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Η διαχείριση της επώασης – εκκόλαψης, αφορά  µια µεγάλη σειρά εργασιών.  Αυτή αρχίζει  από την παραγωγή 

και τη συλλογή των αυγών στον πτηνοτροφικό θάλαµο και ολοκληρώνεται µε την διάθεση των νεοσσών µιας 

ηµέρας σε πτηνοτροφικές µονάδες εκτροφής κρεοπαραγωγικών ή αυγοπαραγωγικών ορνιθίων. Αφού µαζευτούν 

τα αυγά και γίνει η διαλογή των κατάλληλων για εκκόλαψη, µεταφέρονται στο εκκολαπτήριο όπου τοποθετούνται 

στον θάλαµο υποκαπνισµού, µε σκοπό την απολύµανση τους που γίνεται µε διάλυµα φορµόλης και 

υπερµαγγανικού καλίου. 

Μετά την απολύµανση τα αυγά αποθηκεύονται σε θάλαµο. Ο θάλαµος πρέπει να είναι µονωµένος και να υπάρχει 

σύστηµα αερισµού, δηλαδή µηχανισµός ανανέωσης του αέρα και διατήρησης της θερµοκρασίας στους 18°C. 

Σε αυτή την θερµοκρασία µπορεί να παραµείνουν µέχρι και 5 ηµέρες.  

Πριν από την τοποθέτηση των αυγών στις µηχανές επώασης, προηγείται το πλύσιµο και η απολύµανση τους που 

γίνεται αυτόµατα σε ειδικό µηχάνηµα. 

Η σχέση της χωρητικότητας του επωαστικού προς τον εκκολαπτικό θάλαµο είναι 6:1. Έτσι η τοποθέτηση των 

αυγών και η εκκόλαψη των νεοσσών, γίνεται κάθε τρεις ηµέρες. 

Στο στάδιο της επώασης, δηλαδή από την 1
η
 ως την 18

η
 ηµέρα, η άριστη θερµοκρασία είναι  37,6 – 37,8 °C, ενώ 

στο στάδιο της εκκόλαψης, 19
η
 – 21

η
 ηµέρα, η άριστη θερµοκρασία είναι 36,1 – 37,2 ° C. Η σχετική υγρασία στο 

στάδιο της επώασης πρέπει να είναι 60% ενώ στο στάδιο της εκκόλαψης πρέπει να ανέρχεται σε 70%. Επίσης, η 

περιεκτικότητα του αέρα σε οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να κυµαίνεται µέσα σε καθορισµένα όρια. 

Στον εξωτερικό πίνακα των θαλάµων επώασης, αναγράφονται οι ενδείξεις θερµοκρασίας, σχετικής υγρασίας και 

αερισµού. 

Κατά ην περίοδο της επώασης  τα αυγά αναστρέφονται αυτόµατα κατά 90° και σε συχνότητα 1 φορά κάθε ώρα.  

Μετά την εκκόλαψη, γίνεται διαλογή και διαχωρισµός των υγιών νεοσσών από εκείνους που παρουσιάζουν 

ανωµαλίες διάπλασης οι οποίοι καταστρέφονται. 

Στους υγιείς νεοσσούς, γίνεται εµβολιασµός  κατά των ασθενειών Μάρεκ, Λοιµώδους βρογχίτιδας και 

Ψευδοπανώλης. Στην συνέχεια τοποθετούνται σε ειδικά κιβώτια για µεταφορά τους στους χώρους προορισµού, 

είτε για πάχυνση ή για παραγωγή ορνίθων αυγοπαραγωγής. 

 

 

 

Κάθε εκκολαπτήριο, πρέπει να εγκριθεί, µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι υγειονοµικοί όροι διάθεσης και 

εµπορίας πουλερικών και αυγών επώασης. 

Η έγκριση γίνεται, εφόσον ο ∆ιευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών  ικανοποιηθεί µε βάση τα υποβαλλόµενα 

στοιχεία και πληροφορίες ότι συντρέχουν οι εξής όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον περί υγείας των 

ζώων Νόµο: 

• Σε κάθε εγκεκριµένο εκκολαπτήριο χορηγείται αριθµός έγκρισης. 

• Να  τηρούνται τα µέτρα υγιεινής και λειτουργίας της επιχείρησης. 

• Μεταξύ επωαστηρίου και εγκαταστάσεων εκτροφής, να υπάρχει φυσικός και λειτουργικός 

διαχωρισµός.  Η διάταξη των χώρων  να επιτρέπει τον διαχωρισµό των διάφορων 

λειτουργικών τοµέων όπως, της αποθήκευσης και ταξινόµησης των αυγών, της 

απολύµανσης, της επώασης, της εκκόλαψης, καθώς και  της ετοιµασίας και συσκευασίας  

των αποστολών. 

 



• Τα κτίρια  να προστατεύονται από τα άγρια πτηνά και τα τρωκτικά και να διαθέτουν 

περίφραξη. 

• Το δάπεδο και οι τοίχοι  να είναι καλυµµένοι από ανθεκτικό και αδιάβροχο υλικό το οποίο 

να καθαρίζεται και να απολυµαίνεται εύκολα. Οι συνθήκες φυσικού ή τεχνητού φωτισµού 

και τα συστήµατα ρύθµισης του αέρα και της θερµοκρασίας  να είναι κατάλληλα. 

• Οι επιφάνειες του εξοπλισµού να είναι λείες και στεγανές. 

• Η λειτουργία των επωαστηρίων  να βασίζεται στην αρχή της κυκλοφορίας των αυγών, του 

χρησιµοποιούµενου υλικού και του προσωπικού προς µια κατεύθυνση. 

• Τα αυγά για επώαση να προέρχονται από εκµεταλλεύσεις αναπαραγωγής εγκεκριµένες, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία ή από εισαγωγές από τρίτες χώρες οι οποίες 

πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας. 

 

 

Οι κανόνες υγιεινής καθορίζονται από την ∆ιεύθυνση της εκµετάλλευσης. Το προσωπικό πρέπει να φέρει στολή 

εργασίας καθ΄ όλη την διάρκεια της εργασίας του στο εκκολαπτήριο.  

• Τα κτίρια τα υλικά και τα µηχανήµατα πρέπει να διατηρούνται σε καλή λειτουργική 

κατάσταση. 

• Να εφαρµόζεται απολύµανση στα αυγά, µεταξύ της άφιξης τους και της έναρξης της 

επώασης, στις µηχανές επώασης τακτικά, καθώς και στις µηχανές εκκόλαψης και στον 

εξοπλισµό µετά από κάθε εκκόλαψη. 

• Να εφαρµόζεται πρόγραµµα µικροβιολογικού ελέγχου ποιότητας ώστε να επιτρέπει την 

αξιολόγηση της υγειονοµικής κατάστασης του επωαστηρίου. 

Να  τηρείται βιβλίο επωαστηρίου, µε δελτία ή ηλεκτρονικά για κάθε σµήνος. 

Το βιβλίο αυτό πρέπει να φυλάγεται για δύο χρόνια τουλάχιστον. 

 Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα γιατί µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο έλεγχος όλων των µετακινήσεων από 

και προς το εκκολαπτήριο νεοσσών, καθώς και αυγών. Έτσι σε περίπτωση εκδήλωσης κάποιας ασθένειας, να 

είναι δυνατός ο εύκολος εντοπισµός της πηγής µόλυνσης, αλλά και η εφαρµογή όλων των απαιτούµενων 

περιοριστικών µέτρων στις µονάδες προέλευσης των αυγών και προορισµού των νεοσσών. 

 

 

 

 

 

Από την 1
η
 Ιανουαρίου του 2007, έχει τεθεί πρόγραµµα ελέγχου της σαλµονέλας στα σµήνη αναπαραγωγής 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισµών της Ευρωπαικής Ένωσης . 

Το εθνικό αυτό πρόγραµµα ελέγχου, στα σµήνη αναπαραγωγής, περιλαµβάνει δειγµατοληψίες που πρέπει να 

διενεργούν οι ιδιοκτήτες των µονάδων αναπαραγωγής και εκκολαπτηρίων εκτός από τους ελέγχους που να 

γίνονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

 

Οι ιδιοκτήτες των εκκολαπτηρίων έχουν επίσης την υποχρέωση να τηρούν τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1774/2002 στον οποίο καθορίζονται οι υγειονοµικοί κανόνες σχετικά µε τα υποπροϊόντα ζωικής 

προέλευσης τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Γενικά πρέπει να διασφαλίζεται ο 

ασφαλής τρόπος καταστροφής τους, θέµα για το οποίο θα ασχοληθούµε σε άλλη εκποµπή. 
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