Правилно ли е Вашето време за инкубация?
Определяне на правилното време на
изваждане
Максимум 3 пилета
на касетка (или 1-2
%) са излюпени 30
часа преди времето
за изваждане
Ако повече от 1-2
% от пилетата са
излюпени,времето
за инкубация е
много дълго и за в
бъдеще времето на
зареждане трябва
да се забави

Остатъци от яйчни черупки – Какво Ви казват те?
Относително чистите
яйчни черупки
означават,че времето на
изваждане е правилно

Изцапаните с мекониум
яйчни черупки
означават,че пилетата са
извадени твърде късно

Проверовъчен лист
Какво да се провери

Действие

Резултат,ако времето
за изваждане е
правилно

Люпилните шкафове
30 часа преди
очакваното време за
изваждане

Пребройте броя на
излюпените пилета

Максимум 3 излюпени
пилета на касетка

Пилетата при
изваждане

Проверете
навлажнеността на
гърба на врата

5 % трябва да бъдат
леко влажни на гърба
на врата

Израстването на
покривните пера
на крилата при
изваждане

Проверете
флагчетата на
перата

Флагчетата не трябва
да са видими

Люпилните остатъци
при изваждане

Проверете
замърсяването
с мекониум на
яйчните черупки

Яйчните черупки и
люпилните остатъци
трябва да бъдат
относително чисти

След като пилетата са напълно излюпени и изсушени,всяко
допълнително време в люпилния шкаф е възможно да бъде вредно

Настройване на безопасно време за инкубация

Визуална преценка на пилетата по
време на изваждане

При изваждане 5 % от пилетата трябва все
още да бъдат влажни на гърба на врата

Покривните пера на крилата на пилето –
Какво Ви каэват те?
Ако флагчето на перото е започнало да
бъде видимо,тогава пилетата са били в
люпилния шкаф твърде дълго

• Когато времената за инкубация са грешни,коригирайте времето на
•
•
•

зареждане
Коригирайте на стъпки от по 3 часа (забавяне на времето на
зареждане до 15 часа може да е необходимо)
Продължавайте проверяването за да определите правилното
време за инкубация
Не коригирайте температурите на инкубация
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