
In ku ba cja stru sich jaj (ze wzgl´ du na sto -
sun ko wo m∏o dà dzie dzi n´, ja kà jest ich

ho dow la) po zo sta wia wie le do ˝y cze nia. 
W po rów na niu z in ny mi ga tun ka mi dro biu,
np. ku ra mi, gdzie wie lo let nia tra dy cja fer mo -
we go cho wu do pro wa dzi ∏a l´ gi nie mal do
per fek cji. Na sto sun ko wo ni ski wskaê nik wy -
l´ go wo Êci u stru si ma wp∏yw wie le czyn ni -
ków – obok z∏e go ˝y wie nia kur i ko gu tów
oraz nie w∏a Êci we go po st´ po wa nia z ja ja mi
wy l´ go wy mi, wy st´ pu jà b∏´ dy w tech ni ce l´ -
gów, co pro wa dzi do za mie ra nia za rod ków
w ró˝ nych fa zach in ku ba cji. 

Po zwo l´ so bie wy szcze gól niç i omó wiç
pod sta wo we czyn ni ki wp∏y wa jà ce na po pra -
w´ l´ gów jaj stru sich.

IloÊç wy klu tych pi sklàt i ich ˝y wot noÊç za -
le ̋ y mi´ dzy in ny mi od wiel ko Êci jaj – zbyt
du ̋ e ja ja ma jà ne ga tyw ny wp∏yw na wy ni ki
ho dow la ne. Na ja koÊç jaj prze zna czo nych do
l´ gu ol brzy mi wp∏yw ma opty mal ne kar mie -
nie ko gu tów oraz kur sta da pod sta wo we go.
Aby osià gnàç jak naj lep sze wy ni ki, na le ̋ y ku -
rom za pew niç w od po wied nich pro por cjach:
bia∏ ko, wi ta mi ny oraz sub stan cje mi ne ral ne.
Nie na le ̋ y prze sa dzaç w daw ce mi ne ral nej,
któ rà otrzy mu jà tak ̋ e ko gu ty z pre pa ra ta mi
wap nio wy mi (por cjo wa nie bez sta ∏e go do -
st´ pu). Daw ko wa nie wap na uza le˝ nia my od
gru bo Êci i ja ko Êci sko ru py jaj. IloÊç za p∏od nio -
nych jaj mo ̋ e dzi´ ki te mu znacz nie wzro -
snàç.

Na le ̋ y za pew niç od po wied nià pro por cj´
ko gu tów do kur, np. 1:1, 1:2, 2:5, 3:7.

Do Êwiad cze nia ho dow ców do wo dzà, ˝e
Êwia t∏o sty mu lu je po p´d sek su al ny u stru si,
dzi´ ki cze mu mo˝ na uzy skaç za p∏od nio ne ja -
ja w po ̋ à da nym cza sie. Istot nà rze czà jest
nie tyl ko d∏u goÊç dnia Êwietl ne go, ale tak ̋ e
in ten syw noÊç Êwia t∏a, a na wet je go bar wa,
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np. nie bie ska – dzia ∏a uspo ka ja jà co, czer wo -
na – sty mu lu jà co.

Przy oka zji na le ̋ y zwró ciç uwa g´ na bar -
w´ Êwia t∏a, któ ra ma du ̋ e zna cze nie przy
od cho wie pi sklàt. 

Przy wy bo rze jaj przed in ku ba cjà mu si my
wziàç pod uwa g´ kil ka pod sta wo wych czyn -
ni ków, np. 

- wiel koÊç jaj (zbyt du ̋ e, po wy ̋ ej 2 kg lub
zbyt ma ∏e, po ni ̋ ej 1,2 kg),

- ja ja o zbyt cien kiej lub w zde for mo wa nej
sko rup ce,

- ja ja za bru dzo ne (czy Êci my szczo tecz kà
na su cho lub zmy wa my roz two rem de zyn fe -
ku jà cym, a na st´p nie p∏u cze my wo dà),

- przed w∏o ̋ e niem do in ku ba to ra ja ja na -
le ̋ y zde zyn fe ko waç.

Wnio sek z te go, ˝e nie wszyst kie ja ja na -
da jà si´ do in ku ba cji.

Ju˝ w ja jo wo dzie ku ry roz po czy na si´ po -
dzia∏ za p∏od nio ne go ja ja. Pro ces ten ule ga za -
ha mo wa niu po z∏o ̋ e nia ja ja do prze cho wal -
ni, gdzie na st´ pu je spa dek tem pe ra tu ry, a
kon ty nu owa ny jest do pie ro po umiesz cze niu
ja ja w in ku ba to rze. Aby nie do sz∏o do uszko -
dze nia em brio nu, ja ja na le ̋ y prze cho wy waç
w od po wied nich wa run kach, dzi´ ki cze mu
na wet po d∏u˝ szym sk∏a do wa niu (ko niecz nie
ob ra caç wzd∏u˝ osi je den – dwa ra zy dzien -
nie) iloÊç wy klu tych pi sklàt b´ dzie za do wa la -
jà ca. Na le ̋ y przy jàç, ˝e mak sy mal ny czas
prze cho wy wa nia jaj do in ku ba cji, w temp. 8-
12°C, to 14 dni.

Wa˝ na jest tak ̋ e wil got noÊç po wie trza w

prze cho wal ni ku, któ ra po win na wy no siç 69-
75%, dzi´ ki cze mu za po bie ga si´ utra cie wo -
dy (nad mier ne go wy su sze nia) pod czas sk∏a -
do wa nia. Na le ̋ y rów nie˝ zwra caç uwa g´,
aby ja ja nie „zro si ∏y si´”, gdy˝ pro wa dzi to do
mno ̋ e nia bak te rii i grzy bów, któ re przez po -
ry w sko rup ce, mo gà wni kaç do wn´ trza ja ja.
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Istot ne jest, aby jak naj szyb ciej zbie raç znie -
sio ne ja ja i umiesz czaç je w prze cho wal ni ku.
Na le ̋ y pa mi´ taç, ˝e ja ja prze by wa jà ce ja kiÊ
czas w temp. po ni ̋ ej 0°C, nie na da jà si´ do
l´ gów. Z  prak ty ki wy ni ka, ˝e z jaj d∏u ̋ ej sk∏a -
do wa nych – pi skl´ ta wy l´ ga jà si´ póê niej.
Trze ba przy jàç, ˝e je den dzieƒ sk∏a do wa nia
prze d∏u ̋ à czas wy l´ gu o ca. 1,5 godz., co t∏u -
ma czy cza sem jed no dnio wà ró˝ ni c´ w wy -
klu wa niu si´ pi sklàt z te go sa me go na ∏o ̋ e nia
jaj do in ku ba to ra. Ja ja przed na ∏o ̋ e niem do
in ku ba to ra po win ny oko ∏o do by prze by waç
w temp. 20–22°C. Istot nà rze czà przy sk∏a -
do wa niu jaj jest ich u∏o ̋ e nie (ko rzyst na – pio -
no wa, nie ko rzyst na – po zio ma).Sk∏a do wa nie
jaj po wy ̋ ej 14 dni ma wp∏yw na iloÊç wy klu -
tych pi sklàt. Czym d∏u ̋ ej sk∏a do wa ne sà ja ja,
tym iloÊç pi sklàt ma le je.

Czyn ni kiem w znacz nym stop niu de cy du -
jà cym o suk ce sie l´ go wym jest tem pe ra tu ra
pa nu jà ca w in ku ba to rze, któ ra po win na wy -
no siç 36,1–36.4°C. Nie wiel kie od chy le nia od
opty mal nej temp. wy wo ∏u jà zmia ny w ter mi -
nie l´ gów. Ob ni ̋ e nie temp. wy d∏u ̋ a czas l´ -
gu, a pod wy˝ sze nie skra ca czas in ku ba cji.
Pod wy˝ sze nie mo ̋ e byç jed nak nie znacz ne,
gdy˝ em brion le piej zno si och∏o dze nie, ni˝
prze grza nie. Im bli ̋ ej klu cia, tym em brion
go rzej zno si od chy le nia od wy zna czo nej
tem pe ra tu ry. Krót ko trwa ∏e och∏o dze nie
pod czas in ku ba cji, po wo do wa ne otwie ra -
niem in ku ba to ra lub chwi lo wym bra kiem
prà du, nie ma istot ne go wp∏y wu na efek ty in -
ku ba cji, gdy˝ tem pe ra tu ra jaj ob ni ̋ a si´
znacz nie wol niej, ni˝ ota cza jà ce je po wie -
trze. Na le ̋ y zwró ciç uwa g´, ˝e kon struk cja
in ku ba to ra jest przy sto so wa na do krót kich
przerw w do p∏y wie prà du. Naj ko rzyst niej sza
jest kon struk cja drew nia na, drew no d∏u go
„trzy ma” cie p∏o, a po za tym, co jest bar dzo
istot ne, w in ku ba to rze drew nia nym wy twa -
rza si´ pe wien mi kro kli mat, ko rzyst nie wp∏y -
wa jà cy na efek ty in ku ba cji. Zbyt ni ska lub za
wy so ka tem pe ra tu ra mo ̋ e do pro wa dziç do
u∏om no Êci pi sklàt, lub znie kszta∏ ce nia nie któ -
rych or ga nów, po nie wa˝ roz wój pi skl´ cia i
je go or ga nów we wn´trz nych nie na st´ pu je
rów no mier nie i pro por cjo nal nie.

Ko lej nym czyn ni kiem, na któ ry na le ̋ y
zwró ciç uwa g´, jest wil got noÊç po wie trza w
in ku ba to rze, któ ra w cza sie in ku ba cji po win -
na wy no siç 22–30%. Z do Êwiad cze nia wy ni -
ka, ˝e dla mniej szych jaj ko rzyst niej sza jest
wy˝ sza wil got noÊç po wie trza, a dla du ̋ ych
od wrot nie (oczy wi Êcie miesz czà ca si´ w po -
da nych pa ra me trach). In ku ba cja ró˝ nych

wiel ko Êci jaj pro wa dzi do s∏a bych wy ni ków.
Wil got noÊç po wie trza jest nie zwy kle istot na
rów nie˝ z te go po wo du, ˝e pod czas in ku ba -
cji tra cà one wo d´ i sta jà si´ l˝ej sze (wa ̋ àc
ja ja w trak cie mo ̋ e my ob ser wo waç, czy
pro ces prze bie ga pra wi d∏o wo). Utra ta wo dy
po wo du je po wi´k sze nie si´ p´ che rzy ka po -
wie trza. Przy znacz nym po wi´k sze niu p´ -
che rzy ka pi skl´ zbyt wcze Ênie mo ̋ e prze biç
b∏o n´ bia∏ ko wà, co do pro wa dzi do roz po -
cz´ cia pro ce su od dy cha nia i pi skl´ w ostat -
niej fa zie in ku ba cji za mie ra. 

Istot ne pod czas in ku ba cji jest cz´ ste ob ra -
ca nie jaj (zmia na po zy cji), 8 do 12 ra zy w cià -
gu do by. Za po bie ga to przy kle ja niu si´ em -
brio nu do b∏o ny bia∏ ko wej. Ma rów nie˝ po -
zy tyw ny wp∏yw na wy mia n´ ga zów i pro ces
po bie ra nia wap na ze sko rup ki. Rów nie˝ ̋ ó∏t -
ko (na po czàt ku in ku ba cji) uk∏a da si´ w od -
po wied niej po zy cji.

Po 40 dniach, czy li na 2 dni przed klu ciem,
prze k∏a da my ja ja z ko mo ry l´ go wej (in ku ba -
to ra), do kluj ni ko wej, gdzie tem pe ra tu ra po -
win na byç ni˝ sza o 0,5°C, a wil got noÊç po -
wie trza ma wy no siç 55-60%. 

Na le ̋ y pa mi´ taç, ˝e stru sie cz´ sto ma jà
pro ble my (40-60%) z prze bi ciem sko rup ki

ja ja i z po wo du bra ku po wie trza po pew nym
cza sie za mie ra jà. Dla te go ko niecz nie w trak -
cie klu cia na le ̋ y Êwie tliç ja ja. Po stwier dze niu
prze bi cia przez pi skl´ b∏o ny bia∏ ko wej (mak -
sy mal nie do 5 go dzin), na le ̋ y roz biç sko ru p´
ja ja, aby po móc pi skl´ ciu w wy do sta niu si´
na ze wnàtrz.

Zda rza jà ce si´ de for ma cje nóg Êwiad czà
za zwy czaj o nie pra wi d∏o wych pa ra me trach
in ku ba cji. Na to miast po skle ja ne, zmierz wio -
ne upie rze nie wy klu tych pi sklàt, Êwiad czy o
zbyt ni skiej wil got no Êci pod czas klu cia. 

Pi skl´ ta po wy klu ciu (2-3 dni) prze no si my
do wy cho wal ni, gdzie po kil ku dniach stop -
nio wo ob ni ̋ a my tem pe ra tu r´. 

Mu si my pa mi´ taç, aby ko niecz nie przed
roz po cz´ ciem se zo nu l´ go we go spraw dziç
dzia ∏a nia ter mo me tru i hi gro me tru. Czyn -
noÊç t´ na le ̋ y po wta rzaç po ka˝ dym cy klu
in ku ba cji.

Przy pusz czam, ˝e wy mie nio ne bio lo gicz -
ne aspek ty ho dow li oraz omó wio ny wp∏yw
czyn ni ków ze wn´trz nych, po zwo li ∏y przy bli -
˝yç pro ces l´ gu i wp∏y nà na po pra wie nie wy -
ni ków in ku ba cji.

Fot. J. Mrugasiewicz                            
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Pisl´ta 14-dniowe

Strusie 4- i 6-tygodniowe


