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Udrugning af æg i rugemaskine 

Tillykke I skal være mor om 21 dage 
 

21 dage tager det fra æggene lægges i rugemaskinen, til kyllingerne begynder at banke på, for at komme ud i 

den friske luft. I mellemtiden skal æggene passes og plejes, rugemaskinen klarer det meste af arbejdet, men I 

skal også hjælpe lidt til. 

 

Placering af rugemaskinen 

Rugemaskinen skal placeres på et vandret og plant underlag. Temperaturen i rummet skal være mellem 18-29 

C og der må ikke være kraftige temperatursvingninger. Maskinen må heller ikke placeres i direkte sol eller i for 

meget træk. 

 

Opstart af rugemaskinen 

Start maskinen på ”power” knappen, følgende skal nu ske: 

 Der er lys i ”power” knappen 

 Ventilatoren starter, ventilatorerne skal stilles så de er ca 25% åbne  

 Lysdioden ”heater” lyser 

 Displayet i ”vendesystemet” bag på maskinen lyser  

 

Temperaturen i maskinen vil nu begynde at stige, når den når 100 F drejer I termostatknappen mod venstre 

indtil lysdioden slukker. Temperaturen skal være 100 F hele tiden, så kontroller gerne et par gange om dagen 

og juster evt. termostatknappen. 

 

Læg æggene på rullerne i bakken, sørg for at de lægger så de kan vende frit, uden at skubbe til hinanden. Sæt 

bakken ind i maskinen, så ophænget ”rammer” vendemotoren. 

Vendesystemet bag på rugemaskinen sættes til 60 (minutter) dvs. at æggene vendes en gang i timen. 

 

Der fyldes vand i bakken i bunden af maskinen. Det er vigtigt at der altid er vand i bakken under udrugningen, 

for at bevare den rigtige fugtighed. 

 

Er der nogen hjemme? 

Efter 8 dage kan I undersøge om der er kyllinger i æggene ved at ”lyse” dem. I skal bruge et helt mørkt rum og 

en skarp lommelygte. 

Sæt jer ned og tag forsigtigt et æg af gangen. Hold den tændte lommelygte helt hen til ægget. Hvis ægget er 

gennemsigtigt er der ikke nogen hjemme, men hvis der er en mørk skygge i ægget, bor der en lille kylling inde i 

ægget. 

 

Klækning af æggene 

Efter 18 dage skal rugemaskinen gøres klar til klækning. Gør følgende: 

 Sluk for vendesystemet 

 Luk ventilatoren 

 

Kyllingerne er meget punktlige, og vil næsten altid begynde at komme ud af æggene på den 21. dag. Det er 

hårdt arbejde, og der kan gå en del timer, fra det første lille hul kommer i ægget, til kyllingen har fået hakket 

sig hele vejen ud. 

Det er faktisk så hårdt arbejde, at nogle kyllinger giver op undervejs. I kan prøve at hjælpe dem ud af skallen, 

men vores erfaring er, at de kyllinger vi hjælper, alligevel dør. Så der er nok en mening med det hele… 
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Farvel til rugemaksinen 

Når kyllingerne er kommet ud af ægget skal de blive liggende i rugemaskinen i nogle timer for at tørre. I skal nu 

gøre følgende: 

 Åbne helt for ventilatorerne 

 Tag bakken med vand ud 

 

Når kyllingerne er blevet rimelig tørre, skal de ud af rugemaskinen. Den første uges tid kan de bo i en flyttekas-

se med savsmuld i bunden. Kyllingerne skal hele tiden have adgang til vand, mad og en varmelampe. 

Kyllingefoder kan I blandt andet købe hos Maksøe Dyrehandel i Rødovre, I kan også kontakte os, så kan vi være 

behjælpelige, med en lille startpakke. Varmelampen kan I købe i Harald Nyborg. I skal købe en lampe, hvor der 

er gitter foran pæren, så kyllingerne ikke kan blive grillet. Sørg desuden for, at lampen ikke kommer i kontakt 

med kassens væg – af hensyn til bandfare. 

 

Kyllingerne vokser 

Kyllingerne vokser ret hurtigt, så det er vigtigt at I har taget stilling til, hvad der skal ske med dem, når I ikke 

længere selv har mulighed for at have dem. Måske er der nogle af børnenes eller personalets familie, der kan 

tænke sig at få høns. Alternativt kan I aflevere dem til Naturcenteret på Bredekærgård, vi vil forsøge at finde et 

nyt hjem til dem, måske på gården, måske hos nogle familier eller i værste fald i suppegryden. 

 

Udstyr tilbage til Naturcenteret 

Vi vil meget gerne bede om, at få kyllingeudstyret tilbage til Naturcenteret, lige så snart I er færdige med at 

bruge det, der er ret stor rift om det i forårsmånederne. Rugemaskinen skal rengøres med lidt sæbe og vand, 

pas på der ikke kommer vand i de elektriske dele. 

 

 

 

 

Ellers så er der bare at sige rigtig god fornøjelse! 
Hvis I har nogle spørgsmål, så ring eller skriv til os. 

 

 

 

 

 

 

 


