temperaturi fluctuante în jurul valorii 
de Zero Fiziologic.

 
Oricare din cele prezentate anterior vor duce la cre#terea cazurilor de „Moarte timpurie” 
#i de mortalitate în stadiul de „Inel de sânge”. Utilizarea mini-termometrelor electronice 
poate permite identificarea zonelor cu probleme. 

Mini-termometrele electronice pot fi utile în evaluarea condi"iilor de incuba"ie #i identificarea 
zonelor reci #i a celor calde din incubator ce trebuie rectificate.
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M"surarea temperaturii cojii oului în timpul incuba!iei 

Embrionii rezist! a temperaturi de sub “zero fiziologic” dar expunerea de scurt! durat! 
la stres termic peste “zero fiziologic” poate cauza malforma"ii, malpozi"ii sau pot fi letale. 
Este mai bine s! se monitorizeze temperatura cojii oului pentru a preveni supraînc!lzirea 
embrionilor decât s! fie l!sat un program de reglare a temperaturii în incubator s!-#i 
urmeze cursul. Acest lucru se poate realiza folosind un termometru de ureche cu infra-
ro#u care are o acurate"e similar! cu cea a incubatoarelor. Verifica"i temperatura cojii la 
“ecuatorul” oului, nu la cap!tul rotunjit. 

Toate eclozionatoarele au zone calde #i zone reci #i este important s! verific!m ca nu cumva 
embrionii din zonele calde s! fie expu#i la ac"iunea d!un!toare a stresului termic între 16 #i 
18 zile de incuba"ie. Temperatura ideal! a cojii oului este de 37.8°C (100°F), dar spre sfâr#itul 
perioadei de incuba"ie temperaturi de pân! la 38.3ºC (101°F) sunt frecvente #i în general f!r! 
efecte nedorite. Cu toate acestea, temperaturi mai mari de 38.3ºC (101°F) pot fi d!un!toare 
iar temperaturi de 39.4ºC (103°F) #i peste sunt #tiute a fi defavorabile eclozionabilit!"ii #i 
calit!"ii puiului.

Monitorizarea ferestrei de ecloziune 

Termenul de “fereastr! de ecloziune” descrie perioada de timp în care puii ies practic din 
ou!. “Fereatra de ecloziune” mai este denumit! #i “durata de ecloziune” #i este evaluat! 
aproximativ la momentul în care puii sunt sco#i din eclozionator. Întinderea ecloziunii este 
influen"at! de variabilitatea temperaturii din incubatoare. 

În cazul produselor Ross durata de ecloziune (de la 1% pui ecloza"i la 99% pui ecloza"i) 
este de aproximativ 30 de ore. Ideal este ca nu mai mult de aproximativ 1% din pui s! 
fi eclozat cu 30 de ore înainte de livrare. Dac! livrarea este amânat! odat! ce to"i puii 
sunt ecloza"i cre#terea #i uniformitatea lotului în ferm! va suferi, motiv pentru care este 
important ca fereastra de ecloziune s! fie monitorizat! #i s! fie modifica"i ori timpii de 
incubare ori cei de livrare în conformitate cu cerin"ele. 

Pentru a analiza varia"iile de temperatur! ce au loc în incubatoare, sitele utilizate pentru 
monitorizarea ferestrei de ecloziune ar trebui s! provin! din mai multe loca"ii diferite. De 
exemplu site din partea superioar!, mijlocie, inferioar!, frontal!, posterioar!, stâng! #i dreapt! 
a incubatorului. Verifica"i incubatorul cu 30 de ore înainte de momentul în care puii trebuie 
livra"i. Nu ar trebui s! fie mai mul"i de unu sau doi pui ecloza"i în fiecare sit! la acel moment. 

La livrare unii dintre pui (aproximativ 5%) ar trebui s! mai fie uzi pe gât (Figura 23) iar 
interiorul cojilor din care au eclozat recent puii ar trebui s! fie umed. 

Figura 23: 5%  din pui ar trebui s! fie uzi
pe fa"a dorsal! a gâtului
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Pot fi f!cute #i alte observa"ii care s! ajute managerul de incuba"ie s! decid! dac! 
ecloziunea s-a instalat prea devreme sau prea târziu. De exemplu dac! interiorul tuturor 
cojilor este foarte uscat #i toate cojile pot fi u#or m!run"ite (Figura 24), dac! este mult 
meconiu pe coji (Figura 25) sau dac! to"i puii sunt usca"i #i penele de pe aripile acestora 
sunt zburlite atunci probabil ecloziunea s-a instalat prea devreme.

Figura 24: Membrane uscate, indic! faptul 
c! puii au eclozat foarte devreme 

Figura 25: Meconiu pe cojile de ou! dup! 
amânarea livr!rii

O r!spândire uniform! a puilor ecloza"i pe sitele din incubator în timpul monitoriz!rii 
ferestrei de ecloziune #i coji de oua relativ curate la livrarea puilor indica bune condi"ii de 
incubare #i timpi de livrare corec"i.
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Controlul de rutin" al calit"!ii în incuba!ie, înregistrarea #i analizarea 
rezultatelor 

Controlul de rutin! al calit!"ii în incuba"ie poate fi un process ce necesit! o durat! mare 
de timp. Din acest motiv detaliile precise a ceea ce ar trebui înregistrat #i analizat trebuie 
discutate de echipa de control al calit!"ii în fiecare sta"ie de incuba"ie #i de asemenea ei vor 
defini modul în care informa"ia colectat! trebuie s! fie utilizat!. Rolul acestei publica"ii este 
acela de a furniza idei de discu"ie.

Unele sugestii privind posibilele c!i de clasificare a momentului decesului embrionului sunt 
prezentate în tabelele 1 #i 2.

Tabelele 3 #i 4 prezint! obiectivele pierderilor de incuba"ie a celor mai bune 25% loturi. 

Unele sugestii privind formularele de înregistrare sunt prezentate în Anexa 7, dar acestea 
ar trebui modificate în func"ie de nevoi. Înregistrarea rezultatelor într-o baz" de date 
electonic" #i analiza tendin!elor este foarte recomandat" pentru a defini obiectivele de 
lucru.

Apari"ii de embrioni în diferite stadii de dezvoltare sunt bine documuntate, dar un embrion 
care moare la patru zile de la incuba"ie #i mai r!mâne în incubator pentru înc! 17 zile va suferi 
o deteriorare considerabil!. Din acest motiv se recomand! deschiderea cât mai timpurie a 
ou!lor prin ovoscoparea la opt-zece zile de incuba"ie. Ulterior examin!rii #i îndep!rt!rii ou!lor 
cu embrioni mor"i se recomand! #i o examinare a resturilor de incuba"ie.

În orice control de rutin! al calit!"ii se cer minim urm!toarele:

• Cel pu"in trei site cu ou! din incubator ar trebui s! fie monitorizate s!pt!mânal pentru 
fiecare efectiv; ideal sitele de prob! trebuie s! fie reprezentative pentru întregul incubator.

• Cele trei site ale incubatorului ar trebui s! fie cânt!rite goale #i greutatea s! fie înregistrat!.

• Dup! cânt!rire se a#eaz! ou!le pe site #i apoi acestea sunt cânt!rite iar greutatea (sitei  cu 
ou!) este înregistrat!.

• Sitele ar trebui cânt!rite din nou la momentul transferului în eclozionator. Dup! aceea 
ou!le ar trebui ovoscopate #i cele limpezi îndep!rtate pentru a permite clasificarea #i 
diagnosticarea celor infertile, a mortalit!"ii timpurii, a mortalit!"ii la mijlocul perioadei #i a 
ou!lor contaminate.

• La livrare puii de pe fiecare din cele trei site trebuie num!ra"i si înregistra"i apoi greutatea lor 
exprimat! ca procent din greutatea ou!lor proaspete sau greutatea ou!lor la introducerea 
în incubator.

• Examinarea resturilor de incuba"ie din acelea#i site va încheia înregistr!rile.

• Toate datele ob"inute trebuie înregistrate în registrul efectivului inclusiv eclozionatorul #i 
incubatorul unde au fost incubate ou!le.

• Procentul de ou! încadrat în diferite categorii ar trebui calculat #i comparat cu obiectivele 
date. Orice abatere mare de la obiective ar trebui investigat!. Unele dintre motivele 
posibile pentru aceste abateri sunt prezentate într-o sec"iune viitoare numit! ,,Interpretarea 
Rezultatelor”. Un ghid mai cuprinz!tor pentru rezolvarea problemelor din incuba"ie este 
„Hatchability  Problem  Analysis” scris! de  H.R. Wilson #i publicat! de University of Florida, 
#i poate fi desc!rcat! gratuit de pe internet.
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      Stadiul Clasificarea în  Observa!ii 
de dezvoltare    formularul de 
       în zile înregistrare 

 0 Infertile Nici un semn clar de dezvoltare

 1 24 h Moarte Membrane extra-embrionare de culoare crem
  timpurie ocupând o zon! de pân! la un cm în diametru
   

 2 48 h Moarte  Membrane extra-embrionare de culoare crem 
  timpurie ocupând o zon! de pân! la trei cm în diametru
   

 2.5-4 „Inel de sânge” Inel de sânge evident #i începutul 
   form!rii lichidului sub-embrionic

 5-12 „Ochiul negru” Pigmentarea de culoare neagr! a 
   ochiului embrionul este evident!. Se pot 
   vedea de asemenea aripile #i picioarele

 13-17 „Pene” Pene prezente. Cu toate c! primele pene 
   pot fi observate la vârsta de 11 zile ele nu,
   sunt evidente pe tot corpul pân! la vârsta   
   de 13 zile

 18-19 Întors Embrionul trece din pozi"ia ,,cu capul între 
   coapse,, în pozi"ia de ecloziune iar 
   g!lbenu#ul r!mâne în afara corpului 
   embrionului

 20 Ciocnirea  intern! Ciocul embrionului a str!puns coaja 
   oului

 20 Ciocnirea extern! Ciocul embrionului a str!puns coaja 
   oului

 0-10 Descompunere Decolorare puternic! a con"inutului oului  
  timpurie cu emiterea de miros fetid

 11-21 Descompunere Embrion vizibil #i decolorare puternic! a  
  târzie con"inutului oului cu emiterea de miros fetid

Tabelul 1: Sistemul detaliat de clasificare a momentului mor"ii embrionului, potrivit pentru 
un diagnostic/cercetare prin spargere #i analizare a oului
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Tabelul 2: Sistemul de clasificare simplificat al momentului mor"ii embrionului adecvat 
unui control al calit!"ii prin spargerea #i analizarea ou!lor.

Tabelul 3: Obiectivele pierderilor de eclozionabilitate a celor mai bune 25% loturi la diagnosticarea/cercetarea detaliat! 
prin spargerea oualor (% din numarul total de oua stabilit)

Varsta 
efectiv

Stadiul de dezvoltare al embrionului

Infertile 24 ore 48 ore Inel de  
Sânge     

Ochi 
negru    Pene

Întors/
Malpozi-

!ionat

Camera     
De aer      

în!epat"

Coaja   
ciocnit" Spart Conta-

minat

S!pt!mânile  
25-30 tineret        6 1 2 2.5 1 1 1.5 1 1 0.5 0.5

S!pt!mânile 
31-45 vârf de 
ouat

2.5 0.5 1 2.0 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5

S!pt!mânile  
46-50 post 
vârf de ouat

5 0.5 1 2.5 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5

S!pt!mânile  
51-60 sfâr#it
de produc"ie

8 0.5 1 3.0 1 0.5 1.5 1 0.5 1 1

 Stadiul de    Clasificarea în  Observa!ii 
 dezvoltare în zile formularul 
  de înregistrare

 0 Infertile Nici un semn evident de dezvoltare

 0-7 Moarte timpurie Orice deces în prima s!pt!mân! de
   incuba"ie. Sfâr#itul acestei perioade este  
   delimitat de apari"ia dintelui de diamant în  
   continuarea ciocului

 8-14 Moarte  Embrionii cu dinte de diamant dar f!r! un    
  la mijlocul perioadei penaj evident dezvoltat pe toat!  
   suprafa"a corpului

 15-19 Moarte târzie Embrioni bine îmbr!ca"i în pene cu  
   aproximativ acelea#i dimensiuni ca #i oul.
   Galbenusul se poate afla în afara corpului  
   sau poate fi retractat

 20 Ciocnire extern! Ciocul embrionului a str!puns coaja oului
   

 0-21 Contaminate Decolorare puternic! a con"inutului oului  
   cu emiterea de miros fetid 
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Tabelul 4: Obiectivele pierderilor de eclozionabilitate a celor mai bune 25% loturi la efectuearea 
controlului de rutin! al calit!"ii prin spargerea #i analizarea ou!lor (% din num!rul total de ou! stabilit)

  Stadiul de dezvoltare al embrionului

  Infertile Mortalitate timpurie   Mortalitate Târzie Ciocnite Cr"pate Contaminate

  6 5.5 1 3.5 1 0.5 0.5

  2.5 3.5 0.5 2.5 0.5 0.5 0.5

  5 4 1 2.5 0.5 0.5 0.5

  8 4.5 1 3 0.5 1 1

Planificarea, organizarea #i desf"#urarea unei anchete in încubator

O investiga"ie detaliat! poate deveni necesar! în cazul apari"iei problemelor de incuba"ie 
sau a unei deprecieri a calit!"ii puilor. Incubarea de ou! fertile, obtinerea puilor de calitate 
#i performan"a post incuba"ie sunt afectate de condi"iile la care sunt supuse ou!le de la
ovipozi"ie pân! la incuba"ie. Prin urmare orice anchet! în incubator ar trebui s! cuprind!
toate evenimentele de la momentul ovipozi"iei pân! la incubare. Performan"a puilor în 
prima s!pt!mân! în ferm! în special nivelul mortalit!"ii #i greutatea la vârsta de #apte 
zile trebuie de asemenea examinate. Cu toate c! performan"ele puilor sunt influen"ate de 
managementul fermei, impactul ini"ial al procedurilor de incuba"ie este des subestimat 
de#i ar trebui luat în considerare la apari"ia problemelor.

Planificarea minu"ioas! a oric!rei anchete din incubator trebuie s! asigure c! materialul
examinat este reprezentativ pentru întreg sistemul. Scopul unei anchete va fi acela de a
sugera practici alternative de management în cadrul procesului. Procedurile controlului 
calit!"ii trebuie mai apoi adaptate pentru monitorizarea rezultatelor oric!ror transform!ri 
#i pentru prevenirea reapari"iei acelora#i probleme.  

În timpul investiga"iei problemelor din incubator este necesar urmatorul echipament: 

• Aparate cu care s! poat! fi cânt!rite sitele cu ou! cu o precizie de 10g (0.4 oz) 

• Termometre digitale miniaturale capabile s! m!soare temperatura cu o acurate"e de 
0.2ºC (0.4ºF) 

• Forceps, cu"ite sau foarfece pentru a deschide oua 

• O mas! plasat! la lumin! puternic!, departe de munca de rutin! din incuba"ie

• O cantitate suficient! de site cu ou! 

• O cutie mare impermeabil! pentru a depozita gunoaiele 

• Prosoape de hârtie 

• Formulare de înregistrare (vezi exemple în Anexa 7) 

• Spray dezinfectant

• M!nu#i

Vârsta efectiv  

S!pt!mânile 25-30 
tineret

S!pt!mânile            
31-45 vârf de ouat

S!pt!mânile 46-50 
post vârf de ouat

S!pt!mânile            
51-60 sfâr#it de

produc"ie 

Mortalitate la 
mijlocul perioadei
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Alege"i pân! la patru ferme petru investigare, cu aproximativ o s!pt!mân! inainte de a fi
incubate ou!le #i cu 28 de zile înainte de vizita planificat! în incuba"ie.

În fiecare ferm!, plasa"i unul sau mai multe mini termometre într-un cuibar dup! ultima 
colectare a ou!lor. A doua zi în timpul recolt!rii ou!lor pune"i #i termometrele în acelea#i 
condi"ii ca #i ou!le din respectiva recoltare. Trece"i termometrele prin orice procedur! de 
dezinfec"ie protejându-le de contactul cu apa sau agen"i chimici d!un!tori prin utilizarea 
pungilor de plastic #i a bandei de izolat dac! este nevoie. A#eza"i termometrele în sitele 
cu ou!le de incubat înainte de a#ezarea lor în depozit. Însemna"i sitele care con"in 
termometre astfel încât ele s! poat! fi identificate în incubator. 

La sta"ia de incuba"ie identifica"i 8-10 site cu ou! pe ferm! (1000 -1500 ou! în total).
Acestor ou! ar trebui s! li se cunoasc! vârsta, s! aib! aceea#i vârst! #i dac! este posibil 
s! fie reprezentative pentru vârsta ou!lor aflate deja în sistem. Include"i sitele care con"in 
termometre în proba examinat! #i l!sa"i termometrele în site pe parcursul procesului de
incuba"ie. Marca"i sitele în mod vizibil #i cânt!ri"i fiecare sit!. Înregistra"i greutatea în 
Formularul 1 (Anexa 7). Înregistra"i greutatea sitelor goale.

Plasa"i sitele de control pe toat! suprafa"a incubaturului (ex. una în partea de sus, una în 
zona de mijloc #i una la baza incubatorului, în trei loca"ii diferite din incubator), astfel încât 
s! poat! fi identificate efectele pozi"ion!rii în incubator.

Cu trei sau patru zile înainte de data stabilit! pentru incubare alege"i câte o sit! plin!
cu ou! din fiecare ferm! pentru evaluarea fertilit!"ii. Toate aceste ou! vor fi deschise deci 
ele nu vor fi disponibile pentru ecloziune.

La ovoscopare nu elimina"i nici un ou din sitele prob! decât dac! au embrioni descompu#i 
sau prezint! scurgeri, caz în care acestea trebuie înregistrate în Formularul 4 (Anexa 7).

Cânt!ri"i din nou sitele la transfer notând #i data.

În ziua ecloziunii selecta"ii toate sitele necesare pentru analize (Figura 26). 

Figura 26: Sitele de control p!strate pentru 
investiga"ie
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Num!ra"i puii de calitatea I #i cânt!ri"i în grup sita de ecloziune. Num!ra"i puii respin#i #i 
mor"i din fiecare sit!. Înregistra"i valorile în Formularul 1 (Anexa 7). 

G!si"i toate ou!le neeclozionate #i transfera"i-le în sitele marcate cu codul lotului #i 
num!rul sitei de incuba"ie. 

Analiza din fiecare sit! se va face deschizând fiecare ou (Figura 27). Clasifica"i con"inutul 
în comformitate cu momentul mor"ii embrionului sau în func"ie de prezen"a contamin!rii
bacteriane. Înregistra"i orice anomalie de dezvoltare. Descrierea diferitelor categorii este
prezentat! în Tabelele 1 #i 2.

Figura 27: Deschiderea ou!lor  
neeclozionate este util! pentru a monitoriza 
dac! pierderile de embrioni sunt în limite 
normale

Figura 28: Rezultatele de la spargerea #i  
analizarea ou!lor trebuie s! fie evaluate #i 
inregistrate cu acurate"e 

Sorta"i ou!le în func"ie de stadiul de dezvoltare de pe site (Figura 28), apoi înregistra"i 
num!rul de ou! în fiecare categorie, de pe sit!, în Formularul 2. Totaliza"i num!rul de ou! 
din fiecare categorie pentru fiecare lot apoi calcula"i ca procent din ou!le introduse. 

Compara"i rezultatele cu obiectivele corespunz!toare vârstei lotului (Tabelele 3 #i 4).
Categoriile care înregistreaz! cele mai mari abateri de la obiective ar trebui s! indice unde 
apar problemele. S!n!tatea, nutri"ia #i managementul pot afecta obiectivele de mortalitate 
ale embrionilor, astfel c! aceste obiective date sunt destinate a fi simple ghiduri pentru
stabilirea obiectivelor precise în incuba"ie. Uneori investiga"iile din sta"ia de incuba"ie nu 
pot fi organizate #i planificate a#a riguros cum am enun"at mai sus. Cu toate acestea 
chiar dac! o investiga"ie este neplanificat! #i solicitat! în termen scurt singurele materiale 
disponibile fiind un numar mic de site luate aleator din incubator în ziua ecloziunii, 
asigura"i-v! c! investiga"ia este planificat! de a#a manier! încât rezultatele s! fie 
exprimate ca procent din ou!le incubate.

Alte câteva observa"ii mai trebuie interpretate în timpul desf!#ur!rii unei investiga"ii 
în incuba"ie. De exemplu dac! num!rul de ou! neeclozionate din fiecare sit! este 
foarte variabil (ex: cea mai slab! sit! s! aib! de dou! ori mai multe ou! neeclozionate 
decât cea mai performant!), poate indica pozi"ionare incorect!, condi"ii de incubare 
necorespunz!toare sau prezen"a de site cu ou! de pe a#ternut sau sp!late. Ou!le sp!late 
sau cele de pe a#ternut vor avea de obicei un procent ridicat de mortalitate în stadiul de
,,Ochi negru,, #i ,,Descompuneri timpurii,,..
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Un num!r excesiv de ou! contaminate ar trebui s! declan#eze anchete suplimentare 
privitoare la procedurile de sanitizare #i de manipulare a ou!lor. O inciden"! mare a 
ou!lor contaminate #i a descompunerilor se poate datora igienei precare din cuibar. 
Implementarea unui program de colectare a ou!lor mai des #i schimbarea frecvent! 
a materialului din cuibar poate fi de folos. De asemenea se pot datora #i tehnicilor de 
sanita"ie neadecvate sau superficiale. Manipularea ou!lor ar trebui urmarit! îndeaproape 
pentru a se observa orice umectare sau condens ap!rute pe coaja oului în orice stadiu. 
La miraj se va vedea dac! ou!le au fost contaminate datorit! manipul!rii neadecvate care 
a dus la apari"ia unor fisuri minuscule.

Monitorizând pierderile în greutate în incubator, este usor de identificat orice incubator  
care nu a atins pierderea în greutate a ou!lor necesar! pentru ciocnire. Sistemul de 
control al unidit!"ii ar trebui verificat în astfel de incubatoare (ex. c!uta"i diuze blocate). 
Dac! sistemul de control al umidit!"ii pare s! functioneze corespunz!tor trebuie 
modifica"i parametrii de umiditate pentru a putea atinge pierderea în greutate necesar!. 
Într-un incubator multi-stage o modificare de 1% a pierderii în greutate (ex. de la 13% la 
12%) este ob"inut! prin modificarea a aproximativ cinci puncte procentuale ale umidit!"ii 
relative sau o schimbare a temperaturii bulbului umed de 1ºC sau 2ºF. Cre#terea umidit!"ii 
relative sau a temperaturii bulbului umed va duce la reducerea pierderii în greutate a oului 
#i vice versa. 

În programele de incuba"ie single-stage unde ventila"ia incubatorului poate fi închis! 
pentru primele opt pân! la 10 zile de incuba"ie, pierderea în greutate a ou!lor în aceast! 
perioad! poate fi de doar 2% din greutatea oului proasp!t. Rezult! c! în urm!toarele zece 
zile r!mase pâna la transfer ou!le trebuie s! piard! 10% din greutatea de ou proasp!t. 
Aceast! sc!dere poate fi dificil de atins f!r! oprirea sistemului de umidifiere pentru 
un num!r de zile #i poate chiar s! nu fie atins! dac! umiditatea aerului introdus este 
ridicat!.

M!surarea greut!"ii medii a puilor din site acolo unde a fost monitorizat! pierderea în 
greutate a ou!lor este o practic! bun!. Dac! ou!le au pierdut 12% din greutatea ini"ial! 
pân! la transfer dar puii la livrare nu cânt!resc 67% din greutatea oului proasp!t atunci 
momentul introducerii ou!lor sau al recolt!rii puilor trebuie ajustat. Un calcul estimativ 
indic! faptul c!  un randament al puilor cu un procent sub target poate fi corectat prin 
incubarea ou!lor cu trei ore mai târziu, dar în primul rând asigura"i-v! c! pierderea în 
greutate a ou!lor pân! la ciocnire este de aproximativ 12% din greutatea ou!lor proaspete 
sau 11,5% din greutatea ou!lor la incubare (pentru perioade scurte de depozitare). 
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Interpretarea rezultatelor 

Multe probleme de incuba"ie #i de calitate a puilor pot fi rezolvate prin analizarea atent! 
a datelor culese folosind tehnicile descrise în aceast! publica"ie. Unele din posibilele 
cauze ale pierderilor în diferite stadii de dezvoltare sunt prezentate mai jos

Ou" infertile în exces  
Dezvoltare embrionar! inexistent!. Zona dens! de culoare alb! caracteristic! 
blastodiscului infertil poate fi v!zut! la miraj sau dac! ou!le sunt examinate de 
timpuriu în incuba"ie. Poate s! nu fie evident dup! întreaga perioad! de incuba"ie.
 
Cauze posibile: masculi imaturi, masculi care nu se împerecheaz! deoarece sunt 
peste greutatea standard sau au probleme cu picioarele. Masculi care î#i pierd 
condi"ia fizic! datorit! hranei insuficiente. Raportul de sexe prea mare sau prea mic. 
Femelele evit! masculii pentru c! sunt sau au fost prea viguro#i(ex. raport de sexe 
prea mare), boal!.

Mortalitate timpurie în exces (la dou" zile de la introducere) 
Embrionii pot s! nu fie eviden"i dar dezvoltarea membranelor extraembrionare de 
culoare crem ar trebui s! fie evident! (pân! la un centimetru în diametru la vârsta de 
o zi #i pân! la trei centimetri la dou! zile de la incuba"ie) dac! ou!le sunt ovoscopate 
#i sparte timpuriu. Sângele nu este prezent. 

Cauze posibile: Cel mai probabil este o problem! în ferm!, în decursul transportului sau 
în depozitare. De exemplu colectarea rar! a ou!lor, disconcordan"! între manipulare 
#i transport, ou!le nu sunt l!sate s! se stabilizeze înainte de a fi incubate, ou!le sunt 
depozitate o perioad! prea mare (ex. mai mult de 7 zile) sau sunt depozitate în condi"ii 
nepotrivite (ex. temperatura prea mic!, prea mare sau fluctuant!). Alte posibile cauze 
mai pot fi dezinfec"ia necorespunz!toare a ou!lor, (ex. sp!lare la o temperatur! prea 
ridicat! sau fumigare în primele 12-96 de ore de incubare) sau temperatura înalt! în 
prima perioad! de incuba"ie.

Mortalitate în exces în stadiul de,,inel de sânge“(moarte embrionar" de la 2.5 la 4 zile) 
Membrane de culoare crem crescute pe suprafa"a g!lbenu#ului #i un sistem circulator 
evident ar trebui s! se fi dezvoltat. Dup! moartea embrionului, vasele de sânge nu 
mai sunt evidente deoarece sângele se vars! în inelul periferic #i devine de culare 
închis!. Inelul de sânge periferic de obicei rezist! la transfer iar resturile membranelor 
extraembrionare de culoare crem #i prezen"a sacului amniotic plin cu fluid deasupra 
g!lbenu#ului pot fi singurele dovezi dup! 21 de zile de incuba"ie. Nu este evident! nici 
o pigmentare a ochiului negru. 

Cauze posibile: La fel ca în cazul embrionilor mor"i timpuriu, cu posibilitatea de 
asemenea de deficien"! nutri"ional! sau contaminare bacterian!.

Mortalitate în exces în stadiul de Ochi negru (moarte embrionar" de la 5 la 12 zile) 
Embrionul va avea o dezvoltare evident! a ochiului de culoare neagr!. Mici aripi #i 
picioare sunt de asemenea evidente. Embrionii care mor în acest stadiu sunt de obicei 
contamina"i. 

Cauze posibile: Contamin!ri bacteriene cauzate de cr!p!turi în coaja oului, igien! 
deficitar! a cuibarului, dezinfec"ie necorespunz!toare a ou!lor sau condensare datorat! 
schimb!rilor bru#te de temperatur! #i/sau umiditate în timpul diverselor proceduri de 
manipulare. Adesea asociate cu ou! de pe a#ternut în special acelea care au fost sp!late. 
Exist! #i posibilitatea factorului nutri"ional.
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Mortalitate în exces în stadiul de “Pene” (mortalitate embrionar" de la 13 la 17 zile) 
Penele încep s! apar! la aproximativ 11 zile de la incuba"ie, dar pot s! nu fie evidente 
pe toat! suprafa"a corpului pâna în ziua 13. Embrionii mor"i în coaj! în acest stadiu 
nu umplu în totalitate coaja. Capul tinde s! fie în partea ascu"it! a oului. În resturile 
de ecloziune ou!le ce con"in embrioni mor"i în stadiul de ,,Pene” sunt de obicei de 
culoare maro-ro#cat închis datorit! sângelui în descompunere. 

Cauze posibile: Cei mai mul"i embrioni tind s! supravie"uiasc! acestei perioade 
de cre#tere rapid!. Totu#i deficien"ele nutri"ionale vor cre#te mortalitatea în aceast! 
etap! la fel #i contamin!rile #i condi"iile de incubare inadecvate.

Embrioni „întor#i” în exces (mortalitate embrionar" de la 18 la 19 zile) 
Embrionul umple oul #i capul este “întors” înspre camera de aer din cap!tul rotunjit al 
oului. Sacul vitelin se afl! în continuare în afara abdomenului. Puiul ar trebui examinat 
pentru a se verifica eventuale semne ale anomaliilor de dezvoltare, umiditate excesiv! 
sau o malpozi"ie “susul în jos”. 

Cauze posibile: Temperatur! inadecvat! sau umiditate în incubator sau eclozionator. 
Traume la transfer. Deficien"ele nutri"ionale sau contamin!rile ou!lor vor cre#te 
mortalitatea în acest stadiu. Probleme de întoarcere în incubator (ex. frecven"a 
întoarcerilor sau unghiul de întoarcere). Ou! a#ezate cu susul în jos. Un exces de 
umiditate în ou asociat cu o slab! pierdere în greutate a oului datorit! umidit!"ii mari 
din incubatoare.

Num"r mare de camere de aer ciocnite
Embrionul umple oul iar ciocul a penetrat camera de aer din cap!tul rotunjit al oului. 
Sacul vitelin este în mare parte sau în întregime în interiorul abdomenului. Anomaliile 
de dezvoltare pot fi vizibile. 

Cauze posibile: La fel ca în cazul embrionilor ,,întor#i,, în exces, dar o alt! cauz! 
poate fi #i o umiditate prea mare dup! transfer.

Num"r mare de ou" ciocnite 
Embrioni complet forma"i care au f!cut o gaur! în coaj! dar nu au reu#it s! ias!. Pot 
fi vii sau mor"i la momentul deschiderii. 

Cauze posibile: Umiditate sc!zut!, temperaturi înalte sau ventila"ie inadecvat! în 
incubator. Întoarcere necorespunz!toare sau ou! a#ezate cu susul în jos. Deficien"ele 
nutri"ionale sau bolile pot cre#te mortalitatea în acest stadiu, la fel #i timpul de 
depozitare excesiv al ou!lor, traumele la transfer, sau fumiga"ia excesiv! în perioada 
incuba"iei.
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Malforma$ii

Cap
De exemplu, creier expus, ochi lips!, anomalii ale ciocului #i/sau ale fe%ei (Figura 29).

Cauze posibile: Temperatur! ridicat! în primele faze de dezvoltare sau deficite 
nutri%ionale.

Picioare #i degete
Picioare scurte, îndoite sau contorsionate, degete malformate. $chiop!turi la puii de o zi.

Cauze posibile: Deficite nutri%ionale. Hârtia de pe fundul cutiilor din eclozionator prea 
fin!. 

Viscere ectopice
Pui dezvolta%i corect, dar cu intestinele ie#ite din cavitatea abdominal! (Figura 30). 

Cauze posibile: Temperatur! ridicat! în incubator la mijlocul perioadei de incuba%ie.

Mai multe membre
Mai multe picioare #i/sau aripi.

Cauze posibile: Manipulare brutal! a ou!lor în timpul colect!rii #i/sau al 
transportului.

Figura 30: Malforma%ie – Viscere ectopice 

Figura 29: Malforma%ie – creier expus 
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Efectul nutri$iei asupra infertilit"$ii, mortalit"$ii embrionare #i 
eclozionabilit"$ii 

Efectul deficien%elor de vitamine #i minerale asupra mortalit!%ii embrionare #i al 
malforma%iilor sunt bine documentate. Cuno#tin%ele generale ale cresc!torilor, în 
leg!tur! cu nevoile de suplimente furajere, sunt bune, iar deficitele severe de vitamine 
#i minerale sunt relativ rare deoarece premixurile vitamino-minerale sunt în general de 
încredere atunci când sunt achizi%ionate de la furnizori atesta%i ISO, HACCP #i GMP. 
Totu#i, ocazional mai apar probleme, observa%iile din studiile nutri%ionale #i din teren 
sunt notate mai jos. 

Infertilitatea poate fi asociat! cu deficitul de vitamina A, vitamina E sau seleniu, în 
special în alimenta%ia masculilor. 

Moartea timpurie a embrionului poate fi asociat! cu un deficit de vitamin! A 
(nedezvoltarea sistemului circulator), vitamina E (insuficien%! circulatorie) biotin!, 
niacin, acid pantotenic, cupru, selenium #i tiamina. Excesul de bor sau molibden ar 
putea cre#te propor%ia mor%ilor timpurii. 

Moartea embrionului la mijlocul perioadei este asociat! cu deficitul de vitamin! 
B12, riboflavin, fosfor #i zinc. 

Moartea între mijlocul #i finalul perioadei de incuba%ie este asociat! cu deficitul de 
vitamina B12, niacin!, piridoxin!, acid pantotenic #i riboflavin. 

Moartea târzie a embrionului este asociat! cu deficitul de vitamin! B12, vitamin! D, 
vitami! E, vitamin! K, acid pantotenic, riboflavin!, acid folic, biotin!, calciu, magneziu, 
mangan, fosfor, zinc, iod si tiamin!. Excesul de seleniu ar putea cre#te propor%ia 
mor%ilor târzii. 

Excesul de iod #i vitamin! D poate cauza o mortalitate embrionar! ridicat!. 

Suplimentarea cu niveluri optime de seleniu poate fi dificil! deoarece în sol exist! 
cantit!%i variabile din acest element, în func%ie de regiunea geografic!. În unele cazuri, 
folosirea seleniului organic a dus la imbun!t!%irea fertilit!%ii #i a eclozionabilit!%ii. 

În cazul prelungirii deficitului de vitamin! B12 sau niacin!, mortalitatea embrionar! 
se poate schimba din timpurie în târzie #i din târzie în timpurie în cazul deficitului 
prelungit de riboflavin!. Niacina poate fi format! din triptofan, deci deficitul este 
de obicei rezultatul antagonismului cu alte componente dietetice. Deficitul de  acid 
linoleic poate afecta embrionii în toate stadiile de dezvoltare. 

Necesarul de suplimente pentru produc%ia de ou! difer! de cele pentru eclozionabilitate. 
Produc%ia de ou! poate fi afectat! de deficien%ele de energie, aminoacizii esen%iali, 
vitamina A, piridoxin! (B6), B12, magneziu, mangan, sodiu, iod #i zinc, în timp 
ce deficitul de vitamin! D, calciu, fosfor sau zinc pot exercita un efect asupra 
eclozionabilit!%ii prin calitatea cojii. 

Un exces de protein! brut! poate reduce fertilitatea, iar un nivel sc!zut al raportului 
protein! – energie în ra%ia reproduc!torilor poate reduce eclozionabilitatea.
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Contaminarea furajului pentru reproduc!tori cu ionofori coccidieni (din fabrica 
de nutre%uri) sau anumite micotoxine (din materiile prime) pot duce la reducerea 
eclozionabilit!%ii. 
Unele malmorma%ii care apar în ultima perioada embrionar! au fost asociate cu 
deficien%e în:  
• Vitamina B12 (cioc scurt, slaba dezvoltare a musculaturii picioarelor, picioare 

strâmbe, mortalitate ridicat! în demaraj). 

• Vitamina D (oprirea dezvolt!rii scheletului, oase moi, partea superioar! a ciocului 
mai scurt!). 

• Vitamina E (hemoragii în pui dup! ecloziune).

• Vitamina K (mortalitate târzie ridicat!, viscere ectopice #i hemoragii în mortalitatea târzie). 

• Biotina  (picioare #i aripi  scurte, contorsionate, cioc de papagal ). 

• Acid folic (picioare îndoite, membrane interdigitale, cioc de papagal). 

• Niacina (anomalii faciale, lipsa ciocului). 

• Acid pantotenic (hemoragii subcutanate, pene anormale). 

• Riboflavina (piticism, degete torsionate, edeme). 

• Iod (Incompleta absorb%ie a sacului vitelin, prelungire a perioadei de incuba%iei). 

• Fier (anemie, sistem circulator de culoare pal!). 

• Mangan (oase scurte ale picioarelor, tendoane flasci, cioc de papagal, moarte la 
18-21 de zile, cap globulos, aripi scurte, edeme, abdomen proeminent). 

• Zinc (anomalii ale coloanei vertebrale, membrelor si capului, ochi mici). 

Excesul de bor (ex. din insecticidul folosit în tratarea a#ternutului) a generat anormalit!%i 
faciale #i excesul de seleniu poate s! duc! la mortalitate târzie, degete încovoiate, 
aripi scurte, lipsa ciocului sau scurtarea acestuia. 

Pierderile de vitamine au loc dac! pre-mixul vitamin este stocat necorespunz!tor. 

Tratamentul termic al furajului în timpul prelucr!rii #i palet!rii poate duce la 
degradarea unor vitamine. Este necesar! efectuara unor teste în fabrica de nutre%uri 
pentru eviden%ierea vitaminelor recuperate, astfel se va stabili nivelul de degradare al 
acestora în timpul prelucr!rii termice. Aceste teste vor indica cantit!%ile suplimentare 
necesare care se vor ad!uga pentru atingerea nivelurilor optime de vitamine în furajul 
final. 
Anomaliile au tendin%a s! devin! evidente #i memorabile imediat #i deobicei este bine 
s! nu se supraaprecieze relevan%a lor. Trebuie con#tientizat faptul c! malforma%iile 
embrionare nu sunt cauzate doar de nutri%ie, ele pot fi generate #i de condi%ii 
nefavorabile de incuba%ie (ex. temperatur! ridicat!). Astfel, dac! un fenomen este 
observat cu frecven%! ridicat! (ex. majoritatea sau to%i embrioni mor%i târzii) pe 
una sau dou! site consecutiv poate indica efecte datorate pozi%ion!rii rezultate din 
condi%iile neuniforme din interiorul incubatorului.
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Anexa 1. Câteva reguli de colectare a ou"lor 

• Sp!la%i-v! pe mâini înainte de colectarea ou!lor. 

• Colecta%i ou!le de cel pu%in trei ori pe zi – cu cât se colecteaz! mai des cu atât este mai 
bun! eclozionabilitatea. 

•  Colecta%i întâi ou!le curate din cuibare, f!r! s! le atinge%i pe cele murdare, cr!pate sau 
de pe a#ternut. 

•  Colecta%i separat ou!le murdare din cuibare, cele cr!pate #i cele de pe a#ternut.

• Nu a#eza%i ou!le de pe a#ternut în cuibare pentru o colectare ulterioar! mai u#oar!, 
o s! contamina%i cuibarul. 

•  Îndep!rta%i murd!ria #i fecalele din cuibare, a#eza%i-le pe a#ternutul de pe podea.

• Completa%i regulat rumegu#ul din cuibare, în cazul cuibarelor cu covora#e, acestea vor 
fi îndep!rtate, cur!%ate #i dezinfectate cu regularitate. 

• Identifica%i ou!le curate din cuibare, corespunz!toare pentru incuba"ie. 

• Dac! ou!le murdare sau de pe a#ternut sunt trimise la sta%ia de incuba%ie, ele ar trebui 
identificate clar #i separate în ferm! de cele curate, pentru a permite sta%iei de incuba%ie 
s! le incubeze în incubatoare separate sau pe site inferioare – în felul acesta dac! 
explodeaz! nu vor contamina ou!le de sub ele.

• R!ci%i ou!le la minim 24°C (75.2°F) în patru ore de la colectare #i continua%i r!cirea 
pân! se atinge temperatura optim! de depozitare, corespunz!toare vârstei la care vor 
fi introduse ou!le.
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Anexa 2. Câteva reguli pentru selectarea ou"lor 

Ou!le cele mai bune pentru incuba%ie sunt cele curate în mod natural, cu o form! 
oval! #i strânse din cuibare curate. Când ferma de reproduc%ie #i sta%ia de incuba%ie 
nu au ou! suficiente, atunci orice ou va fi considerat bun de incubat. 

Cu toate acestea, se va avea în vedere:

• Ou!le mici #i mari nu vor ecloziona la fel de bine ca #i cele de m!rime medie. 

• Num!rul ou!lor  rotunde eclozionate are tendin%a s! fie mai mic decât al celor 
ovale. 

• Num!rul ou!lor eclozionate murdare #i al celor de pe a#ternut va fi mai mic decât al 
celor curate în mod natural #i pot r!spândi germeni în sta%ia de incuba%ie. 

 Imaginile de mai jos arat! anumite ou! care pot cauza probleme #i ar trebui 
considerate neconforme:

 Murdar Murdar Murdar (G!lbenu#) Murdar (G!lbenu#)

 Murdar (Sânge) Murdar (Sânge) Cr!pat G!urit

 Diform Diform Striat Alb, coaj! sub%ire
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Anexa 3. Câteva reguli de dezinfectare al ou"lor 

• Dezinfecta%i coaja ou!lor cât de repede posibil dup! colectarea acestora. 

• Medodele uscate sunt de preferat (ex. fumigare, lumin! UV sau ozon). 

• Fumigarea cu gaz de formaldehid! este metoda preferat! #i demonstrat!, dar poate s! 
fie interzis! în anumite regiuni. 

• Când se umezesc ou!le prin sprayere sau fumigare, asigura%i-v! c!: 
– Produsele folosite sunt speciale pentru ou! incubabile (nu vor reac%iona cu cuticula 
sau nu se vor depune pe coaj! #i nu vor interveni în tranzitul gazelor #i a apei prin 
coaj!). 
– Solu%ia este mai cald! decât ou!le (altfel contrac%ia con%inutului va aspira microbii 
de pe coaj! #i vor provoca putrezirea #i explozia acestora). 
– Concentra%ia dezinfectantului este corespunz!toare (urm!ri%i indica%iile 
produc!torului). 

• Dac! ou!le vor fi sp!late sau umezite, urma%i sfaturile de mai sus #i verifica%i mereu 
concentra%ia dezinfectantului.  Reîmprosp!ta%i solu%ia frecvent. Numai ou!le cu p!mânt 
ar trebui sp!late. 

• Ou!le umede vor fi l!sate s! se usuce înainte de depozitare. 

• Evita%i sablarea sau zgârierea cojilor – se vor înfunda porii cu cuticul! #i se va reduce 
metabolismul #i cre#terea embrionului. 

• Evita%i utilizarea materialelor textile pentru cur!%irea ou!lor, acestea se vor contamina 
rapid #i vor contamina #i celelalte ou!. 

• Monitoriza%i ou!le atunci când acestea sunt mutate în spa%ii mai calde pentru a se evita 
formarea condensului pe suprafa%a cojilor. Dac! ou!le transpir!, nu le fumiga%i #i nu le 
depozita%i în spa%ii reci pân! când nu se usuc!.
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Anexa 4. Câteva reguli de fumigare 

• Studia%i legile locale cu privire la protec%ia muncii. 

• Folosi%i  43 ml de formol (37.5%) #i 21 g de permanganat de potasiu sau 10 g de  
paraformaldehid! granulat! pentru fiecare  m3 de camer! de fumigare. 

• Temperatura s! fie  &24°C (75.2°F) #i umiditatea  &60% RH. 

• Camera de fumigare trebuie s! fie etan#! în timpul fumig!rii #i l!sa%i gazul s! circule cel 
pu%in 20 de minute dup! ce a fost generat.

• Asigura%i-v! de faptul c! ou!le sunt bine repartizate pe sitele de plastic #i c! gazul va 
atinge fiecare ou. 

Dac! oricare dintre aceste condi%ii nu va fi îndeplinit!, atunci eficien%a fumig!rii va fi 
redus!.
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Anexa 5. Câteva reguli pentru depozitarea ou"lor 

• Niciodat! nu depozita%i ou! umede (dup! pulverizare, sp!lare sau scufundare).   L!sa%i-
le s! se usuce complet. 

•  Ou!le vor beneficia de odihn! dup! transport. 

• Nu introduce%i ou!le în incubator imediat dup! sosirea la sta%ia de incuba%ie, depozita%i-
le timp de 24 de ore. 

• Depozitul de ou! trebuie s! fie bine izolat, iar u#a ar trebui s! fie închis! cât de mult 
posibil. 

• Nu a#eza%i ou!le pe direc%ia curen%ilor de aer. 

• Asigura%i-v! c! sistrmul de umidificare nu umeze#te ou!le. 

• În depozitele mari de ou! ventilatoarele de recirculare a aerului vor mi#ca aerul u#or #i 
vor reduce varia%iile de temperatur! din anumite puncte. 

• Utiliza%i temperatura, umiditatea #i pre-înc!lzirea corespunz!toare în func%ie de perioada 
prev!zut! de depozitare înainte de introducere în incubator:

 Perioada de depozitare Temperatura de depozitare Umiditatea  Pre-înc"lzire la 23°C (73°F)  
 (Zile) °C (°F) (%RH) (ore)

 1-3         20-23 (68-73)          75 n/a

 4-7 15-18 (59-64) 75 8

 > 7 12-15 (54-59) 80 12

 > 13 12 (54) 80 18

• Ou!le care au fost depozitate la 12°C (54°F)  sunt predispuse s! transpire (umezeal! pe 
coaj! din pricina condensului) dac! nu sunt %inute o perioad! scurt! la o temperatur! 
intermediar! înainte de pre-înc!lzire. Vezi mai jos Tabelul punctului de rou! sau condes 
(Anexa 6). 

• Ou!le depozitate vor ecloziona întârziat (aproximativ o or! pentru fiecare zi de depozitare), 
iar eclozionabilitatea va fi reus!.
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Anexa 6. Tabelul punctului de rou" sau condens 

Când ou!le sunt mutate dintr-un spa%iu mai rece într-unul cald sau umiditate mai ridicat!, 
ele pot transpira. Tabelul urm!tor ofer! valori ale temperaturi cojii care vor genera 
condens atunci când ou!le sunt trecute prin diferite temperaturi #i umidit!%i. 

Ou!le transpir! atunci când sunt transportate din depozitul rece al fermei în sta%ia de 
incuba%ie mai cald! sau din depozitul de ou! al sta%iei de incuba%ie pentru pre-înc!lzire 
sau incubare.

Dac! ou!le transpir!  nu le fumiga%i #i nu le depozita%i la rece pân! când nu se vor usca.

  Umiditate Relativ" (%RH)

 40 50 60 70 80 90

     11 13

   12 14 16 18

  12 15 17 19 21

 10 13 16 19 21 23

 14 18 21 24 26 28

 18 21 25 28 31 33

  21 25 28 31 34 36

 23 27 30 33 36 38

Pentru evitarea condensului, temperatura cojii oului trebuie s! fie mai mare decât cea 
dat! în tabel.

Temperatur"      
°C (°F) 

15 (59)

20 (68)

Pre-înc!lzire
       23 (74) 

25 (77)

30 (86)

35 (95)

Incubator

40 (104)
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Anexa 7. Câteva sugestii pentru formulare de înregistrare în Incuba$ie

Formular 1. Analiza prin spargere a ou"lor neincubate

Compania 

Data 

 Ferma 

 
 Nr. ou! din e#antion 

 Fertile 

 Infertile  

 - G!lbenu# aspect marmorat 

 - Albu# apos 

 - G!lbenu# lipicios 
       

Formular 2. Analiza prin spargere a ou"lor par$ial Incubate 

Compania 

Data 

 Ferma   
 
     
 Nr. ou! din e#antion 
       
 Nr. zile de incuba"ie         
        
 Embrioni vii   
      
 Embrioni mor%i - 24 h “Mor%i timpurii”  
        
 Embrioni mor%i - 48 h “Mor%i timpurii”   
      
 Embrioni mor%i - “Inel de sânge” (3 zile)  
       
 Embrioni mor%i - “Ochi Negru” (5-12 zile)   
      
 Infertile         

Vezi Tabelele 1 !i 2   (paginile  22-23)  sisteme de clasificare a momentului mor"ii embrionare.
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Formular 3. Analiza miraj la transfer 

Compania Data Introducerii

Ferma Data Mirajului

Vârsta Data Spargerii

Dimensiune sit! incuba%ie Nr. Incubator

Nr. Sit". 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total % din ou" 
            
 Nr. ou! îndep!rtate            
            
 Infertile 
            
 24 h Mor%i timpurii  
           
 48 h Mor%i timpurii 
           
 „Inel de Sânge” (2.5-4 zile)   
          
 „Ochi Negru” (5-12 zile)   
          
 „Pene” (13-17 zile)   
          
 Embrioni vii             
            
 Putrezi%i timpuriu  
          
 Putrezi%i târziu            
            
 Calitate slab! a cojii  
          
 Coaj! cr!pat! 

 Note:

     
  

          
    Vezi Tablele 1 !i 2   (paginile  22-23)  sisteme de clasificare a momentului mor"ii embrionare.

introduse
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Formular 4. Analiza miraj la transfer – Versiune simplificat"

Compania Data Introducerii

Ferma Data Mirajului

Vârsta Data Spargerii

Dimensiune sit! incuba%ie Nr. Incubator.

Nr. Sit". 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total % din ou" 
            
 Nr. ou! respinse

 Infertile 
 
 „Mor%i timpurii“ (0-7 zile) 
 
 „Mor%i timpurii“ (0-7 zile) 

 Contaminate 

 Calitate slab! a cojii
 
 Coaj! cr!pat!

 Note:

     
  

          
Vezi Tablele 1 !i 2   (paginile  22-23)  sisteme de clasificare a momentului mor"ii embrionare.

introduse
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Formular 5. Analiza resturilor de incuba$ie 

Compania Data Introducerii

Ferma Data Mirajului

Vârsta Data Spargerii

Dimensiune sit! ecloziune Nr. Incubator
 
 Nr. Eclozionator

Nr. Sit". 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total % din ou" 
            
 Nr. ou! respinse  

 Infertile 

 24 h „Mor%i timpurii” 

 48 h „Mor%i timpurie” 

 „Inel de sânge” (2.5-4 zile) 

 „Ochi Negru” (5-12 zile) 

 „Pene” (13-17 zile) 

 Întor#i (18-19 zile) 

 Ciocnite la interior 

 Ciocnite la exterior

 Pui mor%i #i neviabili 

 Putrezi%i timpuriu 

 Putrezi%i târziu

 Calitatea slab! a cojii 

 Coaj! cr!pat! 

 Malpozi"ii - Capul în vârful ascu%it al oului 

                     - Capul întors spre stânga

                     - Picioare peste cap  

                     - Cioc deasupra aripii drepte

 Malforma%ii - Creier expus/Ochi cu defect 

                       - Surplus de membre 

                       - Viscere ectopice

 Embrion  - Umed

             - Deshidratat

 Note:

introduse
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Investigarea practicilor de incuba$ie: Anexe

introduse

Formular  6. Analiza resturilor de Incuba$ie – Versiune simplificat"

Compania Data Introducerii

Ferma Data Mirajului

Vârsta Data Spargerii

Dimensiune sit! ecloziune Nr. Incubator
 
 Nr. Eclozionator

Nr. Sit" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total % din ou"

            
 Nr. ou! respinse 

 Infertile 
 
 “Mor%i timpurii“ (0-7 zile) 
 
 “Mor%i la mijlocul perioadei” (8-14 zile) 
 
 “Mor%i târzii” (15-21 zile) 

 Ciocniri exterioare 

 Pui mor%i #i neviabili 

 Contaminate

 Calitate slab! a cojii 

 Coaj! cr!pat! 

 Malpozi%ii - Capul în vârful ascu%it al oului 

                - Capul întors spre stânga

                - Picioare peste cap 

                - Cioc deasupra aripii drepte

 Malforma%ii - Creier expus/Ochi cu defect 

                  - Surplus de membre 

                  - Viscere ectopice

 Embrion – Umed

                – Deshidratat

 Note:
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Investigarea practicilor de incuba$ie: Anexe

Formular 7. Greut"$i ou" #i greut"$i pui 

Compania Data Introducerii

Ferma Data Ecloziunii

Vârsta Data Spargerii

Nr. Incubator. Nr. Eclozionator

Nr. Sit" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           
 Nr. ou!

 Greutate sit! goal! 

 Greutate sit! plin! 

 Greutate transferat! 

 Nr. pui ecloziona%i  

 Greutate total! pui 

 Neviabili #i mor%i 

 Pui neecloziona"i 

 Greutate pierdut! ou! (%)

 Greutate medie ou! (g)

 Greutate medie pui (g)

 Randament pui (%)
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Note
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Investigarea practicilor de incuba$ie: Note

Note
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Investigarea practicilor de incuba$ie: Note

Note
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Au fost depuse toate eforturile posibile pentru a asigura acurate%ea #i relevan%a 
informa%iilor prezentate. Cu toate acestea, Aviagen nu î#i asum! nici o
r!spundere pentru consecin%ele utiliz!rii informa%iilor pentru managementul puilor. 

Pentru informa%ii suplimentare despre managementul lotului Ross, 
v! rug!m s! contacta%i managerul local de servicii tehnice sau departamentul local. 


