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Egg transfer – A necessary and delicate task
By Eduardo Costa, Hatchery Specialist,
Cobb World Technical Support Team

drating the chicks, which helps maintain
good chick quality.

T

ransfer management is one of
the most delicate and important tasks at the hatchery. At the
same time, it needs to be efficient and smooth.

When eggs are transferred
from a setter, they go from an
upstanding position to a lateral position once they are placed in the
hatcher. This will allow the chick to move
freely during and after hatch. The setters

can be single or multi-stage, but all the
eggs will ultimately be transferred to a
single-stage hatcher.
Putting the eggs in a different environment for hatch (all in – all out) is important for hygiene because hatching generates a lot of residue and chick down,
which may promote the spread of contamination. The single age chamber allows
for managing a temperature step-down
program to avoid overheating and dehy-

At transfer time, the egg shell is very
fragile due to the utilization of part of
the calcium for skeleton development,
thus making the egg vulnerable to transfer cracks. When the eggs crack during
transfer, the egg will dehydrate and the
internal membrane will stick to the baby
chick—disrupting the movements of the
bird and hatch. If the transferring is too
rough, it can immediately kill the embryo
by mechanical damage.
When using manual transfer, the team
needs to be carefully chosen and thor-

การขนย้ายไข่ งานที่จ�าเป็นและละเอียดอ่อน
การจัดการขนย้ายไข่เป็นหนึ่งในงานที่
มีความละเอียดอ่อนและมี ค วามส�าคั ญ
มากที่สุดงานหนึ่งในโรงฟักไข่ ในขณะ
เดียวกัน การขนย้ายไข่ก็ต้องท�าอย่างมี
ประสิทธิภาพและนุ่มนวล

ท�าใ ้การปนเปื้อนขยาย งก ้างขึ้นได้ การจัด ถาน
ที่ �า รับแยกไข่ที่มีอายุเท่ากันไ ้ด้ ยกันจะท�าใ ้
ามารถจัดโปรแกรมเพือ่ ค บคุมการปรับลดอุณ ภูมิ
ได้ เพื่อป้องกันไม่ใ ้อุณ ภูมิใน ถานที่นั้น ูงเกินไป
และป้องกันไม่ใ ้ลูกไก่มีอาการขาดน�้า ซึ่งจะมี ่ น
เมื่อมีการย้ายไข่ออกจากตู้ฟักและน�าเข้าไปใ ่ใน ช่ ยในการดูใ ้ลูกไก่มี ุขภาพดี
ตู้เกิด ไข่จะเปลี่ยนต�าแ น่งจากที่อยู่ในแน ตั้งไป ในขณะท�าการขนย้าย เปลือกไข่จะมีค ามบอบบาง
เป็นแน นอน ซึ่งจะท�าใ ้ลูกไก่ ามารถเคลื่อนที่ เนื่องจากมีการดึงเอาแคลเซียม ่ น นึ่งไปใช้ในการ
ได้อย่างอิ ระในระ ่างและ ลังการฟัก ตู้ฟักอาจ พัฒนากระดูก ซึ่งท�าใ ้ไข่มีค ามเ ี่ยงที่จะเกิดรอย
จะเป็นแบบ Single stage รือ Multistage ก็ได้ ร้า ในระ ่างการขนย้ายได้ง่าย เมื่อไข่เกิดรอยร้า
แต่ท้ายที่ ุดแล้ ไข่ทั้ง มดก็จะได้รับการย้ายไปยัง ขึ้นในระ ่างการขนย้าย ไข่จะ ูญเ ียค ามชื้นและ
ตู้เกิดแบบ Single stage
ท�าใ ้เมมเบรน (membrane) ด้านในติดเข้ากับตั
การย้ายไข่ไปยัง ภาพแ ดล้อมใ ม่เพื่อการฟัก ลูกไก่ ซึ่งจะเป็นอุป รรคขัดข างการเคลื่อนไ ของ
(เข้า-ออกพร้อมกันทัง้ มด) เป็น งิ่ จ�าเป็น เนือ่ งจาก ลูกไก่และการฟักเป็นตั ถ้า ากท�าการขนย้ายไข่ด้ ย
เ ตุผลด้าน ุขอนามัย เพราะในการฟักจะมี ิ่ง ค ามรุนแรงมากเกินไปจะ ง่ ผลท�าใ ต้ ั อ่อนเ ยี ชี ติ
ตกค้างและมีขนของลูกไก่เป็นจ�าน นมากซึ่งอาจ ในทันทีเพราะเกิดการกระแทก เ ียด ี
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เมื่อท�าการเคลื่อนย้ายด้ ยแรงงานคน ทีมงานจะ
ต้องผ่านการคัดเลือกอย่างละเอียดรอบคอบและ
ผ่านการฝึกงานอย่างครบถ้ นทุกขั้นตอน ลัก ณะ
ทางกายภาพของที ม งานจะต้ อ ง อดคล้ อ งกั บ
ลัก ณะของงานที่ท�า ตั อย่างเช่น ถ้า ากคนงาน
ทีม่ รี ปู ร่างเตีย้ พยายามทีจ่ ะ างถาดในต�าแ น่ง งู ดุ
ของรถเข็น มีค ามเป็นไปได้ า่ คนงานคนนัน้ อาจจะ
ท�าถาดเอียงและท�าใ ้ไข่กลิ้งลงไปร มกันอยู่ที่ด้าน
ล่าง ุด ซึ่งจะท�าใ ้ไข่จ�าน นมากเกิดการแตกร้า
ได้ รือเมื่อท�าการขนย้ายไข่พร้อมกัน องคน คน
งานทั้งคู่จ�าเป็นที่จะต้องมีค าม ูงเท่าๆกัน ไม่เช่น
นั้นแล้ คนงานที่มี ่ น ูงมากก ่าจะท�างานอยู่ใน
ท่าทางทีไ่ ม่ถนัดอย่างยิง่ และ ง่ ผลท�าใ ก้ ารท�างาน
ไม่ราบรื่นเท่าที่ค ร
ถ้า ากการขนย้ายไข่ใช้เ ลานานเกินไป ไข่จะมี
อุณ ภูมิลดลง และในที่ ุดจะท�าใ ้การฟักล่าช้า
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oughly trained. The physical attributes
of the team need to be compatible with
the task. For example, if a shorter person
tries to place a tray on the top position of
the trolley, he/she will probably incline
or tilt the tray. When this occurs, the
eggs will roll to the lower end—cracking
a significant amount of eggs. When transferring together, both people need to be
roughly the same height; otherwise, the
tallest person will be in a very uncomfortable position, compromising the synchronization of the work.
If transfer takes too long, the eggs will
cool down, ultimately delaying hatch and
disturbing the hatch window. The time
between the eggs leaving the setter and
entering the hatcher needs to be less than
20 minutes.
Make sure everything is ready before you
start transferring – we don’t want to realize that we are missing a spread sheet or
the transfer machine is not ready when
the eggs are already in the transfer room.
This will delay transfer and cool down
the eggs.

Single-stage incubators must stay
running until the last egg is pulled out
of the machine. The hatcher baskets
need to be washed, disinfected, dried
and warm for transferring. The hatcher
also needs to be dry; otherwise it will
lose control of humidity and temperature.
If eggs are transferred to wet trays, then
they will quickly cool down. The hatchers should be turned on at least two hours
before transfer with the trolleys and trays
inside; this will warm the equipment
and also help in drying the machine and
trolleys.
Hatch is a difficult task. When the chick
emerges from the egg, it’s still wet and
very tired. At this moment, its navel is
not completely healed and it’s sitting
directly on the tray while recovering
from hatch. This is why it’s so important
to have the trays clean and disinfected
before transfer.
Candling 100% of the trays and removing
all ‘clear’ eggs (infertile and early dead)
is recommended. If chick processing

ออกไปและ ่งผลกระทบต่อระยะเ ลาที่ไข่จะฟัก การ ่องไฟตร จถาดทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ และการ
เป็นตั ระยะเ ลานับตั้งแต่ที่น�าไข่ออกจากตู้ฟัก ก�าจัด ไข่ลม - clear egg (ไข่ที่ไม่ฟัก และตั อ่อนที่
เ ยี ชี ติ ตัง้ แต่แรก) ทัง้ มดออกไปเป็น งิ่ ทีค่ รปฏิบตั ิ
จนถึงน�าเข้าตู้เกิดนั้นจะต้องน้อยก ่า 20 นาที
ก่อนเริ่มต้นท�าการขนย้ายไข่จะต้องแน่ใจ ่าได้ ถ้า ากมีการใช้เครือ่ งคัดแยกลูกไก่แบบอัตโนมัติ การ
เตรียมทุกอย่างไ ้พร้อมแล้ เราคงไม่อยากต้อง ก�าจัดไข่ลมเป็น ิ่งที่ต้องปฏิบัติ การ ่องไฟตร จและ
ประ บกับเ ตุการณ์ทเี่ ป็นผลมาจากการไม่เตรียม การก�าจัดไข่ลม ออกไปท�าใ ม้ พี นื้ ที่ า่ งในถาดฟักเพิม่
ค ามพร้อม เช่น เครื่องขนย้ายไม่พร้อมในขณะที่ ขึน้ ซึง่ ง่ ผลใ เ้ กิดการระบายอากา ทีด่ ขี นึ้ และท�าใ ้
ไข่อยู่ใน ้อง �า รับเตรียมขนย้ายแล้ เ ตุการณ์ ได้ลูกไก่ที่ ะอาดขึ้น ร มถึงยังช่ ยลดปริมาณคราบ
เ ล่านี้จะท�าใ ้การขนย้ายล่าช้าออกไปและท�าใ ้ ของเ ล ที่เกิดจากเปลือกไข่่อีกด้ ย
ไข่มีอุณ ภูมิลดลง

�า รับเครื่องฟักไข่แบบ Single-stage จะต้อง
เดินเครือ่ งไ ต้ ลอดเ ลาจนก า่ จะน�าไข่ฟอง ดุ ท้าย
ออกจากตู้ ตะกร้าฟักจะต้องผ่านการล้างท�าค าม
ะอาด ฆ่าเชื้อ ท�าใ ้แ ้ง และอุ่นพอดี ตู้เกิดก็จะ
ต้องแ ้งด้ ยเช่นกัน ไม่เช่นนั้นแล้ จะไม่ ามารถ
ค บคุ ม ค ามชื้ น และอุ ณ ภู มิ ไ ด้ ถ้ า ากมี ก าร
ขนย้ายไข่ไปใ ่ในถาดที่มีค ามชื้นจะท�าใ ้ไข่มี
อุณ ภูมิลดลงอย่างร ดเร็ ค รมีการเดินเครื่อง
ตู้เกิดไ ้อย่างน้อย องชั่ โมงก่อนท�าการขนย้าย
ไข่ โดยใ ้น�ารถเข็นและถาดใ ่ไ ้ภายในตู้เกิดด้ ย
ซึ่งจะเป็นการใ ้ร้อนกับอุปกรณ์และยังช่ ยท�าใ ้
เครื่องจักรและรถเข็นแ ้งอีกด้ ย
การฟักเป็นเรื่องล�าบาก เมื่อลูกไก่โผล่ออกมาจาก
ไข่แล้ ตั ลูกไก่จะยังคงเปียกชื้นและมีค ามรู้ ึก
เ นื่อยล้าอยู่มาก ในเ ลานี้ ะดือของลูกไก่ก็ยัง
ไม่ มานตั ดี ลูกไก่จะต้องอยูุ่บนถาดโดยตรงใน
ระ ่างช่ งที่พักฟื้น การท�าค าม ะอาดและฆ่า
เชื้อถาดที่จะใช้ก่อนท�าการขนย้ายไข่จึงมีค าม
�าคัญยิ่ง
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is done by an automatic chick separator, this practice becomes obligatory.
Candling and removing the clear eggs
allows more space in the hatcher basket,
which results in better ventilation and
cleaner chicks, and reduces the liquid
content of the eggshell residue.
Replacing the empty spots on the tray
after candling is not recommended;
doing this will concentrate too many viable embryos on a tray and/or hatcher and
overheating will be likely to occur. If
manually candling, always be conscious
of the time so that you can avoid cooling
the eggs.
Periodically make a sample of the ‘clear
eggs’ from young, prime and old flocks
and break to check the accuracy of the
personnel or machines. The candling
results can be used to predict hatch.
All ‘exploder’ eggs should be removed
and disposed of on a receptacle with disinfectant. Extreme care needs to be taken
to prevent these eggs from exploding
before they hit the disinfectant solution.

มีอายุนอ้ ย รือมีการปนเปือ้ นน้อยก า่ ก่อน และใ ้
ขนย้ายไข่จากฝูง ‘ทีม่ คี ามเ ยี่ ง’ ในช่ ง ดุ ท้าย ถ้า
ากมีการใช้เครือ่ งจักรอัตโนมัตใิ นการขนย้ายไข่ จะ
ต้องดูแลรัก าค าม ะอาดของอุปกรณ์ที่เป็นถ้ ย
ดูดและปากคีบเป็นพิเ เพื่อ ลีกเลี่ยงการแพร่
กระจายของเชื้อโรค

การใ ้ ั ค ซี น ผ่ า นทางเปลื อ กไข่ in ovo เป็ น
เทคโนโลยีที่มีค ามทัน มัยมาก และเป็นที่นิยม
กันในแ ด งอุต า กรรม ัต ์ปีก โดยเป็นการฉีด
ไม่แนะน�าใ ้น�าไข่เข้ามาเ ริมเมื่อมีพื้นที่ ่างในถาด ัคซีนผ่านเข้าไปภายในไข่ (ในน�า้ คร�่า รือตั อ่อน)
ลังจากที่ท�าการ ่องไฟตร จแล้ เพราะจะท�าใ ้ ในช่ งการขนย้ายไข่ เพื่อท�าใ ้การใ ้ ัคซีนเป็น
ตั อ่อนที่มีชี ิตอยู่กันอย่างแออัดมากเกินไปในถาด ไปอย่างถูกต้อง การใ ้ ัคซีนจะต้องกระท�าในช่ ง
และ/ รือในตู้เกิด และอาจท�าใ ้เกิดอุณ ภูมิที่ ูง เ ลาที่เ มาะ ม และตั อ่อนก็จ�าเป็นที่จะต้องอยู่
เกินไป ถ้า ากใช้คนงานท�า น้าที่ อ่ งไฟตร จจะต้อง ในท่าทางที่ถูกต้องด้ ย
ระมัดระ งั ไม่ใช้เ ลานานเกินไป เนือ่ งจากจะท�าใ ไ้ ข่
การฉีด ัคซีนเข้าไปภายในไข่ที่กลับ ั จะท�าใ ้ตั
มีอุณ ภูมิลดลงได้
อ่อน ่ นใ ญ่เ ียชี ิต ัคซีน in ovo ช่ ย ร้าง
ใ ้ท�าการ ุ่มตั อย่าง ไข่ลม ที่ได้จากฝูงที่มีอายุน้อย ภูมิคุ้มกันในระยะแรกใ ้กับตั อ่อน ท�าใ ้ลดค าม
ฝูงที่มีก�าลังใ ้ผลผลิต ูง และฝูงที่มีอายุมากเป็นระ ผิดพลาดทีม่ ี าเ ตุมาจากผูป้ ฏิบตั งิ านลดน้อยลง มี
ยะๆ และตอกไข่ดงั กล่า เพือ่ ตร จ อบดูค ามถูกต้อง ค ามต้องการใช้แรงงานคนน้อยลง ลูกไก่ต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงาน รือเครื่องจักรที่ใช้ การ ่องไฟตร จ การจั ด การดู แ ลน้ อ ยลง และท� า ใ ้ ลู ก ไก่ เ ข้ า ถึ ง
ยัง ามารถใช้คาดการณ์การฟักได้อีกด้ ย
อา ารและน�้าได้เร็ ขึ้น แต่เป็นที่น่าเ ียดาย ่า
ค รย้ายไข่ ‘ที่จะระเบิด’ ทั้ง มดออกไปและก�าจัด เทคโนโลยีนไี้ ม่ ามารถใช้กบั คั ซีนเชือ้ ตาย (killed
ทิ้งในภาชนะที่บรรจุน�้ายาฆ่าเชื้อ จะต้องใช้ค าม vaccine) ที่ใช้น้�ามันเป็น ื่อได้ จะต้องปฏิบัติตาม
ระมัดระ งั อย่างยิง่ ในการป้องกันไม่ใ ไ้ ข่ดงั กล่า เกิด ข้อก�า นดของผู้ผลิต ัคซีน in ovo อย่างเคร่งครัด
การระเบิดก่อนที่จะน�ามาทิ้งในน�า้ ยาฆ่าเชื้อโรค การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง งรอบของการท�าค าม
ย้ายไข่ดังกล่า ออกไปเป็นการป้องกันค ามเ ี่ยงที่ ะอาดทั้งก่อนและ ลังการใ ้ ัคซีน อายุของไข่
เกิดจากการปนเปื้อนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงต้องใช้ ที่จะขนย้ายเป็น ิ่งที่มีค าม �าคัญมาก เป็นเรื่อง
ค ามระมัดระ ังอย่างที่ ุดในระ ่างท�าการก�าจัด ที่ไม่น่าประ ลาดใจที่มักจะพบ ่าโรงฟักที่ท�าการ
ไข่ดังกล่า ใ ้เริ่มต้นท�าการขนย้ายไข่ที่ได้จากฝูงที่ ฟักไข่ใน ันจันทร์และ ันอังคารจะใ ้ผลผลิตต�่า

byINVITATION
Removing these eggs prevents a large
risk of contamination, so great care must
be taken. Start transfer with the young
or less contaminated flocks, leaving the
‘risky’ flocks until the end of the procedure. When using automatic transfer, special care needs to be taken on the hygiene
of the transferring suction cups and tweezers to avoid cross-contamination.
In ovo vaccination is a great technology that is popular in the poultry industry. It consists of injecting the vaccine
inside the egg (in the amniotic fluid or
the embryo) at transfer time. For this to
happen properly, it needs to be done at
the right time and the embryo needs to be
in the correct position.
Vaccinating upside down eggs will kill
most of the embryos. In ovo gives earlier
immunity for the embryo, less chance of
personal errors, less need for labor, less
chick handling and faster access to feed
and water. Unfortunately, this technology
is not compatible with killed vaccines
(oil emulsions).
Follow the in ovo manufacture recommendations carefully, especially for
the cleaning cycles before and after
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vaccination. Transfer age is very important. It’s quite common to find that with
plants hatching on Monday and Tuesday
the hatch is lower when compared to
Thursday and Friday. Normally, this
occurs because the hatchery is avoiding
the transfer of eggs on the weekend due
to labor and ends up transferring the eggs
of these hatches too early or late.
If vaccinating the eggs before 18 days or
after 19 days, there is a higher chance of
vaccinating in the improper site of injection, reducing hatch and chick quality.
At in ovo vaccination, we want to have
less than 1% of external pipped eggs.
The best results are observed when eggs
are transferred between 18 and 19 days.
If you are not doing in ovo vaccination,
transfer can be done a little earlier, but
adjustments will need to be made to the
hatcher temperature.
Egg transferring is a necessary procedure
for every hatchery and creating welldefined procedures and controls for egg
transferring will help to maximize hatchability, chick quality, and improve broiler
performance and overall reduce cost. n

ก ่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ันพฤ ั บดีและ ัน ุกร์
ซึ่งโดยทั่ ไปแล้ ก็มี าเ ตุมาจากการที่โรงฟักไข่
ลีกเลีย่ ง การขนย้ายไข่ในช่ ง นั ยุด ดุ ปั ดา ์
เนื่องจากเป็น ัน ยุด และที่ ุดท�าใ ้ต้องขนย้าย
ไข่ก่อนเ ลาอันค ร รือล่าช้าเกินไป
ถ้า ากมีการฉีด ัคซีนผ่านทางเปลือกไข่ก่อน 18
ัน รือ ลัง 19 ันไปแล้ มีค ามเป็นไปได้ ูง
มากที่จะฉีด ัคซีนเข้าไปในต�าแ น่งที่ไม่ถูกต้อง
ซึ่งจะ ่งผลท�าใ ้การฟักและคุณภาพของลูกไก่
ลดลง ในช่ งที่ใ ้ ัคซีน in ovo เราต้องการใ ้
มีจ�าน นไข่ที่ลูกไก่เริ่มจิกเปลือกไข่น้อยก ่า 1%
การขนย้ายไข่ในช่ ง 18-19 ันจะใ ้ผลลัพธ์ที่
ดีที่ ุด ถ้า ากไม่ได้มีการใ ้ ัคซีนทาง in ovo
การขนย้ายไข่ ามารถท�าก่อนเ ลาดังกล่า ได้
เล็กน้อย แต่จ�าเป็นจะต้องมีการปรับอุณ ภูมิใน
ตู้เกิดเ ียก่อน
การขนย้ายไข่เป็นงานที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง �า รับ
โรงฟั ก ไข่ ทุ ก แ ่ ง การก� า นดขั้ น ตอนในการ
ด�าเนินงานไ ้อย่างเป็นระบบและมีการค บคุม
ในระ ่างการขนย้ายไข่จะช่ ย เพิ่มอัตราการ
ฟักและคุณภาพของลูกไก่ ร มถึงจะช่ ยปรับปรุง
ประ ทิ ธิภาพของไก่กระทงใ ด้ ขี นึ้ และช่ ยใ ล้ ด
ค่าใช้จ่ายโดยร มลงได้อีกด้ ย n

