
Инкубация  

Планировка, устройство и 

санитарни мероприятия в 

люпилнята 



Избор на място за строителство на 

люпилнята 
• Мястото трябва да бъде 

сухо, отцедливо, с ниво на 
подпочвените води не по-
високо от 2 m от 
повърхността на земята. 
Когато люпилнята е част 
от птицекомбинат, тя 
трябва да бъде построена 
от надветрената страна на 
фермата, максимално 
отдалечена от сградите за 
родителски и стокови 
стада.  



Устройство на люпилнята  

• Помещенията в люпилните трябва да бъдат 
защитени от проникване на гризачи и диви птици. 
Подовете и стените им трябва да са направени от 
устойчиви на влага и дезинфектанти материали, 
които позволяват лесно почистване и 
дезинфекциране. Помещенията в люпилнята 
трябва да разполагат с подходящо естествено или 
изкуствено осветление и вентилационна система 
за пречистване на въздуха и поддържане на 
оптимална температура и относителна влажност 
на въздуха. 



Планировка на люпилнята 



Микроклимат в люпилнята 

• Инкубационна зала 

 температура 18-25оС; 
относителна влажност 
65-75%; въздухообмен 
3-4 m3/h/1000 яйца, по-
високо атмосферно 
налягане. 

• Люпилна зала 

 температура 18-25оС; 
относителната 
влажност 70-80%; 
въздухообмен 20 
m3/h/1000 яйца. 

•Сортировъчното отделение - температура 24-26оС, 

относителната влажност 60-65%,  въздухообмен 70 

m3/h/1000 пилета; скорост на движение на въздуха 0.5 

m/сек. 



Типове инкубатори 

Основното оборудване в люпилнята са инкубаторите.  

По своето предназначение те биват: 

инкубационни люпилни универсални 



Типове инкубатори 

• По своята конструкция инкубаторите се 

делят на:  

плоски шкафови тунелни 



Типове инкубатори 
• Според конструкцията на устройството за 

зареждане на касетките инкубационните камери 

биват барабанни и люлкови. Най-широко 

приложение в практиката намират шкафовите, 

люлкови инкубатори.  



Типове инкубатори 

• В зависимост от мястото и начина на монтиране 
на люлката устройствата се делят на: 

Стационарни люлки Люлкови платформи 



Устройство на инкубатора 

• Отоплителна система. 

Използват се както открити, така и 

закрити нагреватели свързани с 

оперативните датчици, които 

могат да бъдат: етерни мембрани, 

електронни термодатчици, термо-

контактни туби и др. При промяна 

на температурата в една или друга 

посока от фиксираната чрез 

датчика, посредством междинни 

релета нагревателите се включват 

или изключват. 



Устройство на инкубатора 

• Охладителна система. 

Охладителната система бива 

въздушна, водна и 

комбинирана. Наред с 

обмяната на въздуха 

посредством приточно-

отточни отвори има 

монтирана серпентина, през 

която при повишаване на 

температурата над 38-38,1оС, 

автоматично се пропуща 

вода.  



Устройство на инкубатора 
• Овлажнителна система. Най-простият овлажнител 

е съд с вода стоящ на пътя на въздушния поток. Друг 

способ за повишаване на влажността е използването 

на устройства загряващи водата; дискове, 

увеличаващи изпарителната повърхност; 

пулверизатори, разпръскващи в инкубатора вода под 

налягане и др. 



Устройство на инкубатора 
• Вентилационна система.  Принудителна 

Конвективен тип 

Пряко нагнетяване на въздуха  

Използване на въздуховоди 



Устройство на инкубатора 

• Вентилационна система.  

Циклонен тип 



Устройство на инкубатора 
• Ефективна вентилация се постига чрез 

използването на един или няколко вентилатора, 

монтирани така, че потокът от въздух да се 

разпределя равномерно в камерата. Посредством 

приточни и отточни отвори в стените на 

инкубатора, част от въздуха в него постоянно се 

обменя с външния. 



Подготовка на яйцата за зареждане 

• В големите птицевъдни стопанства родителските 

стада се състоят от птици на различна възраст, а 

съответно и в различна фаза на продуктивния 

цикъл. Оттук масата и размерите на разплодните 

яйца в значителна степен могат да се различават. 

Тъй като количеството топлинна енергия, 

необходима за затоплянето на едрите яйца е по-

голямо от това при дребните, в масовата практика 

много добри резултати дава калибрирането на 

яйцата по маса.  



Тегловни категории, g и интервал 

между зареждането им, h  
Вид птици Категория яйца Интер- 

големи средни малки вал, h 

Кокошки  яйценосни 62-67 56-61 50-55 4 

месодайни 66-73 58-65 50-57 6 

Патици,   в т.ч. 

мускусни 

86-95 78-85 68-77 8 

Пуйки 90-105 80-89 70-79 8 

Гъски               леки 167-190 144-166 120-143 10 

тежки 200-230 165-199 130-164 12 

Пъдпъдъци      леки 9-11 8-10 6,5-7 1 

тежки 13-16 10-12 8-9 1,5 

Токачки 45-50 42-44 38-41 3 

Африкански 

щрауси 

1000-1300 1300-

1700 

1700-

2000 

16 



Технологичен режим на 

инкубация на кокоши яйца  
Период на 

инкубация, 

Температура  

оС 

Относи-

телна 

Въздухообмен, 

дни влаж-

ност,% 

m3/h/1000 яйца 

Инкубационен шкаф 

Пълно зареждане с едновъзрастова партида яйца  

1 38 60 Затв. отвори 

2-3 38 60 1-1,5 

4-10 37,6-37,8 55-60 1-1,5 

11-14 37,6-37,8 50-55 4-5 

15-18 37,5 50-55 9-10 



Технологичен режим на 

инкубация на кокоши яйца 
Период на 

инкубация, 

Температура оС Относи-

телна 

Въздухообмен, 

дни влаж-

ност,% 

m3/h/1000 яйца 

Инкубационен шкаф 

Пълно партидно зареждане (3 или 6 различни по възраст 

партиди яйца) 

1-18 37,6-37,8 55-58 4-6 

Непълно зареждане на инкубатора (30 - 50% от капацитета на 

инкубатора) 

1-18 37,8-38 60-62 3-4 



Технологичен режим на люпене 

на кокоши яйца 
Фаза на 

люпене 

Температура оС Относи-

телна 

Въздухообмен, 

влаж-

ност,% 

m3/h/1000 яйца 

Люпилен шкаф 

до масовото 

начукване 

37,2 60-62 15 

до масовото 

люпене 

37-37,2 70-75 15-20 

при съхнене на 

пилетата 

37-37,2 55 20-25 



Технологичен режим на люпене на 

кокоши яйца 

• Избирането и 

изваждането на 

изсъхналите пилета се 

прави на 504-я час (21 

денонощия) от началото 

на инкубацията при 

яйценосните породи, а 

при месодайните - на 

512-я час 


