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Pakking av egg på pall  

 
Emballasje: 
 

 Paller: 
o Nye Europaller 

 Mellomlegg: 
o Det legges 1 mellomlegg i papp på pallen før pålegging av egg.  
o Deretter 1 mellomlegg for hver 6. lag med eggkartonger. 
o 1 mellomlegg på toppen av pallen 

 Eggbrett: 
o Nye eggbrett benyttes 

 Plastfilm 
o Det benyttes perforert plastfilm/netting 

 Merking: 
o Produsenten merker hver pall med flokknr. Samt nummer på pallen.  Pall nummer 1 

er for de eldste eggene osv. 
o Ved egg fra flere plukkedatoer på samme pall skal det merkes med dato på samme 

raden rundt om på pallen.  Slik at de eggene som er under denne merkingen hører til 
denne datoen. 

 
 
Pakking: 
Eggbrettene pakkes 6 og 6 i høyden.  180 egg/høyde.  Benytt 2 eggbrett på første lag med 
eggkartong som er plasser mot pallen og for hver start på ny seksjon.  Dette gir bedre støtte for 
eggene som blir nederst på pallen. 
For hver seksjon med 6 eggbrett i høyden er det plass til 12 stk= 2.160 egg/seksjon.  På en pall 
pakkes det 4 seksjoner i høyden = 4 x 2.160 = 8.640 egg/pall. 
Mellom hver seksjon legges 1 stk mellomlegg. 
 
Det avsluttes med 1 mellomlegg på toppen av pallen. 
 
Lagring: 
 
Pallene skal ikke påsettes plastfilmen før det har gått 1-2 døgn etter plukking av eggene.  Dette for å 
sikre avkjøling/temperering av eggene. 
 
Temperaturen på egglageret skal være mellom 12 og 15 grader celsius. 
 
Normalt stenger man av fukting på lageret under lagring av disse eggene.  Dette for å sikre at 
emballasjen under lagring ikke suger fukt og dermed blir bløt og mister styrke.  Fuktighet over 60 % 
fremmer dette. 
 
Emballering: 
 
Plastfilmen festes nederst på pallen. Denne påføres fra bunn til topp og ned igjen.  Pass på å ta en 
runde helt nederst og helt øverst på pallen, slik den går over/under mellomlegget på toppen og i 
bunnen. 
 
 
Desinfisering: 
Eggene skal ikke desinfiseres av produsent. 


