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REZUMAT 

 

După domesticirea păsărilor, vreme de secole sau chiar de milenii, omul a practicat 

mai mult incubaţia naturală, pentru ca apoi, din dorinţa de a-şi mări rapid efectivele, să 

descopere şi să practice incubaţia artificială. 

 Incubaţia reprezintă procesul prin care se realizează “factorul de confort” exprimat 

prin condiţiile optime de mediu, capabile să asigure o dezvoltare normală a embrionului de 

pasăre, într-o anumită perioadă de timp, caracteristică speciei, de la zigotul cu viaţa latentă din 

oul fecundat şi până la puiul sau bobocul de o zi, cu viabilitate normală (Gh., Ştefănescu şi 

col., 1960; I., Vancea şi col., 1980; Vacaru-Opriş şi col., 2002; ). 

În China antică şi în vechiul Egipt au existat preocupări pentru obţinerea puilor prin 

incubaţie artificială. Astăzi, incubaţia artificială are un rol important în întărirea economico-

organizatorică a unităţilor avicole, întrucât creşterea şi înmulţirea rapidă a numărului de păsări 

nu este posibilă fără practicarea acestei tehnologii (Gh., Ştefănescu şi col., 1960). 

Intensivizarea aviculturii consecutiv ridicării nivelului producţiilor, dar şi dezvoltarea 

acestui sector de activitate în gospodăriile populaţiei, nu pot fi separate de folosirea largă a 

incubaţiei artificiale (I., Angel şi col., 2000). 

 Prezenta cercetare are ca obiectiv final îmbunătăţirea performanţelor la incubaţia 

ouălor de găină, prin stabilirea condiţiilor optime de stocaj a lor, pe diferite perioade de timp. 

Din literatura de specialitate consultată s-a constatat că asupra condiţiilor de stocaj a 

ouălor de incubaţie nu s-a ajuns la un numitor comun, existând opinii foarte mult 

controversate; în plus, cercetările întreprinse în această direcţie sunt insuficiente, ele 

raportându-se numai la specia de păsări studiată şi nu şi la alte elemente de referinţă, cum ar 

fi: natura materialului biologic aflat în exploatare(linie, hibrid etc), forma şi mărimea ouălor, 

numărul de pori de pe coaja minerală etc (Otrîganiev, G., K., 1982; Hunton, P., 1985; 

Evstratova, A., M., 1987; Sauveur, B., 1988; Vacaru-Opriş, I. şi col., 1993; 1994; 2000; 

2002; 2004; Bucşan, Anastasia, 2003; Butler, D., E., 1990; Boruta A. şi col., 2002; Costin, 

M. şi col., 1972; Ipek, A., 2002; Petic, M. şi col., 2005; Schwägeb, F. şi col., 2002; 

Whitehead, C., C., 1985; Mahmud, A. şi col., 2006; Lourens, A., 2007; Okan, Elibol, Sariyuz, 

S.,K., 2007). 

În mod concret, prin lucrarea de faţă ne-am propus să stabilim care trebuie să fie 

parametrii fizici de depozitare pentru ouăle provenite de la părinţii hibrizilor comerciali de 

găină pentru carne „ROSS-308”, „COBB-500” şi „SHAVER STARBRO”,  în funcţie de 
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durata de păstrare a lor. Această problemă necesită a fi elucidată într-un timp cât mai scurt, 

întrucât în România, ouăle puse la incubat, de cele mai multe ori, provin doar din câteva 

unităţi de reproducţie, fiind aduse (cu unele excepţii) de la distanţe mari şi la limita maximă 

de păstrare a ouălor incluse în categoria „proaspete”. Vechimea acestor ouă creşte în unităţile 

care le achizionează, până ajung să fie pregătite pentru a putea fi introduse în aparate, 

conform graficului propriu de încărcare a incubatoarelor cu ouă.  

 Cercetările noastre au fost efectuate în  Staţia de incubaţie şi în fermele de pui carne 

din S.C. „Avi-Top” S.A. Iaşi. 

Conform planului experimental general, ouăle de incubaţie au fost stocate pe timp de: 3 zile; 6 

zile; 9 zile; 12 zile; 15 zile şi 18 zile, organizându-se un număr de  6(şase) experienţe, după 

cum se arată în cele ce urmează: 

Experienţa nr. 1: „Influenţa regimului de stocaj „A” a ouălor de incubaţie studiate 

asupra performanţelor obţinute la ecloziune şi în creşterea puilor eclozionaţi din aceste ouă”.  

Experienţa nr. 2: „Influenţa regimului de stocaj „B” a ouălor de incubaţie studiate 

asupra performanţelor obţinute la ecloziune şi în creşterea puilor eclozionaţi din aceste ouă”.  

Experienţa nr. 3: „Influenţa regimului de stocaj „C” a ouălor de incubaţie studiate 

asupra performanţelor obţinute la ecloziune şi în creşterea puilor eclozionaţi din aceste ouă”.  

Experienţa nr. 4: „Influenţa regimului de stocaj „D” a ouălor de incubaţie studiate 

asupra performanţelor obţinute la ecloziune şi în creşterea puilor eclozionaţi din aceste ouă”.  

Experienţa nr.5: „Influenţa regimului de stocaj „E” a ouălor de incubaţie studiate 

asupra performanţelor obţinute la ecloziune şi în creşterea puilor eclozionaţi din aceste ouă”.  

Experienţa nr. 6: „Influenţa regimului de stocaj „F” a ouălor de incubaţie studiate 

asupra performanţelor obţinute la ecloziune şi în creşterea puilor eclozionaţi din aceste ouă”.  

La loturile de control, condiţiile de stocaj ale ouălor pe care s-a lucrat au fost cele 

practicate în majoritatea Staţiilor de incubaţie din România. Astfel, ouăle depozitate timp de 3 

zile şi respectiv, 6 zile au fost menţinute la o temperatură de +18 ÷ + 200C. 

În cazul ouălor stocate timp de 9 zile s-a asigurat o temperatură de +16 ÷ +180C, în 

timp ce ouăle depozitate timp de 12 zile şi respectiv, 15 zile au beneficiat de o temperatură de 

+14 ÷ +160C. Pentru ouăle păstrate timp de 18 zile, temperatura de stocaj a coborât la +12 ÷ 

+140C. 

La loturile experimentale, temperatura de stocaj a ouălor a avut următoarele valori:  

- la o depozitare de 3 zile = +14 ÷ +160C; 

- la o depozitare de 6 zile = +12 ÷ +140C; 

- la o depozitare de 9 zile = +10 ÷ +120C; 
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- la o depozitare de 12 zile = +12 ÷ +140C; 

- la o depozitare de 15 zile = +12 ÷ +140C; 

- la o depozitare de 18 zile = +10 ÷ +120C. 

În toate situaţiile prezentate, atât la loturile de control, cât şi la cele experimentale, 

umiditatea relativă a aerului  a fost aceeaşi, de 65-70%. 

Întoarcerea ouălor s-a făcut începând cu ziua a 4-a de stocaj, de 3 ori în 24 ore. 

Puii eclozionaţi din ouăle studiate au fost crescuţi pe loturi, corespunzătoroare 

loturilor de ouă din care au eclozionat (un lot de control şi un  lot experimental). 

Creşterea puilor s-a făcut pe aşternut permanent, respectându-se tehnologiile de 

creştere specifice hibrizilor: „ROSS-308”, „COBB-500” şi  respectiv, „SHAVER 

STARBRO”. 

Principalele concluzii desprinse pe marginea experienţelor întreprinse sunt redate în 

cele ce urmează: 

1. Stocajul ouălor de incubaţie, pe timp de 3 zile, s-a dovedit că poate fi realizat în bune 

condiţii în limite de temperatură mai largi decât cele practicate în majoritatea staţiilor 

de incubaţie din România, (+18 ÷ +200C); astfel, rezultate la fel de bune s-au obţinut 

şi la temperaturi de stocaj, de +14 ÷ +160C, cu condiţia ca umiditatea relativă a aerului 

să fie de 65 – 70%. Nu este necesară întoarcerea ouălor. 

1.1.  Pierderile în greutate comportate de ouă pe timpul celor 3 zile de stocaj au fost mai 

mari la lotul de control - Lc1, de 0,83% comparativ cu cele de la lotul L1exp. (0,13%). 

 1.2. Fertilitatea ouălor a fost foarte apropiată între loturile de ouă, fiind de: 94,60% la 

lotul Lc1 şi de 94,90% la lotul L1exp., încât rezultatele finale ale procesului de incubaţie nu 

pot fi puse pe seama unei fertilităţi diferite a ouălor între loturile de experienţă (Lc1 şi L1exp.). 

 1.3. Procentul de eclozabilitate a  ouălor a fost de 95,91 la lotul L1exp. şi de 95,60 la lotul 

Lc1; în schimb, pentru procentul de ecloziune a ouălor, situaţia s-a inversat: 88,78 la lotul Lc1 

şi 87,76 la lotul L1exp. 

 1.4. La sacrificarea puilor eclozionaţi din ouăle studiate, când aceştia au împlinit vârsta de 

42 zile, greutatea corporală înregistrată a fost cu 0,25% mai mare la lotul L1exp. (1722,83 ± 

20,94g) comparativ cu lotul L1exp. (1718,52 ± 27,66g). 

 1.5. Indicele de conversie a hranei (kg nutreţ combinat/kg spor) s-a situat la un nivel de 

1,96 la lotul Lc1 şi de 2,00 la lotul L1exp. 

 1.6. Participarea porţiunilor tranşate în alcătuirea carcaselor (piept; pulpe superioare; 

pulpe inferioare; aripi şi tacâm) a fost mai bună la lotul L1exp. decât la lotul Lc1. 
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2. Stocajul ouălor de incubaţie, pe timp de 6 zile, a dat rezultate bune atunci când s-a 

asigurat o temperatură de +14 ÷ + 160C şi o umiditate relativă a aerului de 65 – 70%, 

cu întoarcerea ouălor de 3 ori în 24 ore, începând cu a 4-a zi de stocaj, sub un unghi de 

450. 

 2.1. Pierderile în greutate comportate de ouă pe timpul stocajului de 6 zile au fost mai 

mici la lotul experimental – L2exp. (0,60% faţă de lotul de control - Lc2 (1,26%). 

 2.2. Din analiza procesului de incubaţie a rezultat că, fertilitatea ouălor nu a diferit 

semnificativ între loturi, atingând o valoare de 94,90% la lotul Lc2 şi mai mică cu 1,09%, la 

lotul L2exp. (93,88%). 

 2.3. Atât procentul de eclozabilitate, cât şi cel de ecloziune  a ouălor au înregistrat  valori 

mai ridicate la lotul L2exp. decât la lotul Lc2. Astfel, eclozabilitatea ouălor a fost de 92,99% 

la lotul L2exp. şi de 91,61% la lotul Lc2, iar ecloziunea acestora, de 85,71% la lotul L2exp. şi 

de 85,37% la lotul Lc2. 

 2.4. Calitatea puilor eclozionaţi din ouăle studiate a fost foarte bună la ambele loturi de 

experienţă (Lc2 şi L2exp.). Aşa de exemplu, puii de calitatea I au reprezentat 97,62% la lotul 

L2exp. şi 97,21% la lotul Lc2. 

 2.5. La vârsta de sacrificare (42 zile), puii eclozionaţi din ouăle studiate au avut o greutate 

corporală medie de 1799,52 ± 37,01g la lotul Lc2 şi de 1840,45 ± 38,43g la lotul L2exp., cu 

2,27% mai mare la lotul L2exp. comparativ cu lotul Lc2. 

 2.6. Indicele de conversie a hranei (kg n.c./kg spor) a atins un nivel de 1,94 la lotul de 

control – Lc2 şi de 1,91 la lotul L2exp. 

 2.7. Participarea porţiunilor tranşate în alcătuirea carcaselor s-a caracterizat, cu mici 

excepţii, prin valori superioare la lotul L2exp. faţă de lotul Lc2. De exemplu, randamentul la 

sacrificare pentru masculi a fost de 81,34 ± 0,21% la lotul L2exp. şi de 80,92 ± 0,44% la lotul 

Lc2, iar – pentru femele -, de 81,04 ± 1,25% la lotul L2exp. şi de 80,94 ± 0,27% la lotul Lc2. 

Rezultatele obţinute pentru acest indicator (participarea porţiunilor tranşate în 

alcătuirea carcaselor) au la origine şi o dezvoltare mai bună a organelor interne (inimă, 

plămâni, pipotă şi ficat) la lotul L2exp. comparativ cu lotul Lc2, aspect corelat cu un 

metabolism mai intens la puii din lotul L2exp. comparativ cu cei din lotul Lc2. 

3. La o stocare a ouălor de incubaţie, pe timp de 9 zile, s-a constat că, scăderea 

temperaturii de stocaj de la +16 ÷ +180C cât s-a practicat la lotul de control – Lc3 la 

+10 ÷ +120C cât s-a experimentat la lotul L3exp. a determinat o reducere a rezistenţei 

organice a embrionilor, rămânând în viaţă cei mai viguroşi dintre ei, din care au 

rezultat pui de o calitate superioară şi care au crescut mai bine. 
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3.1. Mortalitatea embrionară a fost de 2,70% la lotul L3exp. faţă de 1,38% la lotul de 

control - Lc3. 

3.2.  La lotul L3exp., atât eclozabilitatea cât şi ecloziunea ouălor s-au caracterizat prin 

valori mai mici, sub nivelul celor stabilite pentru lotul de control – Lc3. Astfel, eclozabilitatea 

ouălor a fost de 95,31% la lotul Lc3 şi de 88,85% la lotul L3exp., iar ecloziunea acestora, de 

90,67% la lotul Lc3 şi de numai 82,24% la lotul L3exp., în condiţiile în care fertilitatea ouălor 

nu a diferit semnificativ între loturi (96,53% la lotul Lc3 şi 95,34% la lotul L3exp.). 

3.3.Greutatea puilor eclozionaţi din ouăle studiate la vârsta de sacrificare a lor, de 42 zile, 

a fost de 1740,83 ± 25,90g la lotul de control - Lc3 şi mai mare, cu 3,65% la lotul 

L3exp. (1804,47 ± 29,87). 

3.4. Indicele de conversie a hranei (kg n.c./kg spor) s-a situat la valori foarte apropiate 

între loturi, de 1,90 la lotul L3exp. şi de 1,91 la lotul Lc3. 

3.5.Producţia cantitativă de carne rezultată în urma sacrificării puilor eclozionaţi din 

ouăle studiate apreciată prin prisma randamentului la sacrificare, a participării 

porţiunilor tranşate în alcătuirea carcaselor şi a raportului carne/oase a fost net 

superioară la lotul L3exp. comparativ cu lotul Lc3. 

Faţă de cele relatate, emitem ipoteza potrivit căreia, stocajul ouălor de incubaţie pe timp 

de 9 zile ar trebui efectuat  la o temperatură cuprinsă între +14 ÷ +160C, asociată cu o 

umiditate relativă a aerului de 65 – 70% şi întoarcerea ouălor, de 3 ori în 24 ore, sub un unghi 

de 450, începând cu ziua a 4-a de stocaj. 

4. Pentru o stocare a ouălor de incubaţie, pe timp de 12 zile, cele mai bune rezultate s-au 

înregistrat atunci când temperatura de stocaj a fost de +12 ÷ +140C şi nu de +14 ÷ +160C 

cât se asigură, actualmente în majoritatea staţiilor de incubaţie de la noi. Aceste limite de 

temperatură trebuie asociate cu o umiditate relativă a aerului de 65 – 70% şi întoarcerea 

ouălor de 3 ori în 24 ore, sub un unghi de 450, începând cu ziua a 4-a de stocaj. 

4.1. În 12 zile de stocaj a ouălor de incubaţie studiate la parametrii de mai sus, pierderile 

în greutate comportate de ouă au fost de 0,74% la lotul Lc4 şi mai reduse, de 0,68% la 

lotul L4exp. 

4.2. Fertilitatea ouălor nu a diferit între loturi, fiind de 94,74% la lotul de control Lc4 şi 

de 94,94% la lotul L4exp. 

4.3. Procentul de ecloziune a ouălor s-a situat la un nivel de 86,11 la lotul Lc4 şi mai mare 

cu 4,03%, la lotul L4exp. (89,58); la fel, procentul de eclozabilitate a fost mai mare la 

lotul L4exp. (94,36) comparativ cu lotul Lc4 (90,89). 
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4.4. Greutatea puilor eclozionaţi din ouăle studiate, determinată la vârsta de sacrificare a 

lor (42 zile) a fost de 1755,45 ± 28,02g la lotul de control – Lc4 şi de 1790,52 ± 24,38g la 

lotul experimental – L4exp., fiind cu 2,0% mai mare la acest din urmă lot. 

4.5. Indicele de conversie a hranei (kg n.c./kg spor) a însemnat 1,92 la lotul Lc4 şi 1,94 la 

lotul L4exp. 

4.6. Pierderile din efectiv au reprezentat 5,92% la lotul Lc4 şi 5,04 la lotul L4exp. 

4.7. Întrucât, greutatea la sacrificare a puilor studiaţi a fost mai mare la lotul L4exp. decât 

la lotul Lc4, producţia de carne rezultată în urma sacrificării, exprimată prin randamentul 

la sacrificare, participarea porţiunilor tranşate din carcase şi raportul carne/oase, a fost 

mai bună la lotul L4exp. Aşa de exemplu, randamentul la sacrificare pentru masculi a 

atins un nivel de 80,98 ± 0,56% la lotul L4exp. şi de 80,16 ± 0,53% la lotul Lc4, iar pentru 

femele, de 80,60 ± 1,26% la lotul L4exp. şi de 80,06 ± 0,56% la lotul Lc4. 

 În acelaşi timp, participarea pieptului în alcătuirea carcasei a însemnat: 

        la masculi: 

 510,80 ± 3,26g la lotul L4exp.; 

     483,60 ± 16,82g la lotul Lc4; 

la femele: 

 434,40 ± 21,31g la lotul L4exp.; 

      419,60 ± 11,51g la lotul Lc4. 

Datele prezentate se constituie în argumente puternice pentru  stocarea ouălor de 

incubaţie, pe timp de 12 zile, la temperaturi de +12 ÷ +140C şi nu la +14 ÷ +160C cât se 

asigură în momentul de faţă în staţiile de incubaţie de la noi. Concomitent, se vor asigura 

şi alte două condiţii, respectiv: păstrarea unei umidităţi relative a aerului de 65 – 70%, şi 

întoarcerea ouălor de 3 ori în 24 ore, sub un unghi de 450, începând cu ziua a 4-a de stocaj. 

5. În experimentul privind condiţiile de stocare a ouălor de incubaţie, pe timp de 15 zile, 

s-a dovedit că cele mai bune rezultate s-au obţinut atunci când s-au folosit aceleaşi limite 

de temperatură ca şi pentru o stocare a ouălor de 12 zile, respectiv:  +12 ÷ +140C şi nu 

cele cuprinse între +14 ÷ +160C, cât se recomandă în literatura de specialitate consultată în 

astfel de situaţii. Cerinţele referitoare la umiditatea relativă a aerului şi întoarcerea ouălor 

rămân neschimbate. 

5.1. La o stocare a ouălor de incubaţie studiate, pe timp de 15 zile, pierderile în greutate 

pe care acestea le-au comportat au fost de 0,76% la lotul de control Lc5 şi mai mici, de 

0,51% la lotul experimental - L5exp. 
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5.2. Fertilitatea ouălor nu a diferit semnificativ între loturi, fiind de 93,88% la lotul Lc5 şi 

de 94,22% la lotul L5exp. 

5.3. Procentul de eclozabilitate a ouălor a fost de 90,61 la lotul L5exp. faţă de 89,86 la 

lotul Lc5. 

5.4. Procentul de ecloziune a ouălor a fost, de asemenea, mai mare la lotul L5exp. (85,37) 

comparativ cu lotul Lc5 (84,35). 

5.5. Greutatea puilor eclozionaţi din ouăle studiate la vârsta lor de sacrificare (42 zile) a 

reprezentat 1993,60 ± 25,22g la lotul L5exp. faţă de 1947,68 ± 29,35g la lotul Lc5, cu 2% 

mai mare la lotul L5exp. decât la lotul Lc5. 

5.6. Indicele de conversie a hranei (kg n.c./kg spor) a fost de 1,93 la lotul L5exp. şi mai 

mare, de 1,97 la lotul de control – Lc5. 

5.7. Producţia cantitativă de carne rezultată în urma sacrificării puilor studiaţi s-a situat la 

un nivel superior la lotul L5exp. comparativ cu lotul Lc5. Astfel, participarea pieptului în 

alcătuirea carcasei, la masculi, a fost de 531,60 ± 62,10g la lotul L5exp. şi de 526,00 ± 

42,82g la lotul Lc5, iar la femele, de 456,80 ± 19,39g la lotul L5exp. şi  de 456,40 ± 17,45g 

la lotul Lc5. Totodată, raportul carne/oase a reprezentat 3,62/1 ± 0,05 la lotul L5exp. şi 

3,59/1 ± 0,02 la lotul Lc5. 

 Toate aceste argumente pledează pentru păstrarea ouălor, pe timp de 15 zile, la o 

temperatură de +12 ÷ +140C, asociată cu o umiditate relativă a aerului de 65 – 70% şi 

întoarcerea ouălor de 3 ori în 24 ore, sub un unghi de 450, începând cu ziua a 4-a de stocaj. 

6.Încercările noastre de stocare a ouălor, pe timp de 18 zile, la temperaturi cuprinse între 

+10 ÷ +120C nu s-a soldat cu bune rezultate, după cum nici practicarea la lotul de control 

– Lc6 a unei temperaturi cuprinse între +12 ÷ +140C nu a fost benefică, chiar dacă 

umiditatea relativă a aerului s-a înscris între 65- 70%, iar ouăle s-au întors de 3 ori în 24 

ore, sub un unghi de 450, începând cu a 4-a zi de stocaj. Datele experimentale inserate mai 

jos întăresc concluziile trase cu privire la ineficienţa stocării ouălor de incubaţie, pe timp 

de 18 zile, la parametrii menţionaţi. 

6.1. Pierderile în greutate comportate de ouă în 18 zile de stocaj au fost mari, de 2,40% la 

lotul de control – Lc6 şi de 2,52% la lotul experimental – L6exp. 

6.2. Fertilitatea ouălor nu a influenţat rezultatele obţinute, fiind foarte apropiată între 

loturi, de 94,56 la lotul de control – Lc6 şi de 94,22 la lotul experimental – L6exp. 

6.3. Eclozabilitatea ouălor a înregistrat un nivel foarte scăzut la ambele loturi de 

experienţă, fiind de 24,46% la lotul Lc6 şi de 58,48% la lotul L6exp. În aceiaşi notă s-a 

prezentat şi ecloziunea ouălor, de 23,13% la lotul Lc6 şi de 55,10% la lotul L6exp. 
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6.4. Aceste rezultate negative au apărut în condiţiile în care, mortalitatea embrionară a 

reprezentat 65,31% la lotul Lc6 şi 30,27% la lotul L6exp. 

6.5. Datorită rezultatelor slabe obţinute  la incubaţie, puii eclozionaţi din ouăle studiate nu 

au mai fost urmăriţi şi pe timpul creşterii lor. 

 Aprecierea de ansamblu a cercetărilor întreprinse ne permite emiterea unor 

recomandări, pe care le considerăm utile pentru practica Staţiilor de incubaţie a ouălor de 

pasăre din România, cu referiri directe la condiţiile de stocaj ale ouălor de găină provenite 

de la găini din rasele grele, la nivel de părinţi adulţi. Astfel,  pe timp de 3 zile, stocajul 

ouălor de incubaţie este indicat a se face în limite mai largi de temperatură, cuprinse între 

+14 ÷ +200C şi nu ca până acum – strict – între +18 ÷ +200C; 

- pe timp de 6 zile, stocajul ouălor de incubaţie  la temperaturi de +14 ÷ +160C asigură 

o bună ecloziune a acestora şi o creştere performantă a puilor eclozionaţi din ouăle stocate la 

temperaturile menţionate; 

- pe timp de 9 zile, opiniem pentru o stocare a ouălor de incubaţie la  temperaturi 

cuprinse între +14 ÷ +160C şi nu la temperaturi de  +10 ÷ +120C, experimentate la lotul 

L3exp. şi nici chiar, la temperaturi de +16 ÷ +180C, utilizate la lotul de control – Lc3, ambele 

soldându-se cu rezultate slabe la ecloziune, în special la lotul L3exp.; 

- pe timp de 12 zile şi respectiv, de 15 zile, stocajul ouălor de incubaţie este deosebit 

de eficient  la temperaturi cuprinse între +12 ÷ +140C; 

- pe timp de 18 zile, stocajul ouălor de incubaţie la temperaturile experimentate,  de 

+12 ÷ +140C  la lotul de control – Lc6  şi de +10 ÷ +120C la lotul experimental – L6exp. este 

total contraindicat, asigurând rezultate extrem de slabe la ecloziune. 

La stocajul ouălor de incubaţie pe timp de: 3 zile; 6 zile; 9 zile; 12 zile şi 15 zile, 

umiditatea relativă a aerului trebuie să fie de 65 – 70%, iar întoarcerea ouălor este necesar să 

se facă din a 4-a zi de stocaj a ouălor, sub un unghi de 450C, de 3 ori în 24 ore. 

 

 

 

 

 


