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Rekje voor verdeellatjes plaatsen
BroedWaterreservoir vullen met gedemineraliseerd water
machine
Luchtvochtigheid instellen op 45%
instellen
Automatisch draaien instellen
Temperatuur instellen op 37,8C
Controleren of machine stabiel is qua temperatuur
Eieren
en luchtvochtigheid
plaatsen
Verdeellatjes zo in de broedmachine plaatsen dat
eieren er mooi tussen passen en meedraaien met
draaisysteem, eieren tussen verdeellatjes leggen.
Eieren met Controleer regelmatig of het water niet op is. Haal
rust laten
de deksel er niet af.
Neem de eitjes één voor één uit de machine en beEieren
kijk ze op een donkere plaats met een fel zaklampje
tegen het ei. Zie je de bloedvaatjes? Dan is het ei
schouwen
bevrucht. Plaats ze zo snel mogelijk terug in de machine. Gooi niet bevruchte eieren weg.
Eieren met Controleer regelmatig of het water niet op is. Haal
rust laten
de deksel er niet af.
Eventueel nog een keer schouwen.
Zet het automatisch draaien uit!
Haal de tussenlatjes uit de machine.
Machine
uitkomklaar Leg wat lauw vochtig keukenpapier op de bodem.
Stel de temperatuur in op 36,8C
maken
Stel de luchtvochtigheid in op 65%
Doe een bodem zaagsel of stro in de opgroeibak.
Opgroeibak Zet de plaat in de bak.
klaar
Zet het waterbakje en voerbakje vast klaar, maar
maken
wacht met vullen totdat het eerste kuikentje er in
komt
Geduld is een schone zaak: Als een ei is aangepikt
kan het nog wel meer dan 24 uur duren voordat het
Eieren
ei uitkomt.
komen uit
Laat de uitgekomen kuikentjes nog een dag in de
machine zitten maar verwijder wel zoveel mogelijk
de eierschalen.
Kuikens in Gedurende de periode dat de kuikens in de opgroeide opgroei- bak zitten mag de warmhoudplaat steeds iets ombak
hoog. Houd de rughoogte van de kuikens hiervoor
aan.
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