
 

 

 

 

 
 

Model: EW-56 

Napięcie: 220-240V / 50-60 Hz 

Moc: 80 W 

Wymiary: 52,5x29x50,5 cm 

Waga: 3,1 kg 

Pojemność:  56 jaj 

Zastosowanie: 
Do wylęgu jaj kurzych, przepiórczych, gęsich, gołębich, 

indyczych, kaczych, ptasich 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

INKUBATOR DO WYLĘGU JAJ 

EW-56 

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcje obsługi. Zachowaj instrukcje do wykorzystania w 

przyszłości  



 

 

 

I. ROZPAKOWYWANIE I USTAWIANIE INKUBATORA 

1. Zawartość opakowania 

 

2. Test urządzenia 

ZALECA SIĘ PRZEPROWADZENIE TESTU URZĄDZENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM WYLĘGANIA JAJ, 

ABY ZAPOBIEC ICH ZEPSUCIU. PODCZAS TESTU NIE WKŁADAJ JAJ DO INKUBATORA. 

 

1. Sprawdź, czy silnik inkubatora jest połączony z czujnikiem. 

2. Podłącz przewód zasilający do urządzenia i do gniazda elektrycznego. 

3. Nie trzeba włączać urządzenia przyciskiem panelu kontrolnego. 

4. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia temperatura i wilgotność nie osiągną ustawionej wartości, 

w związku z czym inkubator wyemituje alarmy o niskiej temperaturze i niskiej wilgotności. 

5. Wyłącz alarmy, naciskając którykolwiek z zielonych przycisków. 

6. Wyjmij poszczególne elementy z inkubatora i napełnij kanaliki wodą (zaleca się używanie ciepłej 

wody). 

7. Domyślne ustawienie interwałów obracania jaj to 2 godziny. Przy pierwszym użyciu zwracaj 

szczególną uwagę na obracanie jaj. Przez 10 sekund delikatnie obracaj jaja o 45° w prawo i w lewo, 

a następnie w dowolnym kierunku. Nie wyciągaj jaj na pokrywę w celu obserwacji. 

3. Ustawienia 

 

Krótkie naciśnięcie przycisku RESET spowoduje obrócenie jaj w inkubatorze. Długie naciśnięcie przycisku 

RESET spowoduje zresetowanie ustawień czasu wylęgania. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij 

jednocześnie przycisk RESET oraz ON/OFF. 

 

 

 

 

1x Inkubator   1x Przewód zasilania 1x Instrukcja obsługi 



 

 

 

• Ustawienia temperatury 

Temperatura w nowym urządzeniu jest domyślnie ustawiona na 38°C. Możesz zmienić ustawienia 

temperatury zgodnie z rodzajem jaj i lokalnym klimatem 

1. Naciśnij krótko przycisk „Set”. 

2. Naciśnij „+” lub „-”, aby ustawić pożądaną temperaturę. 

3. Ponownie naciśnij przycisk „SET”, aby zakończyć ustawianie temperatury. 

• Ustawienia parametrów alarmu temperatury (AL i AH) 

Fabryczne ustawienie wartości uruchamiającej alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury to 1°C. 

Ustawienia wartości dla alarmu niskiej temperatury (AL): 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Set” przez 3 sekundy. 

2. Naciskaj „+” lub „-” do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona AL. 

3. Naciśnij krótko przycisk „Set”. 

4. Naciśnij „+” lub „-”, aby ustawić pożądaną wartość alarmu niskiej temperatury. 

Ustawienia wartości dla alarmu wysokiej temperatury (AH): 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Set” przez 3 sekundy. 

2. Naciskaj „+” lub „-” do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona AH. 

3. Naciśnij krótko przycisk „Set”. 

4. Naciśnij „+” lub „-”, aby ustawić pożądaną wartość alarmu wysokiej temperatury. 

• Ustawiania górnych i dolnych temperatur granicznych: 

Przykład: jeśli górny limit temperatur jest ustawiony na 38,2°C, a dolny na 37,4°C, temperaturę inkubatora 

można regulować tylko w tym zakresie. 

 

• Ustawienia wilgotności (AS) 

Fabryczne ustawienie wilgotności to 60%. Użytkownik może zmienić ustawienia wilgotności zgodnie z 

rodzajem jaj i lokalnym klimatem. 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Set” przez 3 sekundy. 

2. Naciskaj „+” lub „-” do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona AS. 

3. Naciśnij krótko przycisk „Set”. 

4. Naciśnij „+” lub „-”, aby ustawić pożądaną wilgotność. 

Gdy temperatura lub wilgotność jest za niska, urządzenie emituje alarm dźwiękowy. Aby rozwiązać 

sygnalizowany problem, ponownie ustaw temperaturę lub dolej wodę do kanalików. 

• Kalibracja czujnika temperatury (CA) 

Fabryczne ustawienie termometru to 0°C. Jeśli termometr urządzenia pokazuje nieprawidłową wartość 

temperatury, należy umieścić w inkubatorze poprawnie skalibrowany termometr i sprawdzić różnicę między 

Jeśli inkubator nie może osiągnąć temperatury 38°C po kilku godzinach pracy, sprawdź czy: (1) 

ustawiona temperatura jest wyższa niż 38°C; (2) wentylator jest uszkodzony (3); pokrywa jest zamknięta 

(4); temperatura w pomieszczeniu przekracza 18°C. 



 

 

 

temperaturą wskazaną przez skalibrowany termometr a tą wskazaną przez czujnik urządzenia. 

1. Skalibruj czujnik (CA). 

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Set” przez 3 sekundy. 

3. Naciskaj „+” lub „-” do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona CA. 

4. Naciśnij krótko przycisk „Set”. 

5. Naciśnij „+” lub „-”, aby ustawić parametry czujnika. 

6. Tabela 

Ikona Opis Ustawienia Fabryczne 

AL Wartość alarmu niskiej temperatury 1°C  

AH Wartość alarmu wysokiej 

temperatury 

1°C 

AS Wartość wilgotności 60% 

CA Kalibracja czujnika temperatury 0°C  

HS Ustawiania górnego limitu 

temperatury 

39,5°C 

LS Ustawiania dolnego limitu 

temperatury 

30°C  

 
 

II. SPOSÓB UŻYCIA INKUBATORA 

1. Przetestuj inkubator, by sprawdzić, czy wszystkie funkcje działają prawidłowo. 

2. Podłącz mechanizm automatycznego obracania jaj za pomocą wtyczki w komorze inkubacji. 

3. Wypełnij jeden lub dwa kanaliki wodne – w zależności od poziomu wilgotności w miejscu użytkowania 

inkubatora. 

4. Włóż jaja spiczastą częścią do dołu. 

5. Zamknij pokrywę i włącz inkubator. 

6. Naciśnij przycisk RESET, aby zresetować ustawienia. Licznik dni (Day) zacznie odliczać od 1, 

natomiast odliczanie czasu do obrócenia jaj rozpocznie się od wartości 1:59. 

7. Kontroluj odczyt wilgoci. W razie potrzeby dolej wody do kanalików wodnych (standardowo co 4 dni). 

8. Po 18 dniach usuń tacę z mechanizmem obrotowym. Umieścić jaja na dolnej siatce – kurczęta zaczną 

się wykluwać. 

9. Ważne jest, aby wypełniać jeden lub kilka kanalików wodnych, aby zwiększyć wilgotność i ułatwić 

wykluwanie. 

10. Podczas wylęgu nigdy nie zdejmuj pokrywy na długo, aby nie spowolnić wylęgania. 

 

III. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYLĘGANIA 

1. Higiena jaj i inkubatora 

• Właściwa higiena jest niezbędna dla osiągnięcia dobrych efektów wylęgu. Niewłaściwa higiena 

powoduje śmierć kurcząt w pierwszych 10 dniach życia. 

• Do inkubacji należy używać wyłącznie czystych jaj. Brudne jaja są potencjalnymi nosicielami chorób, 



 

 

 

które rozwijają się w cieple i wilgoci panujących w inkubatorze. Jeśli jaja są zabrudzone, przed 

włożeniem ich do inkubatora umyj je w ciepłej wodzie (44-49°C) z dodatkiem środka dezynfekującego 

w zalecanej przez producenta ilości (możesz użyć w tym celu większości domowych środków 

dezynfekujących). Natychmiast po umyciu osusz jaja za pomocą ręczników papierowych.  

• Nie należy moczyć jaj dłużej niż cztery minuty, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na rozwój 

zarodka. Nie należy również moczyć jaj w zimnej wodzie, ponieważ ułatwia to przenikanie bakterii 

przez skorupkę do wnętrza jaja. 

 

2. Zdrowy inwentarz 

• Do wylęgu należy wykorzystywać wyłącznie jaja ze zdrowego stada, ponieważ jaja mogą przenosić 

niektóre choroby. Należy być szczególnie świadomym istnienia następujących chorób przenoszonych 

przez jaja: salmonella, tyfus ptaków oraz infekcje spowodowane zakażeniem Mycoplasma 

gallisepticm. 

• Z jaj złożonych przez zarażone ptaki mogą nie wykluć się pisklęta. Spośród tych, które się wyklują, 

część może umrzeć w pierwszym okresie życia, a pozostałe mogą być nosicielami chorób. 

• Nie uzupełniaj braków jaj jajami z nieznanych źródeł, ponieważ grozi to zarażeniem całego inwentarza. 

 

Żywienie inwentarza rozpłodowego 

• Jajo zapewnia kompletny zasób substancji odżywczych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju 

zarodka, z wyjątkiem tlenu, który dostaje się do jaja przez pory w skorupce. Ptakom rozpłodowym 

należy zapewnić dobrze zbilansowaną dietę, która zaspokoi wymagania żywieniowe zarodków. 

• Najczęstsze niedobory to braki witamin lub minerałów. Ich niedobór w diecie ptaków rozpłodowych 

może nie być widoczny, ale może mieć wpływ na wylęgowość. Dlatego należy zapewnić ptakom 

odpowiednią dietę dostosowaną do ich gatunku. Niedobory żywieniowe, takie jak brak ryboflawiny, 

są głównymi przyczynami śmiertelności zarodków w środkowej fazie inkubacji (tj. między 12 a 14 

dniem rozwoju). 

• Zapotrzebowanie kury wysiadującej jaja na witaminy i minerały jest mniejsze niż u kur lęgnących. 

Dietę dla kur lęgnących należy wprowadzić 6-8 tygodni przez wylęgiem. Należy szczególnie zadbać 

o dostarczenie witamin A, D3, B12, ryboflawiny, kwasu pantotenowego, biotyny, kwasu foliowego oraz 

manganu. 

 

Składnik niedoborowy Efekt deficytu 

 

Ryboflawina 

Zmniejsza wylęgowość i zwiększa częstotliwość deformacji embrionów, które są 

zbyt wilgotne. 

 

Kwas pantotenowy 

Zmniejsza wylęgowość i zwiększa częstotliwość zgonów prawidłowo rozwiniętych 

embrionów w ostatnich 2-3 dniach inkubacji. 

Biotyna, cholina i 

mangan 

Powoduje nieprawidłowy rozwój embrionu i przyczynia się do rozwoju perkozy. 

 

B12 

Powoduje gwałtowne zmniejszenie wylęgowości i postępującą śmiertelność 

wyklutych kurcząt. 

 

 
 
 



 

 

 

3. Wiek inwentarza rozpłodowego 

Jeśli samiec jest aktywny, nie jest zbyt duży, nie ma nadwagi i jest płodny, to jego wiek ma niewielki lub 

żaden wpływ na wylęgowość lub żywotność piskląt. Niemniej jednak im starszy kogut, tym mniej kur może 

skutecznie kryć bez strat dla płodności. Wraz z wiekiem kur obniżają się ich płodność i wylęgowość, które są 

najwyższe w pierwszym i drugim sezonie nieśności. 

 

4. Wybór jaj wylęgowych 

Przy wyborze jaj do wylęgu należy wziąć pod uwagę ich wielkość i kształt, a także teksturę skorupy. Najlepsze 

efekty uzyskuje się, wybierając jaja o średniej masie dla danego rodzaju drobiu. 

  

Ponieważ wielkość jaj jest wysoce dziedziczna, odrzucenie małych jaj pomoże w utrzymaniu dobrej wielkości 

jaj u potomstwa. Z kolei bardzo duże lub małe jaja mogą stanowić problem w przypadku wylęgu w inkubatorze. 

Kształt jaja jest dziedziczny, więc ciągłe używanie jaj o nieprawidłowym kształcie utrwala i nasila tę wadę. 

Do wylęgu należy używać wyłącznie jaj o dobrej teksturze skorupki. Tekstura skorupki nie jest dziedziczna, 

jednak słabe skorupki mogą pękać, umożliwiając bakteriom wniknięcie do jaja oraz powodować nadmierną 

utratę wilgoci. Porowata skorupka zwiększają tempo utraty wilgoci z jaja podczas przechowywania i inkubacji. 

Drobne pęknięcia, niewidoczne gołym okiem, można dostrzec, umieszczając silne światło za jajem. Kolor 

jaja nie wpływa na wylęgowość. 

 

5. Jaja z pierwszego sezonu reprodukcyjnego 

Każde zapłodnione jajo wylęgnie się w odpowiednich warunkach, ale „najlepszą praktyką” jest wylęganie 

tylko jaj kur w wieku 12 miesięcy i starszych. Nawet jaja zniesione przez 12 miesięczne kury mogą być małe 

w zależności od tego, kiedy dana kura się wylęgła. Kura, która wykluła się w sierpniu, wrześniu lub 

październiku, złoży jaja wylęgowe w wieku młodszym niż kura, która wykluła się w styczniu, lutym lub marcu. 

Kura z przełomu lata i jesieni zdąży dojrzeć i może złożyć jaja o odpowiedniej wielkości już kolejnej zimy, 

podczas gdy nioska wylęgnięta w styczniu jest zbyt młoda, aby przed kolejną zimą znosić jaja – będzie to 

możliwe dopiero wiosną. JEDNAKŻE kury wyklute w pierwszych miesiącach roku są starsze i silniejsze 

podczas pierwszego lęgu, dlatego ich jaja mogą rosnąć szybciej. Niemniej jednak z jaj złożonych przez 

bardzo młode kury wykluwają się małe kurczęta, które zwykle wyrastają na mniejsze kury. Te z kolei znoszą 

mniejsze jaja, z których rosną mniejsze kury, i tak dalej. 

Jeśli kury są zdrowe, a znoszone przez nie jaja mają akceptowalną wielkość, można prowadzić tego rodzaju 

wylęg. Warto wówczas dodać mięsną kruszonkę do paszy dla piskląt w wieku ok. 4 tygodni, co dostarczy im 

porządną dawkę białka, powodując, że będą lepiej rosły. Nigdy nie należy jednak wylęgać bardzo małych jaj. 

6. Zbiórka i przechowywanie jaj wylęgowych 

Embrion rozwija się, jeśli zapłodnione jaja są przechowywane w temperaturze powyżej 20°C. Dlatego bardzo 

ważne jest częste zbieranie jaj i przechowywanie ich w chłodzie. 

Jaja należy zbierać co najmniej dwa razy dziennie, a najlepiej trzy lub cztery razy. Aby uzyskać najlepszą 

wylęgowość, jaja należy przechowywać nie dłużej niż tydzień przed inkubacją. 

Najlepsza temperatura do przechowywania jaj wylęgowych to 10 do 16°C. Ważna jest również odpowiednia 

wilgotność. Wilgotność poniżej 70% skutkuje nadmierną utratą wilgoci z jaj. Poniżej znajdują się prawidłowe 

temperatury mokrego termometru dla danej wilgotności w określonej temperaturze przechowywania. Jeśli 



 

 

 

nie masz specjalnie wyznaczonego chłodnego pomieszczenia, przechowuj jaja w innym chłodnym i suchym 

miejscu. W jajach przechowywanych w warunkach zmiennej temperatury i wilgotności proces inkubacji może 

zacząć się i przerwać już w czasie przechowywania, co skutkuje niższą wykluwalnością. 

Suchy 

termometr 

Temperatura mokrego termometra 

wilgotność względna 60% wilgotność względna 70% wilgotność względna 80% 

°C °C °C °C 

10/50 6,8 7,4 8,2 

11,1 7,6 8,3 9,3 

12,2 8,4 9,4 10,5 

13,3 9,6 10,6 11,4 

14,3 10,7 11,5 12,1 

15,3 11,5 12,2 13,3 

 

7. Pozostałe czynniki wpływające na wylęganie 

Nieostrożne obchodzenie się z jajami podczas ich przenoszenia do inkubatora lub klujnika lub opóźnienia 

podczas przenoszenia skutkują wychłodzeniem jaj i mogą spowodować śmierć zarodków. 

Nadmierny chów wsobny drobiu może skutkować powstawaniem genów letalnych lub pół-letalnych, które 

mogą powodować śmierć zarodków w okresie inkubacji. 

8. Stała temperatura 

Normalna temperatura ciała kury waha się od 40,5 do 41,7°C, w zależności od konkretnego ptaka i stopnia 

jego aktywności w danym czasie. Optymalna temperatura w środku inkubowanego jaja wynosi około 37,8°C. 

Podczas wykluwania się pod kwoką górna powierzchnia jaja może osiągnąć temperaturę od 39,2 do 39,4 °C, 

ale temperatura w środku jaja nie przekracza 37,8 °C. 

W nowoczesnych inkubatorach z wentylatorem zalecana przez producenta temperatura wynosi od 37,5 do 

37,64°C. Temperatura powodująca śmierć zarodka to 39,4°C. Stały i szybki ruch powietrza w tego typu 

inkubatorze utrzymuje temperaturę jaj na poziomie temperatury inkubatora. 

Produkcja ciepła przez embrion wzrasta wraz z czasem inkubacji. Wzrost temperatury jest największy w 

ciągu ostatnich dwóch dni rozwoju, co jest spowodowane aktywnością zarodków. Temperatura jaj wzrasta 

do 2°C powyżej temperatury panującej w inkubatorze, dlatego często należy ustawić temperaturę niższą 

nawet 1°C od pożądanej. 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Lp. Problem Możliwa przyczyna Działanie naprawcze 

1 

Za dużo 

przezroczystyc

h lub 

niezapłodnion

ych jaj. 

(a) Niewłaściwe proporcje samców i 

samic. 

(a) Sprawdź proporcje inwentarza 

względem zaleceń hodowcy. 

(b) Samiec jest niedożywiony. 

(b) Zapewnij kogutom możliwość 

jedzenia osobno, ponieważ kury mogą 

zjadać całą paszę. 

(c) Starcia między samcami podczas 

krycia. 

(c) Nie używaj zbyt wielu samców; samce 

rozpłodowe zawsze chowaj razem; 

wznieś tymczasowe solidne przegrody 

między kojcami hodowlanymi lub 

wewnątrz dużych kojców; 

(d) Uszkodzone grzebienie i korale 

samców 

(d) Upewnij się, że warunki mieszkalne 

kogutów są prawidłowe i wygodne oraz 

że kojce hodowlane posiadają poidła. 

e) Samiec jest za stary. e) Zastąp stare ptaki młodymi. 

f) Samiec jest sterylny. f) Zastąp samca innym samcem. 

e) Przed włożeniem do inkubatora jaja 

były przechowywane zbyt długo lub w 

złych warunkach. 

(g) Nie przechowuj jaj wylęgowych dłużej 

niż siedem dni; przechowuj je w chłodzie 

(10-15,6°C) i w wilgotności względnej 

około 75-80%. 

2 

Pierścienie 

krwi 

wskazujące na 

bardzo 

wczesną 

śmierć 

zarodka. 

(a) Temperatura inkubatora jest zbyt 

wysoka lub zbyt niska. 

(a) Sprawdź termometry, termostaty i 

zasilanie elektryczne; postępuj zgodnie z 

instrukcjami producenta. 

(b) Nieprawidłowa procedura fumigacji. 

(b) Używaj odpowiedniej ilości 

fumigantów. Nie fumiguj w okresie 24 - 

96 godzin od rozpoczęcia inkubacji. 

(c) Patrz punkt 1(g). (c) Patrz punkt 1(g). 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Dużo 

martwych 

zarodków 

(a) Patrz punkt 2(a). (a) Patrz punkt 2(a). 

b) Nieprawidłowe obracanie jaj. 

b) Sprawdź, czy wszystkie elementy i 

przewód zasilający są prawidłowo 

podłączone. Następnie naciśnij 

przycisk RESET i przytrzymaj przez 3 

do 5 sekund, aby sprawdzić, czy jaja 

są prawidłowo obracane. 

(c) Wysoka śmiertelność w 10 i 14 dniu 

wskazuje na nieprawidłowe odżywianie 

inwentarza rozpłodowego. 

(c) Dopilnuj, aby zwierzęta były 

prawidłowo odżywiane. 

(d) Wadliwa wentylacja inkubatora. 
(d) Zwiększ wentylację standardowymi 

sposobami. 



 

 

 

  (e) Choroby zakaźne. 

e) Używaj wyłącznie jaj pochodzących od 

zdrowego inwentarza; sprawdź, czy 

higiena w inkubatorze/klujniku jest 

prawidłowa i przeprowadzana regularnie. 

 

 

 

4 

 

 

Pisklęta nie 

mogą się 

wykluć. 

(a) Niewystarczająca wilgotność w 

inkubatorze. 
(a) Zwiększ powierzchnię parowania 

wody lub spryskaj jaja. 

(b) Zbyt duża wilgotność na wczesnych 

etapach rozwoju. 

(b) Sprawdź odczyty mokrego 

termometru. 

(c) Problem żywieniowy. (c) Sprawdź żywienie stada. 
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(a) 

Przedwczesne 

wylęganie. 

 

(a) Temperatura inkubatora jest zbyt 

wysoka. 

(a) (b) (c) Upewnij się, że mechanizm 

regulacji temperatury działa i jest 

ustawiony na prawidłową temperaturę, 

gdy czujnik się wyłącza. 

(b) Zbyt późne 

wylęganie. 

 

(b) Temperatura inkubatora jest zbyt 

niska. 

(c) Pisklęta są 

lepkie. 

(c) Temperatura inkubatora jest 

prawdopodobnie zbyt wysoka. 
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Pisklęta są 

zdeformowane. 

(a) Temperatura inkubatora jest zbyt 

wysoka. 
(a) Patrz punkt 2(a). 

(b) Temperatura inkubatora jest zbyt 

niska. 
(a) Patrz punkt 2(a). 

(c) Jaja zostały włożone nieprawidłowo 

lub były niewłaściwie obracane. 

(c) Patrz punkt 3(b); ponadto układaj jaja 

zawsze okrągłą częścią do góry. 

 

7 
Koślawa nóżka. Zbyt śliskie tace wylęgowe. 

Użyj osiatkowanej tacy lub przykryj śliską  

tacę jutą bądź podobnym materiałem. 
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Pisklęta są 

słabe. 

(a) Przegrzanie inkubatora lub jednostki 

lęgowej. 
(a) Patrz punkt 5. 

(b) Używanie do wylęgu zbyt małych jaj. 
(b) Używaj do wylęgu wyłącznie jaj 

średniej wielkości.  

Pisklęta są 

małe. 

(c) Za mało wilgoci w inkubatorze. (c) Patrz punkt 4. 

(d) W inkubatorze/klujniku pozostało zbyt 

dużo fumigantu. 
(d) Patrz punkt 2(b). 

Pisklęta ciężko 

oddychają. 

(e) Za dużo wilgoci w 

inkubatorze/klujniku. 
(e) Patrz punkt 4. 

(f) Możliwa choroba zakaźna. 
(f) Wyślij pisklęta do laboratorium 

weterynaryjnego w celu diagnozy. 

(g) Niska wartość średniej temperatura w 

okresie inkubacji. 

 

(g) Patrz punkt 2(a). 

Rozmiękczony 

brzuch piskląt. 
(h) Słaba wentylacja w inkubatorze. 

(i) Omphalitis (zapalenie pępka i 

woreczka żółtkowego). 



 

 

 

(h) Patrz punkt 3(d). 

(i) Ostrożnie wyczyścić inkubator i poddaj 

go fumigacji z użyciem formaldehydu o 

wyższej mocy;  

zdezynfekuj cały sprzęt, akcesoria, itp. 

9 
Różny czas 

wylęgania. 
Wylęganie zbyt jaj zbyt różnorodnych 

pod względem wieku i rozmiaru. 

Wstawiaj jaja co najmniej raz w tygodniu i 

nigdy nie przechowuj jaj wylęgowych 

dłużej niż 10 dni przed włożeniem do 

inkubatora. Inkubuj tylko jaja średniej 

wielkości. 

V. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ) 

1. Jak przechowywać jaja? 

Jaja muszą leżeć przez co najmniej 24 godziny po odłożeniu na miejsce przechowywania. Dzięki temu 

komora powietrzna wewnątrz jaja powraca do normalnego rozmiaru. Jaja należy zawsze przechowywać 

spiczastym końcem w dół. 

To ważna zasada wspomagająca wylęganie! 

Jeśli dostaniesz jajka, które już się starzeją, nie możesz przechowywać ich dłużej niż jedną noc. 

2. Kiedy inkubator jest gotowy do rozpoczęcia inkubacji? 

Zanim zdobędziesz jaja, Twój inkubator powinien pracować co najmniej 24 godziny. Najlepiej, aby pracował 

przez tydzień. Pozwoli Ci to zapoznać się z działaniem inkubatora i wprowadzić niezbędne zmiany przed 

włożeniem jaj. Włożenie jaj do inkubatora, który nie został prawidłowo ustawiony, to pewny sposób na ich 

zniszczenie. 

Zwróć uwagę na pojęcie „wewnętrzna” temperatura. Nie należy mylić temperatury wewnętrznej jaja z 

temperaturą w inkubatorze. Temperatura w inkubatorze nieustannie się zmienia – rośnie i obniża. 

Temperatura wewnątrz jaja to średnia z wahań temperatury w inkubatorze. 

3. Jaka musi być temperatura i wilgotność w inkubatorze? 

Są to bardzo prosta kwestie, a jednocześnie NAJWAŻNIEJSZE dla wylęgania. 

Inkubator z wentylatorem: 37,5°C mierzone w dowolnym miejscu inkubatora. Wilgotność: 55% przez 

pierwsze 18 dni, 60-65% przez ostatnie 3 dni w klujniku. 

4. Czy mój termometr jest dokładny? 

Zdarza się, że termometr się psuje. Poza tym utrzymanie dokładnej temperatury może być trudne, nawet 

przy bardzo dobrych termometrach. Pozytywnym aspektem używania dużego inkubatora przez dłuższy czas 

jest możliwość regulowania temperatury niezależnie od wskazań termometrów. 

Po pierwszym wylęgu możesz podnieść lub obniżyć temperaturę na podstawie własnych obserwacji. Jeśli 

wylęg nastąpił przedwcześnie, należy obniżyć temperaturę. Jeśli wylęg nastąpił zbyt późno, należy 

zwiększyć temperaturę. 

W ten sposób możesz też sprawdzić działanie swojego termometru. Notuj wszystko, co robisz w okresie 

inkubacji. W miarę upływu czasu zgromadzone notatki pozwolą Ci się wiele nauczyć o wylęganiu i Twoim 



 

 

 

inkubatorze. Staną się Twoim najcenniejszym narzędziem. Szybko nadejdzie moment, w którym będziesz 

mógł powiedzieć „Wiem, co się stało. Teraz muszę tylko zmienić tę jedną małą rzecz”. Wkrótce będziesz 

mógł dokonywać zmian, będąc pewnym, co robić. 

5. Jak sprawdzić wilgotność? 

Wilgotność sprawdza się za pomocą higrometru (mokrego termometru) w połączeniu ze zwykłym 

termometrem, tzw. „suchym”. Higrometr to po prostu termometr z knotem przymocowanym do zbiorniczka. 

Knot jest zanurzony w wodzie i zwilża zbiornik (stąd nazwa „mokry termometr”). Kiedy odczytasz temperaturę 

na termometrze i higrometrze, porównaj odczyty z tabelą, aby sprawdzić „wilgotność procentową”. 

Z tabeli wilgotności względnej wynika, że: 

• Wilgotność względna 60% odpowiada odczytowi około 30,5°C na mokrym termometrze przy 

temperaturze 37,5°C na zwykłym termometrze.  

• Wilgotność względna 60% odpowiada odczytowi około 31.6°C na mokrym termometrze przy 

temperaturze 38.6°C na zwykłym termometrze.  

• Wilgotność względna 80% odpowiada odczytowi około 33,8°C na mokrym termometrze przy 

temperaturze 37,5°C na zwykłym termometrze.  

• Wilgotność względna 80% odpowiada też odczytowi około 35°C na mokrym termometrze przy 

temperaturze 38,6°C na zwykłym termometrze.  

Prawie niemożliwe jest, aby zapewnić tak odpowiednią wilgotność z taką dokładnością, jak w przypadku 

temperatury. Dotyczy to zwłaszcza małego inkubatora. Postaraj się, aby wilgotność powietrza była jak 

najbardziej zbliżona do wymaganej, a wszystko będzie dobrze. Już sama świadomość, że wilgotność jest 

ważna i próba zbliżenia się do wskazanej wartości będzie dużym wsparciem dla wylęgu. 

Jeśli jesteś w stanie utrzymać wilgoć w granicach 10-15%, wszystko powinno być w porządku. 

Z kolei właściwa temperatura ma znaczenie KRYTYCZNE. Zdajemy sobie sprawę, że powtarzamy to do 

znudzenia, ale nawet niewielki odchył temperatury może zniszczyć i zwykle niszczy zarodki. W najlepszym 

razie zamiast świetnego wylęgu otrzymasz wylęg kiepski. 

6. Ważna uwaga dotycząca wilgotności inkubatora: 

W miarę zmian pór roku zmienia się również wilgoć otoczenia. Wylęgając jaja w styczniu i lutym, bardzo 

trudno jest utrzymać wilgotność na odpowiednio wysokim poziomie. Wynika to z bardzo niskiej wilgotności 

otoczenia (w zależności od regionu, w którym mieszkasz). Z tego samego powodu wylęgając jaja w czerwcu 

i lipcu, kiedy wilgotność na zewnątrz jest zwykle znacznie większa, trudno jest utrzymać wilgotność na 

odpowiednio niskim poziomie. Trudności związane z wylęgiem zmieniają się wraz z porami roku. Robiąc w 

lipcu to samo co w styczniu, otrzymasz inne rezultaty. Wszystko sprowadza się do tego, że wilgotność w 

inkubatorze zmienia się w zależności od wilgotności na zewnątrz. Niska wilgotność otoczenia to niska 

wilgotność w inkubatorze. Wysoka wilgotność otoczenia to wysoka wilgotność w inkubatorze. Aby 

dopasować warunki w inkubatorze do zmieniających się warunków otoczenia, zmieniaj odpowiednio ilość 

powierzchni wody w urządzeniu. 

7. Co oznacza powierzchnia wody? 

Powierzchnia wody oznacza ilość wody w inkubatorze wystawionej na działanie powietrza. Głębokość wody 

nie ma absolutnie żadnego wpływu na wilgotność w inkubatorze (chyba że głębokość wynosi zero). Jeśli 

wilgotność w inkubatorze jest zbyt niska, zwiększ powierzchnię wody. Umieść w inkubatorze kolejny płaski 



 

 

 

zbiornik z wodą lub kilka małych, mokrych gąbek. To pomoże ci zwiększyć wilgoć. Możesz też spryskiwać 

jaja delikatną wodną mgiełką. 

Jeśli natomiast chcesz zmniejszyć wilgotność, zmniejsz powierzchnię wody. Użyj mniejszych pojemników z 

wodą lub wyjmij niektóre dodane zbiorniki lub przedmioty (np. gąbki). 

8. Jak długo trwa inkubacja jaj kurzych? 

Okres inkubacji jaj kurzych wynosi 21 dni. Powinieneś obracać jaja co najmniej trzy razy dziennie przez 

pierwsze 18 dni i przestać obracać je po 18 dniu (lub użyć klujnika, jeśli masz jaja z różnych dni w tym samym 

urządzeniu). Pozwala to kurczęciu na ułożenie się w jaju przed wykluciem. 

Po 18 dniu NIE OTWIERAJ INKUBATORA poza momentami dodawania wody. Pomoże to zwiększyć 

wilgotność i ułatwi wykluwanie. Wiemy, że gdy zbliża się czas wylęgu, ochota, by otworzyć inkubator, 

nachodzi Cię milion razy dziennie, ale to nie jest dobre dla Twoich piskląt. Jeśli nie masz jeszcze inkubatora, 

zainwestuj dodatkowe kilka złotych w model z okienkami. Wtedy będziesz mógł „zobaczyć to wszystko” bez 

szkodzenia pisklętom. 

VI. Ogólne wskazówki dotyczące wylęgania jaj 

 

Prawidłowe warunki inkubacji są bardzo ważne dla rozwoju jaj i wylęgu piskląt. Prawidłowe warunki różnią 

się znacznie w zależności od gatunku, przy czym niektóre gatunki wydają się bardziej wymagające od innych. 

Niewielkie odchylenia temperatury mogą prowadzić do nieznacznego skrócenia lub wydłużenia okresu 

inkubacji, podczas gdy większe wahania mogą spowodować brak rozwoju zarodka, brak wyklucia lub 

osłabienie piskląt. Nieprawidłowe warunki inkubacji mogą również powodować problemy rozwojowe nowo 

narodzonych piskląt. 

W ogólnym ujęciu prawidłowe warunki inkubacji są najważniejsze na początku wylęgu. W późniejszym 

okresie rozwoju zarodek lepiej toleruje niewielkie zmiany. Z tego powodu jaja są czasami pozostawiane 

kurom na siedem do dziesięciu dni po złożeniu, a dopiero potem przenoszone do sztucznego inkubatora w 

nadziei, że ptaki ponownie zniosą jaja. Procedura ta zwiększa efektywność wylęgu w porównaniu z 

całkowicie sztuczną inkubacją. 

Ogromne znaczenie ma również czystość jaj. Wykazano, że zła higiena i brudne jaja mogą znacznie 

zmniejszyć odsetek udanych wylęgów. Miejsca składania i przechowywania jaj oraz warunki zbiorów muszą 

być czyste. Jaja schładzają się po złożeniu, dlatego ich zawartość kurczy się, a do środka wciągane jest 



 

 

 

powietrze. W tym czasie do wnętrza jaja mogą przeniknąć też baterie. Inwazja bakterii takich jak 

Staphylococcus spp., Salmonella spp., czy Escherichia coli może prowadzić do śmierci embrionów lub 

noworodków. Jaja są czystsze zaraz po złożeniu. Jeśli pozostawiamy jaja przy kurach na pewien czas, 

zwykle ulegają one zabrudzeniom. 

Nie należy wylęgać ani umieszczać w inkubatorze zdeformowanych jaj. 

Jaja, w których w momencie zbioru dostrzeżono pęknięcie, są na ogół odrzucane, podobnie jak jaja bardzo 

zanieczyszczone. Jeśli jaja są szczególnie cenne, należy je oddzielić od innych jaj do inkubacji, aby 

zminimalizować ryzyko infekcji. 

Jaja pęknięte podczas inkubacji można naprawić, jeśli pęknięcie jest niewielkie. W tym celu należy użyć np. 

cyjanoakrylowego kleju tkankowego, wosku ze świecy (należy skropić na pęknięcie), lakieru do paznokci, 

korektora lub taśmy klejącej. Nie zaleca się używania produktów zawierających aceton ze względu na 

możliwą toksyczność tego związku. Popękane jaja należy wylęgać w inkubatorze (nie pod ptakami), z 

zachowaniem szczególnej ostrożności podczas całego procesu. Należy też upewnić się, że materiał użyty 

do pokrycia pęknięcia został nałożony na minimalną powierzchnię skorupy, w ilości nie większej niż 

niezbędna do uszczelnienia pęknięcia. Na stłuczony obszar skorupy można nałożyć cienką warstwę cementu 

kostnego, a dziurę w skorupie można naprawić poprzez przyklejenie na ubytek kawałka wysterylizowanej 

skorupy odpowiedniej wielkości, parafilmu, tkanki lub gazy. Należy przy tym pilnować, aby nie pokryć 

większego obszaru skorupy niż jest to absolutnie konieczne, ponieważ może to spowodować zablokowanie 

wymiany gazowej niezbędnej do rozwoju zarodka. 

Jeśli błony skorupy zostały przebite, jajo prawdopodobnie zostało skażone patogenami, a żółtko, zarodek lub 

naczynia krwionośne mogły ulec fizycznemu uszkodzeniu. Powoduje to znaczne zmniejszenie wylęgowości. 

Przebite jajo inkubowane przez kury należy przenieść do klujnika. 

Rejestr: dokładny i szczegółowy rejestr ma ogromne znaczenie podczas inkubacji. Każde jajo powinno być 

oznaczone. Należy też zanotować szczegółowe informacje na temat jaj, w tym tożsamość rodziców oraz 

szczegóły dotyczące ich rodowodu, żywienia, zachowania hodowlanego i inkubacyjnego, początkową wagę, 

data założenia, szczegóły inkubacji (np. sprawdzanie świeżości z użyciem światła, dane inkubatora, utrata 

masy ciała – jeśli jest monitorowana), przewidywane i faktyczne daty wylęgu. Należy również zarejestrować 

ocenę wyklutych piskląt lub wyniki badań jaj, które się nie wylęgły. 

Inkubacja rodzicielska na ogół zapewnia idealną temperaturę i wilgotność do rozwoju i wylęgu. Jednak nie 

wszystkie gatunki lub osobniki są równie dobrymi opiekunami, szczególnie w niewoli, gdzie ptaki mogą nie 

czuć się bezpiecznie i zachowywać się niespokojnie. Ponadto małe gatunki są szczególnie narażone na atak 

drapieżnika podczas wysiadywania jaj, zwłaszcza jeśli gniazdują na otwartym terenie. Normalne zachowanie 

podczas inkubacji może też nie być odpowiednie dla ptaków utrzymywanych w środowisku bardzo 

odmiennym od ich rodzimego otoczenia. 

Jeśli pozwoli się ptakom wysiadywać i odchowywać pisklęta, większość z nich będzie nieść tylko raz w roku. 

Dzięki wylęganiu jaj w inkubatorze można osiągnąć dwa, trzy lub nawet więcej lęgów rocznie. 

Monitorowanie zarodków i ich rozwoju w przypadku jaj wysiadywanych przez ptaki bywa trudniejsze i może 

niepokoić ptaki. 

W niewoli zwiększa się prawdopodobieństwo, że materiały do gniazdowania będą zanieczyszczone 

odchodami lub zawierać pleśń. 

 



 

 

 

VII. Montaż inkubatora  
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