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Tu ba kle ju mu si byç czy sta

NAPRAWA
uszkodzonych jaj

Porady z Lo ro Pa rque

W ho dow li pa pug od cza su do cza su zda rza si´, ˝e ja ja ule ga jà uszko dze -
niom w cza sie sk∏a da nia lub pod czas wy sia dy wa nia

Mathias Reinschmidt

abc hodowcy

Przy nie wiel kim uszko dze niu op∏a -
ca si´, w ka˝ dym przy pad ku, spró bo -

waç ta kie ja jo na pra wiç. Uszko dze -
nie, przy któ rym znisz cze niu ule ga nie tyl ko
sko rup ka ja ja, ale i b∏o na per ga mi no -
wa, tak ˝e w∏a Êci wie na wierz chu jest bia∏ ko,

jest za du ̋ e, by mo g∏o byç z suk ce sem
na pra wio ne. W przy pad kach, gdy tyl ko sko -
rup ka ja ja jest uszko dzo na, a b∏o ny per ga mi -
no we po zo sta jà ca ∏e, nie po win no si´ za nie -
chaç prób, by ta kie ja jo, ewen tu al nie roz wi -
ja jà ce si´ pi skl´, ra to waç.

Za p∏od nio ne ja jo jest za mkni´ tym w so bie
sys te mem, w któ rym za cho dzi wy mia na ga -
zo wa. Przez licz ne po ry w sko rup ce do ja ja
wni ka tlen, a w cza sie pro ce sów prze mia -
ny ma te rii w ob r´ bie ja ja po wsta je dwu tle -
nek w´ gla, któ ry jest wy dzie la ny tak ̋ e

Ja jo ary (Ara glau co gu la ris), któ re zo sta ∏o za kle jo ne kle jem



przez po ry sko rup ki. W mia r´ roz wo ju za -
rod ka, co raz wi´k sze jest za po trze bo wa nie
na tlen, a przez to i zwi´k sza si´ wy dzie la -
nie dwu tlen ku w´ gla. Gdy uszko dzo ny zo -
sta nie sys tem wy mia ny ga zo wej przez po ry,
przez uszko dze nie ze wn´trz nej war stwy,
czy li sko rup ki, zmie nia si´ sto pieƒ pa ro wa -
nia ja ja. Ozna cza to, ˝e ja jo wi´ cej i szyb ciej
tra ci na wa dze, ni˝ ja jo przy nie za k∏ó co -
nej prze mia nie ma te rii. Im wi´k sza jest ry sa
czy dziu ra w ja ju, tym wi´k sze sà stra ty ma -
sy z po wo du prze su sze nia. Cho cia˝ by z te go
po wo du nie zb´d ne jest na tych mia sto we
dzia ∏a nie, po roz po zna niu uszko dze nia ja ja.

Naj lep sze ro ko wa nia na na pra wie nie ja ja
po ja wia jà si´ przy ma ∏ych, cien kich ry sach.
Tak ̋ e ma ∏e wgnie ce nia wa pien nej sko rup -
ki, któ re nie sà zbyt g∏´ bo kie, mo gà zo staç
na pra wio ne. W prak ty ce naj le piej spraw dzi -
∏o si´ za bez pie cza nie ta kich uszko dzeƒ za
po mo cà kle ju. Po le ciç mo ̋ e my klej UHU.
Tak ̋ e i in ne kle je by ∏y prze ze mnie z po wo -
dze niem u˝y wa ne i za war te w nich roz pusz -
czal ni ki nie mia ∏y ne ga tyw ne go wp∏y -
wu na em brion.

Do za kle je nia ry sy czy ma ∏ej dziur ki w ja -
ju, mo ̋ e po s∏u ̋ yç tak ̋ e la kier do pa znok ci
lub pa ra fi na. Przy na k∏a da niu kle ju lub in ne -
go pro duk tu, na le ̋ y uwa ̋ aç, by po kry waç
jak naj mniej szà po wierzch ni´ tak, by wy mia -
na ga zo wa przez po ry sko rup ki by ∏a na dal
mo˝ li wa. Gdy przy kry je si´ zbyt du ̋ à po -
wierzch ni´ ja ja i upo Êle dzo na zo sta je wy mia -
na ga zo wa, em brion ob umie ra. Dzieƒ
lub dwa przed wy klu ciem pi skl´ za czy -
na prze bi jaç ja jo od Êrod ka. Wte dy bar -
dzo wa˝ ne jest, by po Êwi´ ciç tro ch´ cza su
i do k∏ad nie obej rzeç, w któ rym miej scu pi -
skl´ za czy na roz ∏u py wa nie sko rup ki, bo
gdy przy pad kiem wy bie rze za kle jo ne miej -
sce, mo ̋ e si´ zda rzyç, ˝e nie b´ dzie w sta nie
wyjÊç ze sko rup ki i ob umrze w cza sie klu cia.
W ta kim przy pad ku wa˝ ne jest, by po móc
pi skl´ ciu w wy do sta niu si´ z ja ja. Z te go po -
wo du za kle ja ne ja ja po win ny byç in ku bo wa -
ne w in ku ba to rze al bo za bra ne do nie go na
czas klu cia, by roz wój em brio nów
by∏ pod kon tro là.
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