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Program

• 11.00 – 11:15 Velkommen

• 11:15 – 12:30 Presentasjon

• 12:30 – 13:00 Servering

• 13:00 – 13:45 Praktisk

• 13:45 - 14:00 Diskusjon 

• 14:00 Slutt



Disposisjon

• Hygiene

• Seleksjon

• Håndtering

• Lagring

• Fôr



Hygiene
De 3 første minuttene etter verping…



God rugeeggkvalitet

Etter verping kan du ikke forbedre kvaliteten på 
rugeegget.

Du kan kun gjøre det dårligere!



Hygienestatus på rugeegg

Eksternt:

Utsiden av skallet: Desinfeksjon

Internt:

Innsiden av skallet: «Skapes i løpet av det 3 første minuttene etter verping» 
Det er viktig at egget ikke kommer i kontakt med noe som kan forurense 
egget.



Når skapes rugeeggkvaliteten?

I løpet av de 3 første 

minuttene etter 

verping!

 41°C ↓

 Kjøles ned = krymper

 Vakuum inni egget

 Luft suges gjennom porene

 Luftlommen skapes



Snitt tykkelse på et eggeskall er 0,375 mm
X 965



Kommer bakterier inn i egget?

Tykkelse eggeskall: 

0,375 mm

Diameter pore: 

0,011 mm

Diameter e-coli bakterie:

0,0005 –0,002 mm



Kutikula

: Et tynt, organisk belegg som dekker
eggeskallet på utsiden

Kutikula



Bakteriell penetrering av egget resulterer i:

• Økt antall “early dead”

• Svakere embryo

• Økt antall “dead in shell”

• Bomber!

• Økt antall utsorterte kyllinger

• Navle- og plommesekkbetennelse

• Høyere 1.ukesdødelighet

ET DÅRLIGERE PRODUKT!









“Hva kan jeg gjøre for å forbedre og 

opprettholde kvaliteten på mine 

rugeegg?”



Egghåndtering

• Sortering – synlig rene

• Et rent egg har aldri vært skittent!

• Fjern fjær og strø

• Eggvekt - Jevnhet

• Sett eggene riktig vei – Spissen ned

• Rengjøring (skraping) kan fylle porene

• Skallkvalitet

 Ingen egg med sprekker

 Ingen egg med tynt skall

 Ingen misformede egg

 Ingen “hairline-cracks”





Rene og tørre hender!

• Våte hender, gjør eggene våte, tar opp
bakterier

• Ikke bruk våte filler på rene egg



Ikke vask egg!
Det gir dårligere kyllingkvalitet!







Reirhygiene
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Forurensing over tid



Egg per meter reirmatte?

Mellom 7500  og 8000 egg

per meter reirmatte per innsett







Hold transportbåndet rent!



Mekanisk skade



Hair line cracks











Hygiene rugeegg

• Fôring 5-6 timer etter at lyset blir tent (eller rett etter)

1. Mindre press på redet

2. Enklere egginnsamling

3. Mindre stress – drar ikke hønene ut av redet

4. Mindre antall egg i huset sent på dagen.

ABSOLUTT INGEN EGG SKAL OVERNATTE PÅ EGGBANDET!!!



Redemanagement, minimere gulvegg

• Åpne redene rett etter innsett

• Kjør eggbandet før oppverping

• Rengjør redemattene rett før oppverping

• Unngå ar hønene sitter på kanten og skiter i redet

• Hold strøet tørt

• Ingen døde dyr i redet

• Lim opp noen “flaps” med jevne mellomrom

• Kontinuerlig kontroll av redene

• Rengjør redematter kontinuerlig

• Skift ut slitte redematter

• Unngå å gå på ristene når det som høyst aktivitet i redene





Mindre gulvegg gir bedre kyllingkvalitet!



Temperaturer på egglageret

Lagrings

periode (d)

Lagrings

temperatur 
(°F)

Fuktighet 
(%RH)

1 – 3 20 – 23 75

4 – 7 15 – 18 75

>7 13 - 16 80
Fysiologisk nullpunkt = 75°F



Egglager temperatur

Flokkalder
(uker)

Temperatur I 
lager(°C)

Fukt

(%RH)

25 - 35 21 70

36 - 50 18 75

51 - 66 16 80

Brake (1997)



Regler for lagring

• Ikke la eggene få varm eller kald trekk

• Minimer trafikken inn og ut av egglageret 

• Hold jevnest mulig temperatur i egglageret

• Lær deg å kjenne ditt egglager

• Lengre lagring = lengre rugetid



Meget viktig!

•Informer rugeriet om hendelser som kan ha 
påvirket eggkvaliteten eller klekkeprosenten



Fôr

• Skaper egenskapene hos embryoet

• Overvåk kontrollpunkter og gi tilbakemelding som er til hjelp for fôrleverandør

• Plommehøyde

• Skallkvalitet

• Eggstørrelse og jevnhet

• Farge

• Vitaminer og mineraler



Äggule analyser
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Jevnhet
Egg skal være innenfor +/- 10% av gjennomsnittsvekt









TAKK!




