
Kontrola oplozenosti vajec
Nejpozději  na  konci  první  třetiny  inkubační  doby,   tj  u  kuřat  sedmý den,  je  nutné 
provést  kontrolu všech nasazených vajec.    Nejjednodušší  a  také nejpoužívanější  je 
optická  kontrola  prosvícením.  V  tmavé  místnosti  se  prosvěcují  jednotlivá  vejce 
speciální svítilnou. Vejce se musí k lampě těsně přiložit, tak aby světlo nedopadalo na 
povrch vajíčka, ale pronikalo přes skořápku. U oplozených vajíček je poměrně zřetelně 
vidět  zárodečný  terčík  od  kterého  vedou  vlásečnice  cév  (pavouček).   Neoplozená 
vajíčka jsou zakalená, přesto se jim říká  ,,čistá“ .    Tato vajíčka je třeba ihned vyřadit  
neboť jejich další  setrvání  v  inkubátoru  by  vážně  ohrozilo  další  zdravý  vývoj  
embrií. 
V teplém a  vlhkém prostředí  inkubátoru  dojde  k  biologickému rozkladu a  k  úniku 
toxických plynů
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Inkubační doba začíná, když jsou vejce umístěna do inkubátoru a končí asi 2 / 3 dny 
před narozením mláděte.  Od tohoto okamžiku začíná poslední  delikátní fáze líhnutí, 
která končí  vylíhnutím. Vylíhnutá kuřata  v líhni  necháme oschnout a  aklimatizovat 
zpravidla 24 hodin. Není třeba dokrmovat, živiny berou ze žloutkového váčku.
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Prosvěcovačka vajec
EGGTESTER Super Flash

 Návod k použití
Celoplastová optická zkoušečka vajec  230V,  50Hz,  max. 15W,  s mikrospínačem  a dvěma nástavci. 
Přívodní šňůra s dvoukolíkovou zástrčkou je dlouhá 2 metry.   Žárovka 15W  s paticí  E 14 – mignon. 
Zkoušečka  je  určena  pro  krátkodobé  prosvícení  oplozeného  nasazeného  vejce.  Zbytečně  dobu 
prosvícení  neprodlužujte,   protože  nezvyklá  intenzita  světla  zvyšuje  saturaci  uhlovodíky  a  může 
vyvolat bichemické změny u embrya.Rovněž vyzařované teplo by nemělo na vejce působit delší dobu 
jak několik vteřin.   Prosvěcovačka se  uvede v činnost  stlačením mikrospínače na těle  lampy po 
předchozím přitlačení vajíčka na vhodně zvolený gumový nástavec. Ideální je vajíčko nasazovat na 
nástavec špičkou. Na širším konci je u oploněného vejce jasně patrná vzduchová bublina, která se 
bude s pokračující inkubací zvětšovat.
Všechna vejce se liší barvou i tloušťkou skořápky. Tmavá vejce je proto nutné kontrolovat již 4 – 5 
den inkubace. Světlá vejce je možné prosvítit 7 – 10 den, později to již není možné, pod lampou není 
nic vidět.  
Pokud je obsah vejce zakalený, po stranách jsou vidět nepravidelné linie, jedná se o neoplozené, nebo 
rozkládající se vejce a je nutné ho vyřadit


