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Indflydelsen af lagertemperaturer og la-
gertid på ægs hvidekvalitet er undersøgt, i 
undersøgelsen indgik æg fra 5 høneafstam-
ninger repræsenterende 90-95% af de hø-
ner, hvormed der produceres konsumæg her 
i landet. 

Undersøgelsen viste, at stigende lagertem-
peratur har en negativ indflydelse på hvide-

gativ kurvelineær indflydelse på hvidekvali-
teten med stigende lagertid. Dette viser, at 
ægs fysiologiske alder,, alt efter lagertempe-
ratur og lagerlængde, vil afvige mere eller 
mindre fra deres kronologiske alder.' 

Æg opbevaret ved 21 °C vil fysiologisk set 
efter 4 dage være lige så gamle som æg, der 
har været opbevaret ved 13°C i 10 dage. 

Indledning 
I den senere tid har æghandelen beklaget sig 

over, at æggenes kvalitet var dårlig, især fandt 
man, at hvidekvaliteten udtrykt ved højden af 
den tykke hvide i udslåede æg var lavere end øn-
skeligt. Dette gør, at den fedtrige æggeblom-
me, i det hele æg, flyder op mod æggets runde 
ende, og følgeligt ikke er lokaliseret i æggets 
center, sådan som det er betingelsen for, at æg 

For at fa et indtryk af ægs kva I itetsmæss i g e 
status, med hensyn til hvidekvalitet, er der gen-
nemført en undersøgelse baseret på æg fra de 
høneafstamninger som repræsenterer 90-95% 
af de høner, hvormed der produceres konsum-
æg her i landet. 

Materiale og metode 
Fra alle afstamninger af konsumægsproduce-

rende høner indsat til ydelseskontrol på Statens 



c r l w h f ' K ^ Foi's'j'xs^nl fco i f i-uk-fi, !"<le«. Je-
den 13. februar, da hønerne var 461 dage gamle 
bf tegnet f^a ydr^gningsda^oen, hand ndsarn-
iet en dagsproduHion æg, hvilket idt var 482 
æg, svarende til 76% lægning. 

De indsamlede æg blev fotdeit 16 grupper på 
en sådan måde, at alle høneafstamninger var li-
geligt repræsenteret i hver gruppe. 

Æggene blev opbevaret ved henholdsvis 13 
og 21 "C og slået ud efter henholdsvis 2,7 og 14 
dages opbevaring, som vist i forsøgsplanen. 
Forsøgsplan 
Aide'ved irislanmq dage 2 7 '4 
Lay^rt-mpera^ur/C 1? 1? 21 13 21 

Dt Ir.J'jeWJC-df T g biev h^lr-
nummer og løbenummer i begge ender og ve-
lcr umiddelbart feftoi» «t de vs. hsdiärriiei, [<vu-
eft °r de blev hensat ved de \ forsøgsplanen an-
førte lagerterriperaturer i det fastsatte antal 
dage. Æggene blev vejet igen umiddelbart før 
de blev slået ud på en glasplade, hvor højden af 
den tykke æggenvide blev måli med et elektro-
nisk måleinstrument, hvorefter blomme og 
hvide blev skilt vea hjælp af en æggeskiiler og 
blommen b^ev vejet. Derefter blev æggeskal-
lerne vasket fri for hviderester» henstillet ti! tør-
ring ved 21 C og vejet når de var Løfe, hvorefter 
skalprocenten blev beregnet. 

Undersøgelsens resultater 
Undersøgelsens hovedresultater er anført i ta-

bel 1 

A f tube! f set, at æggene i de fe 'orsøgsbe 
handlinger praktisk taget har haft samme gen-
nemsrrtlige vægt ved undersøgelsens begvn 

Tabel 1. Æggenes vægt, hvidehøjde, blommevægt, skalvægt og skalprocent 
Alderved udslåning, dage 2 7 14 
Lagertemperatur, ^ ^ ^ Ü i J T 

Ægvægt ved indsamling, g 68,00 
Ægvægt ved udslåning, g 67,76 
Svind, % 0,35 
Hvidehøjde, mm 6,08 
Blommevægt, g 19,64 
Blomme i % af ægvægt 28,9 
Skålvægt, g 5,92 
Skal procent 8,71 

68,01 68,38 66,68 67,73 67,31 
67,65 67,72 65,59 66,48 65,28 
0,53 0,97 1,66 1,85 3,02 
5,51 5,31 4,18 4,66 3,29 

19,60 20,29 20,19 20,69 20 35 
28,8 29,7 30,3 30,5 30,2 
5,93 5,80 5,79 5,84 5,88 
8,72 8,48 8,68 8,62 8,74 

delse, og det samme gør sig gældende med hen-
syn til skalvægt og skalprocent. 

Det ses ikke uventet, at æggenes svind er sti-
gende med stigende temperatur og lagertid, 
medens højden af den tykke æggehvide som 
forventet er faldende med stigende temperatur 
(P<0,001) og tiltagende alder (P<0,001). Med 
tiltagende alder, men uafhængig af lagertem-
peratur er blommevægten stigende (P<0,001), 
formentlig fordi vand fra hviden diffunderer 
ind i blommen. Antagelig er den stigende masse 
inde i blommehinden årsag til, at blommehin-
den let brister, når ældre æg slås ud. 

Til beskrivelse af indflydelsen af lagertid (æg-
gets alder) og lagertemperatur på den tykke 

æggehvides højde er beregnet en multipel reg-
ression, der resulterede i følgende ligning; 

Hvidehøjde, mm = 8,50-0,1276 X, -0,2864 X2 

+ 0,0084 X22; 
R2 - 0,85 

hvor X1 = lagertemperatur i °C, og 
X2 = æggets alder i dage. 

Ligningen viser, at for hver gang lagertempe-
raturen øges med 1°C, når lagertiden holdes 
konstant på 8 dage, falder hvidehøjden med 
0,1278 mm, medens hvidehøjden, når tempera-
turen holdes konstant på 17°C, falder kurve!i-
niær med 0,2864 mm for hver dag æggene bli-



Hvi 

H 

dehøjde. mm 

v W 
- A 

\ 
V 

X 
"N 

« 

Lac 

— 13 
21 

ertempe atur Lac 

— 13 
21 

År mm ved 7 dage, mm 

14 1967 4,1 

Fig. 1. Figuren viser faldet i hvidehøjde med tilta-

4,1 4,1 
Af figur 1 ses, at det ikke umiddelbart på Gennemsnit 



Denne undersøgelse bekræfter ikke påstan-
den om, at æggenes hvidekvalitet målt som høj-
den af den tykke æggehvide i gennemsnit er 
blevet ringere. Måske skyldes opfattelsen, at 
der er større variationer fra æg til æg inden for 
høneafstamninger end tidligere, og/eller at der 
er større variation i hvidens kvalitet mellem hø-
neafstamninger, 

I den kommende beretning om resultaterne 
fra ydeiseskontrollen af konsumægsproduce-
rende høner vil variationen i hvidekvalitet in-
denfor høneafstamning og mellem høneaf-
stamning blive omtalt. 

Det kan dog afsløres her, at der er nogen for-
skel på den gennemsnitlige hvidehøjde fra den 
ene til den anden høneafstamning, men det vir-

kelig uheldige er, at det er de høneafstamnin-
ger» som gennemsnitlig har den laveste hvide-
højde, der har den største spredning på hvide-
højden. Dette forhold er formentlig årsag til, at 
det påstås, at æggenes hvidekvalitet er dårli-
gere nu end for nogle år siden, idet den større 
spredning vil resultere i, at hvidekvaliteten i 
nogle æg vil være ekstrem dårlig. 

Desværre vil det ikke være muligt at sammen-
ligne disse resultater med tidligere tiders resul-
tater, idet sådanne velbeskrevne undersøgelser 
ikke foreligger. 

Den manueile del af denne ægundersøgelse 
er udført af Henriette Panstrup, for hvilket for-
fatterne bringer deres bedste tak. 
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