
12.2.2015 Nr. 10/105EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 

om dyrs helse og velferd overholdes(1

ut fra følgende betraktninger:

1) Følgende rettsakter er vedtatt for gjennomføring av 
direktiv 70/373/EØS og er fortsatt i kraft i samsvar med 
artikkel 61 nr. 2 av forordning (EF) nr. 882/2004:

1971 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet 
i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(2

november 1971 om fastsettelse av analysemetoder i 
Fellesskapet i forbindelse med offentlig kontroll av 
fôrvarer(3

1972 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet 
i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(4

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2010 av 29. januar 2010 om 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
(1

(2

(3

(4

desember 1972 om fastsettelse av analysemetoder i 
Fellesskapet i forbindelse med offentlig kontroll av 
fôrvarer(5

1976 om fastsettelse av prøvetakingsmetoder i 
Fellesskapet i forbindelse med offentlig kontroll av 
fôrvarer(6

1976 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet 
i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(7

1978 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet 
i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(8

1981 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet 
i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(9

1984 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet 
i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(10

fastsettelse av en metode til å beregne energiverdien i 
fôrblandinger for fjørfe(11

(5

(6

(7

(8

(9

(10

(11

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 152/2009

av 27. januar 2009

om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(*)

2015/EØS/10/22
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1993 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet 
i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(1

desember 1993 om fastsettelse av analysemetoder i 
Fellesskapet i forbindelse med offentlig kontroll av 
fôrvarer(2

om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet for 

fôrvarer og om endring av direktiv 71/393/EØF(3

om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet for 

i fôrvarer og om endring av direktiv 71/250/EØF 
og73/46/EØF og oppheving av direktiv 74/203/
EØF(4

fastsettelse av en analysemetode i Fellesskapet for 
bestemmelse av lasalocid-natrium i fôrvarer(5

fastsettelse av fellesskapsmetoder for bestemmelse av 
6

fastsettelse av krav til bestemmelse av innholdet av 
7

2003 om analysemetoden for bestemmelse av 
bestanddeler av animalsk opprinnelse i forbindelse 
med offentlig kontroll av fôrvarer(8).

2) Ettersom direktiv 70/373/EØF er erstattet av forordning 

nevnte direktiv erstattes med én enkelt forordning. 
Samtidig bør metodene tilpasses i tråd med den 

videre er det likevel hensiktsmessig å opprettholde de 
eksisterende bestemmelsene for prøvetaking.

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

EF og 2003/126/EF bør derfor oppheves.

Artikkel 1

fastsatt i vedlegg I.

Artikkel 2

skal utføres i samsvar med metodene som er fastsatt i vedlegg 
II.

Artikkel 3

Analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer skal 
utføres ved bruk av metodene som er fastsatt i vedlegg III 
(Analysemetoder for kontroll av sammensetningen i fôrmidler 

(Analysemetoder for kontroll av uønskede stoffer i fôrvarer) og 

av animalsk opprinnelse i forbindelse med offentlig kontroll 
av fôrvarer).

Artikkel 4

Energiverdien i fôrblandinger for fjørfe skal beregnes i samsvar 

Artikkel 5

Analysemetodene for kontroll av forekomst i fôrvarer av 

Artikkel 6

oppheves.

som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 
sammenligningstabellene i vedlegg IX.
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Artikkel 7

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 26. august 2009.

 Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

____________
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PRØVETAKINGSMETODER

er tatt fra.

Enkeltprøve: En mengde tatt fra ett punkt i partiet.

Samleprøve: Summen av enkeltprøver tatt fra samme parti.

Redusert prøve: En representativ del av samleprøven som er tatt fra denne ved en reduksjonsprosess.

Sluttprøve: En del av den reduserte prøven eller av den homogeniserte samleprøven.

4.2.  Anbefalt utstyr for prøvetaking av fôrvarer i fast form.

4.2.1.  Manuell prøvetaking

4.2.1.1.  Flatbunnet skuffe med loddrette sider.

4.2.2.  Mekanisk prøvetaking

4.2.3.  Deleapparat

tillaging av reduserte prøver eller sluttprøver.

5.A. I forbindelse med kontroll av stoffer eller produkter som er jevnt fordelt i fôret

5.A.1. Parti
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5.A.2. Enkeltprøver

5.A.2.1. Uemballert fôr:

5.A.2.1.1. Sju

5.A.2.1.2.
av(

5.A.2.2. Emballert fôr:
av(**):

5.A.2.2.1.

5.A.2.2.1.1. Alle pakningene

5.A.2.2.1.2. Fire

5.A.2.2.1.3. (
høyst 20 pakninger

5.A.2.2.2. Fire

5.A.2.3.
av(**):

5.A.2.3.1.

5.A.2.3.1.1. Alle beholderne

5.A.2.3.1.2. Fire

5.A.2.3.1.3. (
høyst 20 beholdere

5.A.2.3.2. Fire

5.A.2.4. Fôrbriketter og saltslikkesteiner
det skal tas prøver av(**):
1 brikett eller saltslikkestein per parti på 

saltslikkesteiner

5.A.3. Samleprøve
Det kreves én enkelt samleprøve fra hvert parti det tas prøve av. Det totale antallet 

5.A.3.1. Uemballert fôr 4 kg

5.A.3.2. Emballert fôr:

5.A.3.2.1. 4 kg

5.A.3.2.2.
pakninger

5.A.3.3.

5.A.3.3.1. 4 liter

5.A.3.3.2.
beholdere

5.A.3.4. Fôrbriketter og saltslikkesteiner:

5.A.3.4.1. 4 kg

5.A.3.4.2.
saltslikkesteiner



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 10/110 12.2.2015

5.A.4. Sluttprøver
Sluttprøven framkommer ved eventuell reduksjon av samleprøven. Det kreves analysering 

enn:

Fôrvarer i fast form 500 g

500 ml

(***)

Parti: se 5.A.1.

Enkeltprøver

Uemballert fôr: se 5.A.2.1.

Emballert fôr:
av:

Alle pakningene

Fire

(
høyst 40 pakninger

Samleprøver

Uemballert fôr

inntil 1 1

mer enn 1 og inntil 10 2

mer enn 10 og inntil 40 3

mer enn 40 4

Emballert fôr

1 til 16 1

17 til 200 2

201 til 800 3

mer enn 800 4

Sluttprøver
Sluttprøven framkommer ved reduksjon av samleprøven. Det kreves analysering av minst 

under 500 g.

(
(

eller tilsvare én brikett eller én saltslikkestein.
(

tilskuddsfôr.
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6.1.  Allment

6.2.  Enkeltprøver

6.2.A. I forbindelse med kontroll av stoffer eller produkter som er jevnt fordelt i fôret

6.2.A.1. Uembal le r t  fôr

fra hver av disse delene.

6.2.A.2. Embal le r t  fôr

for hver samleprøve.

6.2.A.3. F ly tende  e l le r  ha lv t f ly tende  fôrvarer  som er  homogene  e l le r  kan  homogeniseres

Enkeltprøvene kan eventuelt tas mens innholdet tømmes ut.

6.2.A.4. F ly tende  e l le r  ha lv t f ly tende  fôrvarer  som ikke  kan  homogeniseres

forskjellige nivåer.

6.2.A.5. Fôrbr ike t te r  og  sa l t s l ikkes te iner

tas ut en prøve fra en del av hver brikett eller saltslikkestein.

meldrøye, ricinus og crotalaria i fôrmidler

størrelse(1) og på en slik måte at den totale mengden i prøvene fra den enkelte del ikke er mindre enn de 4 

sammen.

(1

nødvendig er tømt hver for seg.
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6.3.  Tillaging av samleprøver

6.3.A.  Ved kontroll av stoffer eller produkter som er jevnt fordelt i fôret

Enkeltprøvene skal blandes slik at de utgjør én enkelt samleprøve.

meldrøye, ricinus og crotalaria i fôrmidler

6.4.  Tillaging av sluttprøver

1). Om nødvendig kan 
samleprøven først reduseres til minst 2 kg eller 2 liter (redusert prøve) enten ved anvendelse av et mekanisk 

må treffes for å unngå at prøvens sammensetning endres eller at den forurenses eller forfalskes under transport 
eller oppbevaring.

6.5.  Emballering av sluttprøver

slik måte at de ikke kan åpnes uten at forseglingen brytes.

For hver samleprøve skal minst én sluttprøve sendes så raskt som mulig til det autoriserte analyselaboratoriet 
sammen med de opplysninger som er nødvendige for analysen.

_____________

(1
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VEDLEGG II

ALMINNELIGE BESTEMMELSER FOR ANALYSEMETODER FOR FÔRVARER

1.  Formål

er sendt til kontrollaboratoriene etter prøvetaking i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I.

homogene og representative for sluttprøvene.

2.  Forholdsregler

analysemetoden som anvendes.

Alle nødvendige arbeidstrinn skal utføres slik at forurensning av prøven og endring av dens sammensetning 
unngås i størst mulig grad.

lys. Det skal ikke brukes møller eller kverner som kan varme opp prøven i merkbar grad.

3.  Framgangsmåte

resultere i delprøver med høy feilmargin. Oppbevar referanseprøven i en egnet ren og tørr beholder med lufttett 

3.1. Fôrvarer som kan males opp direkte

3.2.  Fôrvarer som kan males opp etter tørking

av vanninnhold omhandlet i vedlegg III del A. Deretter følges anvisningene i 3.1.

3.3.  

3.4.  Andre typer fôrvarer

sluttprøvene.
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4.  Oppbevaring av prøvene

glassbeholdere.

 

om reagensen må renses ytterligere.

C.  

1.  Ekstraksjon

2.  Rensing

gir tilsvarende analyseresultater for den analyserte matriks som den som omtales i metoden.

3.  Rapportering av anvendt analysemetode

4.  Antall bestemmelser

foretatt på to forskjellige deler av prøven og som holder tilfredsstillende repeterbarhet.

forutsatt at hensiktsmessige kvalitetsprosedyrer er anvendt.

hensiktsmessige kvalitetsprosedyrer er anvendt.

1).

5.  Rapportering av analyseresultater

(1
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6.

f.eks. ikke mulig ved mikroskopisk analyse).

Analyseresultatet skal rapporteres på følgende måte (dersom den anvendte analysemetoden gjør det mulig å anslå 

at hensiktsmessige kvalitetsprosedyrer er anvendt og analysen bare har som formål å kontrollere samsvar med 

_____________
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VEDLEGG III

ANALYSEMETODER FOR KONTROLL AV SAMMENSETNINGEN I FÔRMIDLER OG FÔRBLANDINGER

A.  

1.  Formål og virkeområde

2.  Prinsipp

er nødvendig å foreta en forhåndstørking av fôrvarer i fast form med et høyt vanninnhold.

3.  Utstyr

3.2.  Analysevekt med en nøyaktighet på 1 mg.

2).

o

temperaturregulering(1).

4.  Framgangsmåte

Merk: 
er åpnet. Analysen skal foretas minst to ganger.

4.1.  Tillaging

4.1.1. Andre  typer  fôrvarer  enn  de  som er  nevnt  i  4 .1 .2  og  4 .1 .3

unngås (se nr. 6).

4.1.2. Korn  og  gryn

ikke etterlater seg mer enn 10 % rester i en sikt med runde hull på 1 mm.

(1

det igjen oppnå denne temperaturen på mindre enn 45 minutter etter at det maksimale antall prøver er plassert inne i skapet for å 
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4.1.3. Fôrvarer  i  f ly tende  form e l le r  pas ta form og  fôrvarer  som hovedsakel ig  bes tå r  av  o l je r 
og  fe t t

4.2.  Tørking

4.2.1. Andre  typer  fôrvarer  enn  de  som er  nevnt  i  4 .2 .2  og  4 .2 .3

oppvarmet til 103 o

nådd 103 o
før den veies med en nøyaktighet på 1 mg.

oC. Forskjellen 

som er oppvarmet til 130 o

har nådd 130 o
(3.6) før den veies med en nøyaktighet på 1 mg.

som inneholder mer enn 25 % mineralsalter inklusive krystallvann.

oC og 85 o
må beholderen settes på plass så raskt som mulig.

eller ved bruk av et tørkemiddel (ca. 300 g for 20 prøver). I det siste tilfellet frakobles vakuumpumpen når det 
oC 

til 85 o

oC til  
85 o

4.3.  Forhåndstørking

4.3.1. Andre  typer  fôrvarer  enn  de  som er  nevnt  i  4 .3 .2

på følgende måte:

50 g av den uknuste prøven veies opp med en nøyaktighet på 10 mg (sammenpresset eller agglomerert fôr 
kan om nødvendig grovknuses) i en egnet beholder (f.eks. et aluminiumsbrett på 20 x 12 cm med en kant på  

oC til 70 oC inntil vanninnholdet er redusert til mellom 8 % 
 

hvilken type fôrvare det dreier seg om.

4.3.2. Korn

Korn med et vanninnhold på over 17 % må gjennomgå en forhåndstørking på følgende måte:
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oC i fem til sju minutter. Kornet tas 

males det umiddelbart som angitt i 4.1.2 og tørkes som angitt i 4.2.2.

5.  Beregning av resultater

5.1.  Tørking uten forhåndstørking

der: 

m =

m0 = den tørkede prøvens vekt i g.

5.2.  Tørking med forhåndstørking

der:

m =

m1 =

m2 =

m0 = den tørkede prøvens vekt i g.

5.3.  Repeterbarhet

6.  Merknad

analysen av fôrvarens bestanddeler korrigeres på grunnlag av vanninnholdet i prøvens opprinnelige tilstand.

  

1.  Formål og virkeområde

vegetabilsk fett og olje.

2.  Prinsipp

ved 103 o

3.  Utstyr

oC til minst 110 o
10 cm langt.

3.3.  Sandbad eller elektrisk varmeplate.
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3.4.  Eksikator som inneholder et effektivt tørkemiddel.

3.5.  Analysevekt.

4.  Framgangsmåte

oC innen ca. sju minutter.

overskride 105 oC. Fortsett å røre om fra bunnen av fatet til bobledannelsen opphører.

o o

avkjøling til 93 oC mellom hver oppvarming. Avkjøl deretter prøven til romtemperatur i eksikatoren (3.4) før 
den veies. Dette arbeidstrinnet gjentas til vekttapet mellom to påfølgende veiinger ikke lenger overskrider 2 
mg.

Merk: 
beregnes resultatet på grunnlag av veiingen som ble foretatt umiddelbart før vekten begynte å øke.

5.  Beregning av resultater

X

der:

m =

m1 =

m2 =

Repeterbarhet

C.  

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av råprotein i fôrvarer på grunnlag av innholdet av 
nitrogen i samsvar med Kjeldahl-metoden.

2.  Prinsipp

overskudd titreres med en standardløsning av natriumhydroksid.

med saltsyre- eller svovelsyreløsning.

3.  Reagenser

3.1.  Kaliumsulfat.
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3.2.  Katalysator: kobber(II)oksid CuO eller kobber(II)sulfat-pentahydrat CuSO4 2O.

2SO4

2SO4

2SO4

 = 95–96 % (v/v).

 = 40 g/100 ml (m/v: 40 %).

3.13.  Acetanilid (smeltepunkt = 114 o

3.14.  Sukrose (nitrogenfri).

3 3).

og 10 ml løsning med bromkresolgrønt (3.17) tilsettes før volumjustering.

nødvendig å justere med en liten mengde basisk stoff for å oppnå en positiv blindprøve.

Merk: 
løsningen i romtemperatur og beskytt den mot lys og ammoniakkdampkilder under oppbevaringen.

Merk: 

4.  Utstyr

5.  Framgangsmåte

5.1.  Oppslutning
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kleber seg til dem.

5.2.  Destillering

om nødvendig noen stykker granulert sink (3.3). Fortsett med 5.2.1 eller 5.2.2.

5.2.1. Des t i l l e r ing  t i l  svovelsyre

Avhengig av det forventede nitrogeninnholdet helles nøyaktig 25 ml svovelsyre (3.5) eller (3.7) opp i 

til ammoniakken er fullstendig destillert.

5.2.2. Des t i l l e r ing  t i l  borsyre

produsentens bruksanvisning for destillasjonsenheten følges.

slipper ut 50 ml natriumhydroksidløsning (3.9). Destillasjonsenheten skal betjenes i henhold til produsentens 

av mengden nitrogen i prøven. Følg produsentens anvisninger.

Merk: I en halvautomatisk destillasjonsenhet skjer tilsettingen av overskytende natriumhydroksid og 
dampdestillasjon automatisk.

5.3.  Titrering

Fortsett med 5.3.1 eller 5.3.2.

5.3.1. Svovelsyre

Innholdet i oppsamlingskolben titreres med standard volumetrisk løsning av saltsyre (3.19) eller med standard 

til hjelp i visualiseringen av endepunktet.

Dette kan utføres automatisk med et dampdestillasjonsapparat med automatisk titrering.

Følg produsentens bruksanvisning for destillasjonsapparatet eller destillasjonsapparatet/titratoren.
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Merk: 
1 %-borsyreløsningen (3.18) brukes.

5.4.  Blindprøve

bruke 1 g sukrose (3.14) i stedet for prøven.

6.  Beregning av resultater

6.1.  Beregning ved titrering som beskrevet i 5.3.1

der:

o =

1 =

c = konsentrasjonen (mol/l) av natriumhydroksid (3.10 eller 3.11)

m = prøvens vekt i g

6.2.  Beregning ved titrering som beskrevet i 5.3.2

der:

m = prøvemengdens vekt i g

c = konsentrasjonen (mol/l) av standard volumetrisk løsning av saltsyre (3.19)

0 = volum (ml) av saltsyre brukt til blindprøven

1 = volum (ml) av saltsyre brukt til prøvemengden

der:

m = prøvemengdens vekt i g

c = konsentrasjonen (mol/l) av standard volumetrisk løsning av svovelsyre (3.6)

0 = volum (ml) av svovelsyre (3.6) brukt til blindprøven

1 = volum (ml) av svovelsyre (3.6) brukt til prøvemengden
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7.

7.1.  Repeterbarhet

7.2.  Nøyaktighet

8.  Merknader

enn angitt ovenfor.

metoden beskrevet i denne del C er referansemetode. Ekvivalensen mellom resultatene oppnådd med den 

D.  

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av urea i fôrvarer.

2.  Prinsipp

på 420 nm.

3.  Reagenser

20

3COO)2 2O og 3 g iseddik i vann. Fyll opp med vann til 
100 ml.

4 Fe (CN)6 2O i vann. Fyll opp med vann til 100 ml.

3.4.  Aktivt karbon som ikke absorberer urea (må kontrolleres).
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4.  Utstyr

4.3.  Spektrofotometer.

5.  Framgangsmåte

5.1.  Analysering av prøven

oC 
oC). Etter 15 minutter måles den optiske tettheten til prøveløsningen med spektrofotometeret ved 420 nm 

og sammenlignes med blindprøveløsningene av reagensene.

5.2.  Kalibreringskurve

6.  Beregning av resultater

Resultatet uttrykkes som en prosentandel av prøven.

7.  Merknader

det ikke er mer enn 50 mg urea i 500 ml.

ved 435 nm.

E.  

I.   VED MIKRODIFFUSJON

1.  Formål og virkeområde

ammoniakk.

2.  Prinsipp

svovelsyre.
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3.  Reagenser

3.

4.  Utstyr

4.2.  Conway-skåler (se tegning) av glass eller plast.

5.  Framgangsmåte

skålens ring. Dekk skålen delvis til med det innfettede lokket. Drypp hurtig 1 ml av den mettede løsningen 
av kaliumkarbonat (3.4) ned i ringen og lukk lokket så skålen blir lufttett. Drei skålen ved forsiktig rotasjon i 

én time ved 40 oC.

6.  Beregning av resultater

2SO4

Resultatet uttrykkes som en prosentandel av prøven.

Repeterbarhe t

7.  Merknad
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CONWAY-SKÅL

Målestokk 1/1
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II.   VED DESTILLERING

1.  Formål og virkeområde

2.  Prinsipp

tilbaketitreres med en løsning av natriumhydroksid.

3.  Reagenser

3.3.  Antiskumemulsjon (f.eks. silikon).

4.  Utstyr

4.2.  Destilleringsapparat av Kjeldahl-typen.

5.  Framgangsmåte

(3.2). Fortsett som beskrevet i 5.2 og 5.3 under bestemmelse av innholdet av råprotein (del C i dette vedlegg).

Utfør deretter en blindprøve

6.  Beregning av resultater

2SO4

Resultatet uttrykkes som en prosentandel av prøven.

Repeterbarhet

10 % ammoniakk i relativ verdi.

F.  

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme frie (syntetiske og naturlige) og totale (peptidbundne og frie) 
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aminosyrer. Den skal ikke brukes til bestemmelse av tryptofan- eller hydroksy-analoger av aminosyrer.

2.  Prinsipp

2.1.  Frie aminosyrer

ved 570 nm.

2.2.  Totale aminosyrer

Oksidasjon skjer ved 0 oC med en fenolholdig permaursyre. Overskytende oksidasjonsreagens nedbrytes 

med ninhydrin gjennom fotometrisk påvisning ved 570 nm (440 nm for prolin).

3.  Reagenser

3.3.  Fenol.

3.5.  Natriumhydroksid.

3.6.  5-sulfosalisylsyre-dihydrat.

3.10.  Natriumklorid.

3.11.  Ninhydrin.

oC.

3.13.  Norleucin eller andre forbindelser som er egnet til bruk som intern standard.

3.14.  Nitrogengass (< 10 ppm oksygen).

3.15.  1-oktanol.



12.2.2015 Nr. 10/129EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3.16.  Aminosyrer.

2O5 2SO4 i én uke før bruk.

3.16.2.  Cysteinsyre.

3.19.  Fenolholdig maursyreløsning:

Oppløs 60 g 5-sulfosalisylsyre (3.6) i vann og fyll på med vann til 1 liter.

3.23.  Oksidasjonsblanding (permaursyre-fenol):

Inkuber ved 20–30 oC i én time for å danne maursyre og avkjøl blandingen i isbad (15 min) før den tilsettes 
prøven.

Advarsel: Unngå kontakt med huden og bruk vernetøy.

3.25.  Elueringsbuffere tillaget i samsvar med kravene fastsatt for analysatoren (4.9).

3.26.  Ninhydrinreagens tillaget i samsvar med kravene fastsatt for analysatoren (4.9).

oC.

Fås i handelen.

oC i høyst 
ett år. Denne løsningen benyttes ikke dersom standardstamløsningen (3.27.1) inneholder cysteinsyre og 
metioninsulfon.
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oC i høyst seks måneder.

bland.

oC i høyst tre måneder.

4.  Utstyr

4.1.  100 eller 250 ml rundbunnet kolbe med tilbakeløpskjøler.

tørkeskap.

oC.

4.6.  Sentrifuge.

og fotometrisk detektor.

Fyll kolonnen med sulfonert polystyrenharpiks som kan skille aminosyrene fra hverandre og fra andre 

Andre analysatorer gir ikke tilfredsstillende separasjon av visse aminosyrer dersom hydrolysatet inneholder 
overskytende maursyre og/eller høye konsentrasjoner av natriumioner. I dette tilfellet reduseres syrevolumet 

høyst 40 oC.

5.  Framgangsmåte

5.1.  Tilberedning av prøven

må enten lufttørkes ved en temperatur på høyst 50 o
må ekstraheres med petroleumseter (3.12) før oppmalingen.
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5.2.  Bestemmelse av frie aminosyrer i fôrvarer og premikser

begerglass.

sitratbufferløsning (3.24) til en målekolbe av passende størrelse og fyll opp til merket med bufferløsning (3.24).

oC.

5.3.  Bestemmelse av totale aminosyrer

5.3.1. Oks idas jon

Den veide prøveporsjonen må ha et nitrogeninnhold på ca. 10 mg og et vanninnhold på høyst 100 mg.

o

beholderen settes i kjøleskap ved 0 o

5.3.2.1. Hydrolyse  av  oks ider te  prøver

Fortsett med 5.3.2.3 eller 5.3.2.4 avhengig av hydrolysemetoden som benyttes.

5.3.2.2. Hydrolyse  av  uoks ider te  prøver

med 5.3.2.3 eller 5.3.2.4.

5.3.2.3. Åpen hydrolyse

sitratbufferløsning (3.24). Kolben tas bort og kjøles i isbad.

Fortsett med 5.3.3.
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5.3.2.4. Lukke t  hydrolyse

oC. For 

den første timen. Flasken må ikke lukkes med skrulokket.

sitratbufferløsning (3.24) til et 250 ml begerglass eller en 250 ml rundbunnet kolbe.

Fortsett med 5.3.3.

5.3.3.1 eller 5.3.3.2.

5.3.3.1. For  kromatograf i ske  sys temer  (4 .9)  som krever  lav  natr iumkonsentras jon

Det anbefales å bruke en intern standardstamløsning (3.27.3) dersom det benyttes aminosyreanalysatorer som 
krever lav natriumkonsentrasjon (når syreinnholdet må reduseres).

Reduser volumet til 5–10 ml ved hjelp av rotasjonsfordamperen (4.7) under vakuum ved 40 oC. Dersom 

5.3.3.2. For  a l le  andre  aminosyreanalysa torer  (4 .9)

oC.

med sitratbufferløsning (3.24) til en 200 ml målekolbe som fylles opp med sitratbufferløsning (3.24) til merket.

oC.

5.4.  
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Standardløsningen eller prøveløsningen fortynnes med sitratbufferløsning (3.24) slik at det blir et toppareal i 
standardløsningen på 30–200 % av topparealet for de enkelte aminosyrer i prøveløsningen.

mengdene av aminosyrer som tilsettes kolonnen.

de forhold mellom bunn- og topphøyde som er angitt nedenfor. Den ekvimolare løsningen må inneholde minst 
30 % av den største mengden i hver aminosyre som kan måles nøyaktig med aminosyreanalysatorsystemet 
(4.9).

6.  Beregning av resultater

beregnes i g aminosyre per kg prøve:

A = toppareal for hydrolysat eller ekstrakt

= toppareal for standardkalibreringsløsning

C = toppareal for intern standard i hydrolysat eller ekstrakt

D =

= molvekt for de aminosyrene som bestemmes

c =

m = prøvens vekt i g (korrigert til opprinnelig vekt dersom produktet er tørket eller avfettet)

= ml totalhydrolysat (5.3.4) eller ml beregnet totalt fortynningsvolum av ekstrakt (6.1)

cystin (C6 12N2O4S2
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7.  Vurdering av metoden

Middelverdi i g/kg

Referansemateriale
Aminosyre

Cyst(e)in

Svinefôrblanding
n = 15 n = 17 n = 17 n = 13

n = 16 n = 18 n = 18 n = 16

n = 16 n = 17 n = 17 n = 15

n = 16 n = 16 n = 16

n = antall deltakende laboratorier

7.1.  Repeterbarhet

er oppført i tabellene nedenfor:

Standardavvik (Sr) i laboratorier i g/kg

Referansemateriale
Aminosyre

Cyst(e)in

Svinefôrblanding
n = 15 n = 17 n = 17 n = 13

n = 16 n = 18 n = 18 n = 16

n = 16 n = 17 n = 17 n = 15

N = 16 n = 16 n = 16

n = antall deltakende laboratorier

Referansemateriale
Aminosyre

Cyst(e)in

Svinefôrblanding
n = 15 n = 17 n = 17 n = 13

n = 16 n = 18 n = 18 n = 16

n = 16 n = 17 n = 17 n = 15
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Referansemateriale
Aminosyre

Cyst(e)in

n = 16 n = 16 n = 16

n = antall deltakende laboratorier

7.2  Reproduserbarhet

Resultatene av standardavvik mellom laboratorier ved ovennevnte sammenlignende undersøkelse er oppført i 
tabellene nedenfor:

Standardavvik (SR) mellom laboratorier i g/kg

Referansemateriale
Aminosyre

Cyst(e)in

Svinefôrblanding
n = 15 n = 17 n = 17 n = 13

n = 16 n = 18 n = 18 n = 16

n = 16 n = 17 n = 17 n = 15

n = 16 n = 16 n = 16

n = antall deltakende laboratorier

R) mellom laboratorier

Referansemateriale
Aminosyre

Cyst(e)in

Svinefôrblanding n = 15 n = 17 n = 17 n = 13

n = 16 n = 18 n = 18 n = 16

n = 16 n = 17 n = 17 n = 15

n = 16 n = 16 n = 16

n = antall deltakende laboratorier

8.  Bruk av referansemateriale

9.  Merknader

kalibreringsløsningene av standardaminosyrene (se 3.27.4 og 3.27.5) og av hydrolysatet (se 5.3.4) betraktes 
som veiledende. 
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Standardløsningen fortynnes med sitratbufferløsning for å oppnå topparealer på midten av området.

optimeres i samsvar med produsentens anbefalinger.

 

1.  Formål og virkeområde

Dette er en metode for bestemmelse av totalinnholdet av tryptofan og innholdet av fritt tryptofan i fôrvarer. Det 

2.  Prinsipp

For bestemmelse av totalinnholdet av tryptofan hydrolyseres prøven i et basisk miljø med en mettet 
bariumhydroksidløsning og holdes oppvarmet ved 110 oC i 20 timer. Etter hydrolysen tilsettes intern standard.

For bestemmelse av fritt tryptofan ekstraheres prøven i et svakt surt miljø ved hjelp av intern standard.

3.  Reagenser

2 2

3 som kan forstyrre bestemmelsen) (se merknad 9.3).

3.5.  Natriumhydroksid.

20

oC.

Fortynn 492 ml saltsyre (3.7) med vann til 1 liter.
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Fortynn 82 ml saltsyre (3.7) med vann til 1 liter.

Fortynn 34 ml ortofosforsyre (3.6) med vann (3.1) til 1 liter.

o

o

3.17.  Standardkalibreringsløsning av tryptofan og intern standard:

metanolkonsentrasjon (10–30 %) som det ferdige hydrolysatet.

Denne løsningen skal tillages like før bruk.

3.18.  Eddiksyre

opp med vann (3.1) til 1 000 ml.

4.  Utstyr

18

o
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5.  Framgangsmåte

5.1.  Tillaging av prøven

må enten lufttørkes ved en temperatur på høyst 50 o
må ekstraheres med petroleumseter (3.9) før de males.

5.2.  Bestemmelse av fritt tryptofan (ekstrakt)

eller rist blandingen i 60 min med et mekanisk risteapparat eller en magnetrører (4.7). Etter bunnfelling 

i sluttvolumet. Overfør til en målekolbe av passende størrelse og fortynn med vann til en mengde som er 

Standardløsning og ekstrakter må beskyttes mot direkte sollys. Dersom ekstraktene ikke kan analyseres samme 
oC i høyst tre døgn.

5.3.  Bestemmelse av totalinnhold av tryptofan (hydrolysat)

2) oC i 20 timer.

Før åpning senkes temperaturen i autoklaven til litt under 100 o
2 

2

til at konsentrasjonen blir på 10–30 % i sluttvolumet. Overfør til en målekolbe av passende størrelse og fortynn 

metanol må ikke føre til utfelling.

Standardløsning og hydrolysater må beskyttes mot direkte sollys. Dersom hydrolysatene ikke kan analyseres 
oC i høyst tre døgn.

5.4.  HPLC-bestemmelse

Følgende betingelser for isokratisk eluering er veiledende. Det kan benyttes andre betingelser forutsatt at de 
fører til tilsvarende resultater (se også 9.1 og 9.2):

18

Kolonnetemperatur: romtemperatur

(3.1) til 1 000 ml.

1 ml/min.

ca. 34 min

Detektorbølgelengde:

Injeksjonsvolum:
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6. Beregning av resultater

A =

=

1 =

c =
(3.17)

2 =

C =

D =

3 =
(3.17)

m = prøvens vekt i g (korrigert til opprinnelig vekt dersom produktet er tørket og/eller avfettet)

=

7.  Repeterbarhet

10 % av det høyeste resultatet.

8.

prøve ble analysert fem ganger: Resultatene er oppført i tabellen nedenfor:

Svinefôr Fôrkonsentrat til svin

12 12 12

n 50 55 50

sr [g/kg]

r [g/kg]

SR [g/kg]

R [g/kg]

= antall laboratorier som har levert inn resultater

n =

sr = standardavvik for repeterbarhet

SR = standardavvik for reproduserbarhet

r = repeterbarhet

R = reproduserbarhet

r =

R =
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12 12

n 55 60

sr [g/kg]

r [g/kg]

r [%]

SR [g/kg]

R [g/kg]

R [%]

= antall laboratorier som har levert inn resultater
n =
sr = standardavvik for repeterbarhet
SR = standardavvik for reproduserbarhet
r = repeterbarhet
R = reproduserbarhet

r =
R =

ble analysert fem ganger.

Fôrblanding til svin Fiskemel med lavt 
fettinnhold

Soyamel Skummetmelk pulver

7 7 7 7

n 25 30 30 30

sr [g/kg]

r [g/kg]

r [%]

SR [g/kg]

R [g/kg]

R [%]

= antall laboratorier som har levert inn resultater
n =
sr = standardavvik for repeterbarhet
SR = standardavvik for reproduserbarhet
r = repeterbarhet
R = reproduserbarhet

r =
R =

9.  Merknader

betingelser prøves: 
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Isokratisk eluering etterfulgt av gradientrensing av kolonnen:

18

Kolonnetemperatur: 32 oC

2 4

0 min. 100 % A

15 min. 100 % A

17 min. 60 % A

19 min. 60 % A

21 min. 100 % A

33 min. 100 % A

ca. 33 min

nedbrytingsprodukter skilles fullstendig fra tryptofan og intern standard. Det skal kjøres hydrolysater uten 
intern standard for å kontrollere at det ikke ligger urenheter på basislinjen under den interne standarden. Det er 

(dvs. normal) konsentrasjon av intern standard og varierende konsentrasjoner av tryptofan. Det er viktig at 

gjøres på nytt med en annen prøvestørrelse og/eller et annet sluttvolum.

9.3. Bariumhydroksid

  

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden anvendes for å bestemme innholdet av råoljer og -fett i fôrvarer. Den er ikke beregnet på 
analyse av oljeholdige frø og frukter.

fôrvarene og av grunnen til at analysen gjennomføres.

1.1.  Metode A – Råoljer og -fett som kan ekstraheres direkte

1.2.  Metode B – Totalt innhold av råolje og -fett

Denne metoden kan anvendes på fôrmidler av animalsk opprinnelse og på alle fôrblandinger. Den skal 
anvendes på alle materialer som råoljer og -fett ikke kan ekstraheres direkte fra uten forutgående hydrolyse 

og oppvarming).

1.3.  Tolking av resultater
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2.  Prinsipp

2.1.  Metode A

Ekstraher prøven med petroleumseter. Destiller av løsemiddelet og tørk og vei restmengden.

2.2.  Metode B

deretter bestemmes som beskrevet i metode A.

3.  Reagenser

o

mindre enn 2 mg/100 ml.

4.  Utstyr

med kravene i 4.1.

o

oC.

5.  Framgangsmåte

5.1.  Metode A (se merknad 8.1)

fettfri bomullspropp.

1).

5.2.  Metode B

300 ml erlenmeyerkolbe og tilsett 100 ml saltsyre (3.3) og noen fragmenter av pimpstein. Dekk til begerglasset 

petroleumseter før hydrolysen ved bruk av metode A.

(1
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oC.

og tredje ledd.

6.  Presentasjon av resultater

Resultatet av veiingen av restmengden uttrykkes som en prosentdel av prøven.

7.  Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene av to parallelle bestemmelser utført på samme prøve av samme analytiker skal 
ikke overskride:

8.  Merknader

8.1.  For produkter med et høyt innhold av olje og fett som er vanskelige å knuse eller som er uegnet til uttak av en 

5.1 siste ledd.

som angitt i 5.1 annet og tredje ledd.

Innholdet av råolje og -fett beregnes som en prosentandel av prøven ved bruk av følgende formel:

der:

m1 =

m2 = restmengdens vekt i gram etter annen ekstraksjon.

8.2.  For produkter med lavt innhold av olje og fett kan vekten av prøven økes til 5 g.

råolje/-fett er høyere enn 15 %. Dette avhenger til en viss grad av type fôrvare og type olje/fett i fôrvaren.
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I.  

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme en fôrvares innhold av fettfrie organiske stoffer som er uløselige i 

2.  Prinsipp

foraskes ved 475–500 o

3.  Reagenser

3.2.  Antiskummiddel (f.eks. n-oktanol).

o

3.4.  Aceton.

oC.

4.  Utstyr

forhåndsoppvarmes hver dag før bruk med kokende vann i fem minutter.

varmes opp til 500 oC i noen minutter og deretter avkjøles (8.6).

tilkopling av den kalde ekstraksjonsenheten (4.6) og digelen.

5.  Framgangsmåte

150 ml kokende svovelsyre (3.1) i den sammensatte sylinderen og digelen og tilsett om nødvendig noen dråper 
antiskummiddel (3.2).
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la den fosskoke i nøyaktig 30 minutter. Filtrer og gjenta vaskeprosessen som for svovelsyre.

Etter siste vask og tørking frakoples digelen med innhold og festes til den kalde ekstraksjonsenheten (4.6). 

tørt etter hver vask.

o

vei den raskt. Sett digelen i en muffelovn og la den foraskes til konstant vekt (vekttap mellom to påfølgende 
oC i minst 30 minutter.

Etter hver oppvarming avkjøles digelen først i ovnen og deretter i eksikatoren før den veies.

6.  Beregning av resultater

der:

m =

m0 =

m1 = vekttap (i g) ved foraskning under blindprøven.

7.  Repeterbarhet

8.  Merknader

8.1.  Fôrvarer med et råfettinnhold på over 10 % må avfettes med petroleumseter (3.5) før analysen. Filterdigelen 

(4.1). Fortsett deretter som angitt i 5.

angitt i 8.1 og avfettes på nytt etter koking med syre. Etter koking med syre og påfølgende vasking koples 
digelen med innhold til den kalde ekstraksjonsenheten (4.6) og vaskes tre ganger med 30 ml aceton og deretter 
tre ganger med 30 ml petroleumseter. Filtrer under vakuum til den er tørr og fortsett analysen som beskrevet i 
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foretas to bestemmelser på samme prøve i samme serie.

oC. Sørg for å 
unngå temperatursjokk under oppvarming og avkjøling.

  

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme mengden av reduserende sukker og totalt sukkerinnhold etter 

og det skal tas hensyn til dette ved beregning av resultatene.

2.  Prinsipp

3.  Reagenser

o

3COO)2 2O og 3 g iseddik i vann. Fyll opp med vann til 
100 ml.

4Fe (CN)6 2O i vann. Fyll opp med vann til 100 ml.

3.5.  Saltsyre 4 mol/l.

2 CO3 1 mol/l). Se (5.4) siste ledd. 

4 2
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6 8O 2

3.10.  Stivelsesløsning: En blanding av 5 g oppløselig stivelse i 30 ml vann tilsettes i 1 liter kokende vann. Kok i tre 

3.11.  Svovelsyre 3 mol/l.

3.14.  3-metyl-1-butanol.

4.  Utstyr

5.  Framgangsmåte

5.1.  Ekstraksjon av prøven

 

5.2.  Bestemmelse av reduserende sukker

i prøven.

5.3.  Bestemmelse av totalsukker etter invertering

til ca. 20 oC og tilsett 15 ml natriumhydroksidløsning (3.7). Fyll opp med vann til 100 ml og homogeniser. 

5.4.  Titrering etter Luff-Schoorl-metoden

følgende måte:
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stivelsen (3.10) som indikator og gjør ferdig titreringen.

vann etter at det er tilsatt 10 ml kaliumjodid (3.12) og 25 ml svovelsyre (3.11) uten at det koker.

6.  Beregning av resultater

7.

mengder av hver reagens. Fyll opp til merket med 80 % etanol (v/v).

fylles det på destillert vann opp til merket.

av totalsukker benyttes framgangsmåten som er beskrevet i 5.3.

8.  Merknader

8.1.  For å hindre skumdannelse er det tilrådelig å tilsette (uavhengig av volumet) ca. 1 ml 

den delen av løsningen som ble oppnådd ved bestemmelsen av laktose etter metoden fastlagt for det formålet 
(etter fermentering av de andre typene sukker og klaring).

Eksempel:
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ml Na2 S2 O3

Na2 S2 O3 invertsukker
C6 12 O6

C12 22 O11 C12 22 O11

Na2 S2 O3

ml mg forskjell mg forskjell mg forskjell ml

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

K.  

1.  Formål og virkeområde

laktose.

2.  Prinsipp

Saccharomyces cerevisiae

3.  Reagenser

3.1.  Suspensjon av Saccharomyces cerevisiae
høyst én uke i kjøleskap.

3COO)2 2O og 3 g iseddik i vann. Fyll opp med vann til 
100 ml.

4 Fe (CN)6 2O i vann. Fyll opp med vann til 100 ml.

2 CO3
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4 2

6 8O 2

3.7.  Svovelsyre 3 mol/l.

3.9.  Stivelsesløsning: En blanding av 5 g oppløselig stivelse i 30 ml vann tilsettes i 1 liter kokende vann. Kok i tre 

4.  Utstyr

oC.

5.  Framgangsmåte

o  
 

40o C. Avkjøl til ca. 20 oC.

erlenmeyerkolbe. Om nødvendig fylles det opp med vann til 25 ml.

minutter titrer på følgende måte:

(3.9) som indikator og gjør ferdig titreringen.

vann etter at det er tilsatt 10 ml kaliumjodidløsning (3.6) og 25 ml svovelsyre (3.7) uten at det koker.

6.  Beregning av resultater

Resultatet for vannfri laktose uttrykkes som en prosentdel av prøven.

7.  Merknad

(3.1).
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ml Na2 S2 O3

Na2 S2 O3 invertsukker
C6 12 O6

C12 22 O11 C12 22 O11

Na2 S2 O3

ml mg forskjell mg forskjell mg forskjell ml

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

  

POLARIMETRISK METODE

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av stivelse og nedbrytningsprodukter av stivelse med 
høy molekylvekt i fôrvarer i forbindelse med samsvarskontroll med fastsatt energiinnhold (bestemmelsene i 

1).

2.  Prinsipp

3.  Reagenser

(1
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3COO)2 2O og 3 g iseddik i vann. Fyll opp med vann til 
100 ml.

4 Fe(CN)6 2O i vann. Fyll opp med vann til 100 ml.

oC.

4.  Utstyr

5.  Framgangsmåte

5.1.  Ti lberedning  av  prøven

5.2.  Bestemmelse  av  den  to ta le  op t i ske  dre in ing  (P e l ler  S)  ( se  merknad 7 .1)

(3.2). Rist blandingen til stoffet er jevnt fordelt og tilsett deretter ytterligere 25 ml saltsyre (3.2). Sett til slutt 
kolben i et kokende vannbad og rist kraftig og jevnt de første tre minuttene for å hindre at stoffet klumper seg. 

avkjøl straks til 20 oC.

5.3.  Bestemmelse  av  den  opt i ske  dre in ing  (P '  e l ler  S ' )  av  s to f fer  som er  løse l ige  i  40  % 
e tanol

merknad 7.2). Sett kolben til side i én time ved romtemperatur. I dette tidsrommet ristes kolben kraftig seks 

(3.1) og rist kolben kraftig. Sett tilbakeløpskjøleren på erlenmeyerkolben og plasser den deretter i et kokende 

oC.

mål den optiske dreiningen som beskrevet i 5.2 annet og tredje ledd.

6.  Beregning av resultater

Stivelsesinnholdet i % beregnes som følger:

Stivelsesinnhold (%) =

= total optisk dreining i buegrader
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=

D
20° =

faktoren er følgende:

o: risstivelse
o: potetstivelse
o: maisstivelse
o: hvetestivelse
o: byggstivelse
o: havrestivelse
o: andre stivelsesarter og stivelsesblandinger i fôrblandinger

6.2.  Måling med sakkarimeter

Stivelsesinnhold (%) =

S = total optisk dreining i sakkarimetergrader

= optisk dreining i sakkarimetergrader for de stoffer som er oppløselige i 40 % etanol (v/v)

N =
måling med et 200 mm rør

D
20° =

6.3.  Repeterbarhet

ikke overskride 1 % i relativ verdi.

7.  Merknader

bruk av en nøyaktig påkrevd mengde fortynnet svovelsyre før den totale optiske dreiningen bestemmes.

vannbad på 50 oC i 30 minutter. Etter avkjøling fortsettes analysen som beskrevet i 5.3.

resultater.
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1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av råaske i fôrvarer.

2.  Prinsipp

o

3.  Reagenser

20 % løsning (w/v) av ammoniumnitrat.

4.  Utstyr

4.2.  Elektrisk muffelovn med termostat.

5.  Framgangsmåte

digel til foraskning som først er varmet opp til 550 o
opp gradvis til stoffet karboniseres. Foraskes som beskrevet i 5.1 eller 5.2.

o

den avkjøles og vei den med det samme.

o

6.  Beregning av resultater

Regn ut restmengdens vekt ved å trekke fra taraen.

Resultatet uttrykkes som en prosentandel av prøven.

7.  Merknader

7.1.  Asken av stoffer som er vanskelige å foraske

arbeidstrinnet så mange ganger som nødvendig til foraskningen er fullstendig.

7.2.  Når det gjelder stoffer som er motstandsdyktige overfor behandlingen
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7.3.  Når det gjelder olje eller fett

N.  

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet i fôrvarer av mineralske stoffer som er uoppløselige i 

1.1. Metode A:

1.2. Metode B: anvendes på mineralske sammensetninger og blandinger og på fôrblandinger som har et innhold av 

2.  Prinsipp

2.1. Metode A:

2.2. Metode B:

3.  Reagenser

3.1.  Saltsyre 3 mol/l

4.  Utstyr

4.2.  Elektrisk muffelovn med termostat.

5.  Framgangsmåte

5.1.  Metode A

Forask prøven ved å bruke metoden som er beskrevet for bestemmelse av råaske. Asken som oppstod etter den 

tarert digel ved en temperatur på minst 550 oC og høyst 700 oC. Avkjøl i en eksikator og vei.

5.2.  Metode B
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oC og høyst 700 o

6.  Beregning av resultater

Regn ut restmengdens vekt ved å trekke fra taraen. Resultatet uttrykkes som en prosentandel av prøven.

7.  Merknad

O.  

1.  Formål og virkeområde

2.  Prinsipp

sammenlignes med det som frigjøres under de samme forhold av en kjent mengde kalsiumkarbonat

3.  Reagenser

4.  Utstyr

Scheibler-Dietrich-apparat (se diagram) eller tilsvarende apparat.

5.  Framgangsmåte
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å senke røret (2). Rist kolben (4) til frigjøringen av karbondioksid har stoppet helt.

noen minutter

6.  Beregning av resultater

der:

X =

= ml CO2 som frigjøres av prøveporsjonen.

1 = ml CO2 3.

m = prøveporsjonens vekt i g.

7.  Merknader
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FOTOMETRISK METODE

1.  Formål og virkeområde

av produkter med et lavt innhold av fosfor. I visse tilfeller (for produkter med høyt innhold av fosfor) kan en 
gravimetrisk metode brukes.

2.  Prinsipp

3.  Reagenser

20

20

20

20

ammoniummonovanadatløsning (3.6.2) og 134 ml salpetersyre (3.4) i en 1 liter målekolbe. Fyll opp til merket 
med vann.

4 7O24 2O i varmt 

4 3 i 400 ml varmt vann. 
3 2

opp med vann til 1 liter.

2 4 i vann. Fyll opp med 
vann til 1 liter.

4.  Utstyr

4.2.  Elektrisk muffelovn med termostat innstilt på 550 oC.

4.3.  Kjeldahl-kolbe på 250 ml.

4.5.  Spektrofotometer.

5.  Framgangsmåte

5.1.  Tillaging av løsningen

Alt etter prøvens art lages det til en løsning som beskrevet i 5.1.1 eller 5.1.2.
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20 ml svovelsyre (3.5) og rist kolben for å gjennomfukte stoffet med syre og for å unngå at det setter seg fast på 

deretter 2 ml salpetersyre (3.4). Dette varmes forsiktig opp og avkjøles litt før det tilsettes litt mer salpetersyre 

5.1.2. Framgangsmåte  for  prøver  som inneholder  organiske  s toffe r  og  som ikke  inneholder 
ka ls ium-  og  magnes iumdihydrogenfosfa te r

 
1 g kalsiumkarbonat (3.1). Forask blandingen i muffelovnen ved 550 oC inntil det oppnås hvit eller grå aske 

5.2.  Fargeutvikling og måling av optisk tetthet

oC. Den optiske tettheten måles i et 
spektrofotometer ved 430 nm mot en løsning som oppnås ved å tilsette 10 ml av molybdovanadat-reagensen 
(3.6) til 10 ml vann.

5.3.  Kalibreringskurve

minst ti minutter ved 20 oC. Den optiske tettheten måles som angitt i 5.2. Kalibreringskurven trekkes opp ved 
å avtegne verdiene for den optiske tettheten mot de tilsvarende mengdene med fosfor. For konsentrasjoner 

6.  Beregning av resultater

Resultatet uttrykkes som en prosentandel av prøven.

Repeterbarhet

1.  Formål og virkeområde

uttrykt som natriumklorid. Den kan anvendes på alle typer fôrvarer.

2.  Prinsipp
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3.  Reagenser

4)Fe(SO4)2.

3.5.  Dietyleter.

3.6.  Aceton.

3COO)2 2O og 3 g iseddik i vann. Fyll opp med vann til 
100 ml.

4Fe(CN)6 2O i vann. Fyll opp med vann til 100 ml.

4.  Utstyr

5.  Framgangsmåte

5.1.  Tillaging av løsningen

Samtidig utføres det en blindprøve utenom analyseprøven.

o

5 .1 .3 .

o

og  andre  produkter  med høyt  innhold  av  p lan tes l im e l le r  ko l lo ida le  s toffe r  ( f . eks . 
deks t r iner t  s t ive lse)

5.2.  Titrering

(3.3) og to dråper ammoniumtiocyanatløsning (3.1) som overføres med en byrette fylt opp til nullmerket. Det 
brukes deretter en byrette til å overføre sølvnitratløsningen (3.2) på en slik måte at det oppnås et overskudd på 

med ammoniumtiocyanatløsningen (3.1) til den rødbrune fargen har holdt seg i ett minutt.
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6.  Beregning av resultater

der:

1 =

2 =

m = prøvens vekt

1 2).

7.  Merknader

petroleumseter.
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VEDLEGG IV

ANALYSEMETODER FOR KONTROLL AV NIVÅET AV GODKJENTE TILSETNINGSSTOFFER I 
FÔRVARER

1.  Formål og virkeområde

trans-retinylalkohol og dets cis-isomerer som bestemmes ved hjelp av denne metoden. Innholdet av vitamin 
trans-vitamin 

trans trans-vitamin A-palmitat.

2.  Prinsipp

trans-vitamin 
A-alkohol ikke skilles fra sine cis-isomerer.

3.  Reagenser

oC

2 2O (x = 7-9)

3.8.  2-propanol

av den anvendte kolonnes egenskaper.

3.11.  All-trans 6 IE/g

3.11.1.  Stamløsning av all-trans

Den nominelle konsentrasjonen av vitamin A i denne løsningen er 1 400 IE per ml. Det nøyaktige innholdet 
bestemmes i samsvar med 5.6.3.1.

3.12.  All-trans 6 IE/g

3.12.1.  Stamløsning av all-trans

Den nominelle konsentrasjonen av vitamin A i denne løsningen er 1 400 IE per ml. Det nøyaktige innholdet 
bestemmes i samsvar med 5.6.3.2.
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tert

4.  Utstyr

18

4.6.  Spektrofotometer med 10 mm kvartsceller

4.8.2.  Innsats av slipt glass med et siderør og et justerbart rør gjennom midten. Det justerbare røret skal ha en U-formet 

5.  Framgangsmåte

Merk: 
glassvarer av brunt glass eller som er innpakket i aluminiumsfolie) og oksygen (spyl med nitrogen). 

proppen av og til).

5.1.  Tilberedning av prøven

For å unngå tap av vitamin A skal prøven males umiddelbart før den veies og forsåpes.

5.2.  Forsåpning

(4.3) og kok med tilbakestrømning i nye 25 minutter under omrøring og langsom gjennomstrømning av 
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5.3.  Ekstraksjon

Forsåpningsløsningen overføres kvantitativt ved sedimentering til en 1 000 ml skilletrakt (4.2.3) eller til 

5.3.1. Eks t raks jon  med sk i l le t rak t  (4 .2 .3)

petroleumseter (3.2).

holde) med porsjoner på 100 ml vann helt til vannet ikke farges ved tilsetting av fenolftaleinløsning (3.7). Det 

merket med petroleumseter (3.2) og bland godt.

5.3.2. Eks t raks jon  med eks t raks jonsappara t  (4 .8)

to lagene. Det øvre laget av petroleumseter overføres til en 1 000 ml skilletrakt (4.2.3) ved innføring av nitrogen 

og overfør petroleumseterlagene til skilletrakten.

5.4.  Tillaging av prøveløsningen for HPLC

på høyst 40 o

kolben fra rotasjonsfordamperen. Fjern det resterende løsemiddelet med en nitrogenstrøm (3.10) og løs 
umiddelbart opp restmengden i et kjent volum (10–100 ml) metanol (3.3) (konsentrasjonen av vitamin A skal 
ligge i området 5–30 IE/ml).

5.5.  HPLC-bestemmelse

18

resultater.

18

1–2 ml/min.

Detektor (4.5.2):
(eksitasjon: 325 nm/emisjon: 475 nm)
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5.6.  Kalibrering

Ekstraher deretter med petroleumseter (3.2) som beskrevet i 5.3 og spe ut til 500 ml med petroleumseter (3.2). 

konsentrasjonen av vitamin A i denne løsningen er 560 IE per ml. Nøyaktig innhold bestemmes i samsvar med 
5.6.3.3. Standardarbeidsløsningen skal tillages like før bruk.

(3.3) og bland. Den nominelle konsentrasjonen av vitamin A i denne fortynnede arbeidsløsningen er 56 IE 
per ml.

fortynnede 
fyll opp til merket med metanol (3.3) og bland. Den nominelle konsentrasjonen av vitamin A i disse løsningene 

de gjennomsnittlige topphøydene (-arealene) til å trekke opp en kalibreringskurve med hensyn til resultatene 

5.6.3.1.  S tamløsning  av  v i tamin  A-ace ta t

til merket med 2-propanol (3.8). Den nominelle konsentrasjonen av vitamin A i denne løsningen er 56 IE per 

Ekstinksjonsmaksimum skal ligge mellom 325 og 327 nm.

IE vitamin A/ml = E326

(E1 %
1 cm for vitamin A-acetat = 1 530 ved 326 nm i 2-propanol)

5.6.3.2. S tamløsning  av  v i tamin  A-palmi ta t

merket med 2-propanol (3.8). Den nominelle konsentrasjonen av vitamin A i denne løsningen er 56 IE per ml. 

Ekstinksjonsmaksimum skal ligge mellom 325 og 327 nm.

IE vitamin A/ml = E326

(E1 %
1 cm for vitamin A-palmitat = 957 ved 326 nm i 2-propanol)

5.6.3.3. S tandardarbe ids løsn ing  av  v i tamin  A

ufortynnede

over i en 25 ml målekolbe og fyll opp til merket med 2-propanol (3.8). Den nominelle konsentrasjonen av 

spektrofotometeret (4.6) mellom 300 og 400 nm. Ekstinksjonsmaksimum skal ligge mellom 325 og 327 nm.
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IE vitamin A/ml = E325

(E1 %
1 cm for vitamin A-alkohol = 1 821 ved 325 nm i 2-propanol)

6.  Beregning av resultater

konsentrasjon i IE/ml ved hjelp av kalibreringskurven (5.6.2).

Innholdet av vitamin A w (IE/kg) i prøven beregnes ved hjelp av følgende formel:

der:

c = prøveløsningens (5.4) vitamin A-konsentrasjonen i IE/ml

1 = prøveløsningens (5.4) volum i ml

2 = volum av delmengde tatt i 5.4 i ml

m = prøvemengdens vekt i g

7.  Merknader

7.4.  For torskelevertran og andre rene fettstoffer økes forsåpningstiden til 45–60 minutter.

(-arealene) for alle cis- og transisomerer summeres for beregning.

7.7.  I stedet for natriumaskorbatløsning er det mulig å bruke ca. 150 mg askorbinsyre.

kaliumhydroksidløsning (3.4)

på 2:1 mellom vann og etanol.

For å kontrollere om den anvendte analysemetoden gir pålitelige resultater for denne bestemte matriksen 

8.  Repeterbarhet

15 % av det høyeste resultatet.
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9. 1)

Fôrvarer iblandet 
premiks Smågris fôr

13 12 13 12 13

n 48 45 47 46 49

[IE/kg]
6 6 537100 151800 18070

Sr [IU/kg] 6 6 22080 12280 682

r [IU/kg] 6 6 61824 34384 1910

r[%]

SR [IU/kg] 6 6 46300 23060 3614

R [IU/kg] 6 6 129640 64568 10119

R [%] 15 20

= antall laboratorier
n = antall enkeltverdier
sr = standardavvik for repeterbarhet
SR = standardavvik for reproduserbarhet
r = Repeterbarhet
R = Reproduserbarhet

r =
R =

(1
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1.  Formål og virkeområde

Dette er en metode for bestemmelse av vitamin E i fôrvarer og premikser. Innholdet av vitamin E uttrykkes 

2.  Prinsipp

3.  Reagenser

oC

2S 2O (x = 7-9)

av den anvendte kolonnes egenskaper.

 

 

tert

4.  Utstyr

4.1.  Rotasjonsfordamper.
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18

4.6.  Spektrofotometer med 10 mm kvartsceller.

4.8.2.  Innsats av slipt glass med et siderør og et justerbart rør gjennom midten. Det justerbare røret skal ha en U-formet 

5.  Framgangsmåte

Merk: 
glassvarer av brunt glass eller som er innpakket i aluminiumsfolie) og oksygen (spyl med nitrogen). 

proppen av og til).

5.1.  Tilberedning av prøven

For å unngå tap av vitamin E skal prøven males umiddelbart før den veies og forsåpes.

5.2.  Forsåpning

og la koke med tilbakestrømning i fem minutter. Deretter tilsettes 25 ml kaliumhydroksidløsning (3.4) 
gjennom kjøleapparatet (4.3) og kokes med tilbakestrømning i nye 25 minutter under omrøring og langsom 

romtemperatur.

5.3.  Ekstraksjon

Forsåpningsløsningen overføres kvantitativt ved sedimentering til en 1 000 ml skilletrakt (4.2.3) eller til 

5.3.1. Eks t raks jon  med sk i l le t rak t  (4 .2 .3)

petroleumseter (3.2).
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holde) med porsjoner på 100 ml vann helt til vannet ikke farges ved tilsetting av fenolftaleinløsning (3.7). Det 

merket med petroleumseter (3.2) og bland godt.

5.3.2. Eks t raks jon  med eks t raks jonsappara t  (4 .8)

to lagene. Det øvre laget av petroleumseter overføres til en 1 000 ml skilletrakt (4.2.3) ved innføring av nitrogen 

og overfør petroleumseterlagene til skilletrakten.

5.4.  Tillaging av prøveløsningen for HPLC

på høyst 40 o

5.5.  HPLC-bestemmelse

18

Følgende betingelser er veiledende. Det kan benyttes andre betingelser forutsatt at de fører til tilsvarende 
resultater.

18

1–2 ml/min.

Detektor (4.5.2): Fluorescensdetektor

5.6.  

5.6.1.1. Ti l lag ing  av  s tandardarbeids løsn ing

erlenmeyerkolbe (4.2.1) og hydrolyser som beskrevet i 5.2. Ekstraher deretter med petroleumseter (3.2) som 
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5.6.1.2. Ti l lag ing  av  ka l ibrer ings løsn inger  og  ka l ibrer ingskurve

de gjennomsnittlige topphøydene (-arealene) til å trekke opp en kalibreringskurve.

5.6.1.3. 

Absorpsjonsmaksimum skal ligge ved 284 nm:

E1 %
1 cm

5.6.2.1. Ti l lag ing  av  s tandardarbeids løsn ing

tillages like før bruk.

5.6.2.2. Ti l lag ing  av  ka l ibrer ings løsn inger  og  ka l ibrer ingskurve

de gjennomsnittlige topphøydene (-arealene) til å trekke opp en kalibreringskurve.

5.6.2.3.

spektrum mot etanol (3.1) i spektrofotometeret (4.6) mellom 250 og 320 nm. Absorpsjonsmaksimum skal ligge 
ved 292 nm:

E1 %
1 cm

6.  Beregning av resultater

Innholdet av vitamin E w (mg/kg) i prøven beregnes ved hjelp av følgende formel:

der:

c =

1 = prøveløsningens (5.4) volum i ml

2 = volum av delmengden tatt i (5.4) i ml

m = prøvemengdens vekt i g
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7.  Merknader

7.7.  I stedet for natriumaskorbatløsning er det mulig å bruke ca. 150 mg askorbinsyre.

8.  Repeterbarhet

15 % av det høyeste resultatet.

9. 1)

Fôrvarer iblandet 
premiks Smågris fôr

12 12 12 12 12

n 48 48 48 48 48

[mg/kg]
17380 1187 926 315

Sr [mg/kg] 384

r [mg/kg] 1075

r [%]

SR [mg/kg] 830

R [mg/kg] 2324

R [%]

= antall laboratorier

n = antall enkeltverdier

sr = standardavvik for repeterbarhet

sR = standardavvik for reproduserbarhet

r = Repeterbarhet

R = Reproduserbarhet

r =

R =

(1
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1.  Formål og virkeområde

for mengdebestemmelse er:

2.  Prinsipp

bestemmes ved hjelp av atomabsorpsjonspektrometri etter passende fortynning.

3.  Reagenser

Innledning

behandling på ionebytterharpiks.

Om nødvendig skal reagensene renses ytterligere.

har garanti og er kontrollert før bruk.

enn 10 mg (som sulfat)/liter.

til 1 liter.

deler vann.

opp med vann til 1 liter.
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handelen:

opp med vann til 1 liter.

4.  Utstyr

4.3.  Atomabsorpsjonsspektrofotometer som oppfyller metodens krav med hensyn til følsomhet og nøyaktighet i det 
området som kreves.

5.  Framgangsmåte(1)

5.1.  Prøver som inneholder organisk materiale

5.1.1. Foraskning  og  t i l l ag ing  av  løsn ingen  som ska l  ana lyseres (2)

tørkeskap ved 105 o
gradvis til 450–475 o

Fukt asken med vann og overfør til et 250 ml begerglass. Skyll digelen med i alt 5 ml saltsyre (3.1) som 
overføres langsomt og forsiktig til begerglasset (en voldsom reaksjon kan forekomme på grunn av dannelse av 
CO2

rør av og til med en glasstav.

(1) Andre metoder for oppslutning kan benyttes forutsatt at de har vist seg å gi tilsvarende resultater (som f.eks. oppslutning med 
mikrobølgetrykk).

(2

må fjernes. For prøver av slike fôrvarer skal derfor følgende endrede framgangsmåte brukes: Utfør arbeidstrinnene i 5.1.1.1 så 

en kvarts- eller platinadigel. Forask i muffelovnen (4.1) ved en temperatur lavere enn 550 oC inntil alt karbonholdig materiale er 
oC. 
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450–475 o

Merknader:

metallene.

10–20 g og begrense den endelige løsningen til bare 100 ml.

c)  Foraskning skal foretas i lukket ovn uten injeksjon av luft eller oksygen.

oC.

5.1.2. Spekt rofo tomet r i sk  bes temmelse

5.1.2.1. Ti l lag ing  av  ka l ibrer ings løsn inger

kalibreringsløsninger. Avhengig av spektrofotometerets type og følsomhet kan det imidlertid bli nødvendig å 
velge andre konsentrasjoner.

Jern

0 1 2 3 4 5

ml av standardarbeidsløsning (3.7.1)  0 1 2 3 4 5

7 7 7 7 7 7 7

Kobber

0

ml av standardarbeidsløsning (3.8.1)  0 1 2 4 6 8 10

8 8 8 8 8 8 8
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Mangan

0

ml av standardarbeidsløsning (3.9.1)  0 1 2 4 6 8 10

7 7 7 7 7 7 7

Sink

0

ml av standardarbeidsløsning (3.10.1)  0 1 2 4 6 8

7 7 7 7 7 7 7

5.1.2.2. Ti l lag ing  av  prøve løsn ing  t i l  analyse

For bestemmelse av kobber kan den løsningen som er tillaget etter 5.1.1 vanligvis anvendes direkte. Dersom 

 

5.1.2.3. Bl indprøve

5.1.2.4. Måling  av  a tomabsorps jon

5.2.  Mineralfôr

6.  Beregning av resultater
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7.  Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene av to parallelle bestemmelser utført på samme prøve av samme analytiker skal 
ikke overskride:

8.  Merknad

kan tilsetting av lantankloridløsning (3.11) sløyfes i analyseløsningen og kalibreringsløsningene.

1.  Formål og virkeområde

er 1 mg/kg.

2.  Prinsipp

Etter behandling med varmt vann ekstraheres halofuginon som fri base i etylacetat og skilles deretter ut som 

3.  Reagenser

3.2.  Amberlite XAD-2 harpiks.

3.3.  Ammoniumacetat.

3.4.  Etylacetat.

3.5.  Eddiksyre (iseddik).

 

stabil i tre uker ved 5 oC dersom den oppbevares mørkt.

3.6.2. Kal ibrer ings løsn inger

til merket med mobil fase (3.21) og bland. Disse løsningene har konsentrasjoner av halofuginon på henholdsvis 
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20

3.9.  Sølvnitrat.

3.10.  Natriumaskorbat.

3.11.  Natriumkarbonat.

3.12.  Natriumklorid.

mettet.

Fortynn 10 ml saltsyre (3.7) med vann til 1 liter.

En passende mengde Amberlite (3.2) vaskes med vann til alle kloridioner er fjernet. Dette kan påvises med en 
sølvnitratprøve (3.20) som utføres på vannfasen som fjernes. Deretter vaskes harpiksen med 50 ml metanol 

en lukket beholder.

4.  Utstyr

4.1.  Ultralydbad

4.2.  Rotasjonsfordamper

4.3.  Sentrifuge

18
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5.  Framgangsmåte

Merk: 
etylacetat i mer enn 30 minutter.

5.1.  Allment

5.1.1.  En blindprøve skal analyseres for å kontrollere at det verken er halofuginon eller interfererende stoffer til stede.

Merk: 
halofuginon ikke påvises i blindprøven.

5.2.  Ekstraksjon

oC) i fem minutter. 

100 ml etylacetat (3.4) og rist røret kraftig for hånd i 15 sekunder. Sett røret i ultralydbad (4.1) i tre minutter 

ekstraktene i ett minutt med 50 ml natriumkloridmettet natriumkarbonatløsning (3.16) og fjern vannfasen.

Overfør vannfasen kvantitativt til en 250 ml rundbunnet kolbe og fjern den organiske fasen. Inndamp all 

må ikke overskride 40 oC. Under et vakuum på ca. 25 mbar vil all resterende etylacetat bli fjernet i løpet av 5 
minutter ved 38 oC.

5.3.  Rensing

En XAD-2 kolonne tillages for hvert prøveekstrakt. Overfør 10 g tillaget Amberlite (3.19) til en glasskolonne 

kolonnen stå i 10 minutter for å stabilisere seg før bruk. Kolonnen må aldri bli tørr.

5.3.2. Rens ing  av  prøven

eluatet. Elueringshastigheten bør ikke overskride 20 ml/minutt. Skyll den rundbunnede kolben med 20 ml 
saltsyre (3.17) og bruk denne løsningen til å rense harpikskolonnen. Den resterende syreløsningen fjernes 

å stabilisere seg med harpiksen og fortsett elueringen ved en hastighet som ikke overskrider 20 ml/minutt. 

temperaturen på vannbadet bør ikke overskride 40 oC. Overfør restmengden kvantitativt til en 10 ml målekolbe 
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5.4.  HPLC-bestemmelse

Følgende betingelser er veiledende. Andre betingelser kan brukes forutsatt at de gir de samme resultater.

Detektorbølgelengde: 243 nm

5.4.2. Kal ibrer ingskurve

bestem den gjennomsnittlige topphøyden (-arealet) av halofuginontoppene.

6.  Beregning av resultater

Innholdet av halofuginon w (mg/kg) i prøven beregnes etter følgende formel:

der:

c =

m = prøvemengdens vekt i g.

7.  Validering av resultatene

7.1.  Identitet

ved bruk av en diodearraydetektor som gjør det mulig å sammenligne spektrene til prøveekstraktet og 

7.1.1. Kromatograf i  med t i l se t t ing  av  k jen t  mengde  s tandards toff

Konsentrasjonen i et prøveekstrakt økes ved tilsetting av en passende mengde kalibreringsløsning (3.6.2). 

bredden.
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7.1.2. Diodear raydeteks jon

Resultatene vurderes etter følgende kriterier:

relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til stede og avviket mellom 
spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av standardanalyttens absorbans.

mellom 10 og 100 % av den relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til 
stede og avviket mellom spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av spekterets absorbans 
i spissen.

7.2.  Repeterbarhet

7.3.  

8.

1) ble tre prøver analysert av åtte laboratorier.

Resultater

(blindprøve)

Etter to måneder Etter to måneder

ND

SR [mg/kg]

R [%] 16 18 14 17

86 74 88 75

ND = ikke påvist

SR = standardavvik for reproduserbarhet

R =

=

1.  Formål og virkeområde

er 5 mg/kg.

(1
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2.  Prinsipp

Robenidin elueres fra kolonnen med konsentrert metanol og økes til passende volum med mobil fase. Innholdet 

3.  Reagenser

3.2.  Sur metanol.

og bland.

50 ml dinatriumhydrogenfosfatløsning (3.7).

3.9.  Standard.

oppbevar den mørkt.
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3.9.3. Kal ibrer ings løsn inger

ml målekolber. Fyll opp til merket med mobil fase (3.8) og bland. Disse løsningene har konsentrasjoner av 

4.  Utstyr

lengde 250 mm.

4.3.  Rotasjonsfordamper.

250–400 nm.

18

5.  Framgangsmåte

Merk: Robenidin er lysfølsomt. Det skal brukes brunt glass ved alle arbeidstrinn.

5.1.  Allment

5.1.1.  En blindprøve skal analyseres for å kontrollere at det verken er robenidin eller interfererende stoffer til stede.

Merk: 
påvises robenidin i blindprøven.

5.2.  Ekstraksjon
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5.3.  Rensing

Sett en liten glassullpropp i den nederste enden av en glasskolonne (4.1) og dytt den helt ned med en glasstav. 

til å sette seg.

5.3.2. Rens ing  av  prøven

kolonneveggen og la løsningen absorberes av aluminiumoksidet. Eluer robenidin fra kolonnen 

redusert trykk ved 40 o  
3–4 ml mobil fase (3.8) og overfør den kvantitativt til en 10 ml målekolbe. Skyll kolben gjentatte ganger med 

(5.4).

5.4.  HPLC-bestemmelse

Følgende betingelser er veiledende. Andre betingelser kan brukes forutsatt at de gir de samme resultater.

Detektorbølgelengde: 317 nm

5.4.2. Kal ibrer ingskurve

bestem den gjennomsnittlige topphøyden (-arealet) av robenidintoppene.

6.  Beregning av resultater

Innholdet av robenidin w (mg/kg) i prøven beregnes etter følgende formel:

der:

c =

m = prøvemengdens vekt i g.
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7.  Validering av resultatene

7.1.  Identitet

ved bruk av en diodearraydetektor som gjør det mulig å sammenligne spektrene til prøveekstraktet og 

7.1.1. Kromatograf i  med t i l se t t ing  av  k jen t  mengde  s tandards toff

Konsentrasjonen i et prøveekstrakt økes ved tilsetting av en passende mengde kalibreringsløsning (3.9.3). 

7.1.2. Diodear raydeteks jon

Resultatene vurderes etter følgende kriterier:

relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til stede og avviket mellom 

mellom 10 og 100 % av den relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til 
stede og avviket mellom spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av spekterets absorbans 
i spissen.

7.2.  Repeterbarhet

10 % for robenidininnhold over 15 mg/kg.

7.3.  

8.

tabellen nedenfor:

Fjørfe Kanin

sr [mg/kg]

r [%]

SR [mg/kg]

R [%]

sr = standardavvik for repeterbarhet

r =
SR = standardavvik for reproduserbarhet

R =
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1.  Formål og virkeområde

2.  Prinsipp

Etter tilsetting av en intern standard fortynnes prøven med sur metanol. For fôrvarer renses en delmengde 
av ekstraktet på en fastfase C18

3.  Reagenser

3.2.  Ammoniumacetat

20

 
oC er løsningen stabil i én måned.

oC er løsningen stabil i én måned.

acetonitril.

 
oC er løsningen stabil i én måned.

oC er løsningen stabil i én måned.
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oC er løsningen stabil i én måned.

skal tillages like før bruk.

3.11.  Fastfase C18

3.12.  Ekstraksjonsmiddel: sur metanol.

4.  Utstyr

4.3.  Rotasjonsfordamper

4.6.  Ultralydbad

5.  Framgangsmåte

5.1.  Allment

interfererende stoffer.

(5.2) påbegynnes.
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5.2.  Ekstraksjon

5.2.1. Fôrvarer

 
20 ml av supernatanten til en egnet glassbeholder og fortynn med 20 ml vann. Overfør denne løsningen til 

Inndamp denne fraksjonen til den akkurat når tørrhet ved hjelp av rotasjonsfordamperen (4.3) ved 60 o

 

 

(4.3) ved 60 o

5.3.  HPLC-bestemmelse

(4.2.1): kolonnepakning eller tilsvarende

ammoniumacetat og tetrabutyl-
ammonium-hydrogensulfat

acetonitril

metanol

Elueringsmetode:

Injeksjonsvolum:

Detektor bølgelengde: 280 nm

5.3.2. Kal ibrer ings løsn ing
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6.  Beregning av resultater

6.1.  Fôrvarer

der:

h =
h = topphøyde (-areal) for intern standard i prøveløsningen (5.2.1)
h =
h = topphøyde (-areal) for intern standard i kalibreringsløsningen (3.10)
c =
m = prøvemengdens vekt i g

=

6.2.  Premikser

der:

h =
h = topphøyde (-areal) for intern standard i kalibreringsløsningen (3.10)
h =
h = topphøyde (-areal) for intern standard i prøveløsningen (5.2.2)
c =
m = prøvemengdens vekt i g

= prøveekstraktets volum i henhold til 5.2.2 (dvs. 25 ml)
p =

7.  Validering av resultatene

7.1.  Identitet

bruk av en diodearraydetektor som gjør det mulig å sammenligne spektrene til prøveekstraktet (5.2.1 eller 
5.2.2) og kalibreringsløsningen (3.10).

7.1.1. Kromatograf i  med t i l se t t ing  av  k jen t  mengde  s tandards toff

Konsentrasjonen i et prøveekstrakt (5.2.1 eller 5.2.2) økes ved tilsetting av en passende mengde 

funnet i prøveekstraktet.

økt konsentrasjon.

7.1.2. Diodear raydeteks jon

Resultatene vurderes etter følgende kriterier:

relative absorpsjonen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til stede og avviket mellom 
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mellom 10 og 100 % av den relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til 
stede og avviket mellom spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av spekterets absorpsjon 
i spissen.

7.2.  Repeterbarhet

7.3.

8.

Journal of AOAC International
oppført i tabellen nedenfor:

A 100 O 100 K1

11 11 11 11 6

n 19 18 19 19 12

Sr (mg/kg)

r (%)

SR (mg/kg)

R (%)

Nominelt innhold (mg/kg) 100 100 1 1 1

= antall laboratorier

n = antall enkeltverdier

Sr = standardavvik for repeterbarhet

r =

SR = standardavvik for reproduserbarhet

R =

9.  Merknader

Natriumsalt av en monokarboksylsyrepolyeter som dannes av Streptomyces lasaliensis
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1.  Formål og virkeområde

2.  Prinsipp

3.  Reagenser

2 4).

2 4

(3.11).

3.8.  Sur metanol

løsningen skal tillages like før bruk.

34 53O8Na (natriumsalt av en monokarboksylsyrepolyeter 
som dannes av Streptomyces lasaliensis

sur metanol (3.8) og bland. Denne løsningen skal tillages like før bruk.
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3.10.3. Kal ibrer ings løsn inger

4.  Utstyr

4.1.  Ultralydbad (eller vannbad med risteinnretning) med termostat.

18

5.  Framgangsmåte

5.1.  Allment

lasalocidnatrium som selve prøven inneholder. For å øke konsentrasjonen til 100 mg/kg overføres 10 ml av 

påbegynnes.

lasalocidnatrium som allerede er til stede i prøven. Denne prøven analyseres sammen med prøven uten økt 

5.2.  Ekstraksjon

5.2.1. Fôrvarer

Sett kolben i ultralydbad (4.1) ved ca. 40 o

ca. 40 o
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5.3.  HPLC-bestemmelse

18

Detektorbølgelengder:

Eksitasjon: 310 nm

Emisjon: 419 nm

Injeksjonsvolum:

 
-arealer) og retensjonstider.

5.3.2. Kal ibrer ingskurve

og bestem gjennomsnittet av topphøyden (-arealet) av lasalocidnatrium-toppene.

6.  Beregning av resultater

er oppnådd ved injeksjon av prøveløsningen (5.3.3) med henvisning til kalibreringskurven.

6.1.  Fôrvarer

Innholdet av lasalocidnatrium w (mg/kg) i prøven beregnes etter følgende formel:

der:

c =

1 = prøveekstraktets volum i henhold til 5.2.1 i ml (dvs. 100)

m = prøvemengdens vekt i g

6.2.  Premikser

Innholdet av lasalocidnatrium w (mg/kg) i prøven beregnes etter følgende formel:

der:

c =

2 = prøveekstraktets volum i henhold til 5.2.2 i ml (dvs. 250)

f = fortynningsfaktor i henhold til 5.2.2

m = prøvemengdens vekt i g

7.  Validering av resultatene

7.1.  Identitet
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7.1.1. Kromatograf i  med t i l se t t ing  av  k jen t  mengde  s tandards toff

Konsentrasjonen i et prøveekstrakt (5.2.1 eller 5.2.2) økes ved tilsetting av en passende mengde kalibrerings-

7.2.  Repeterbarhet

7.3.

8.
1) ble to prøver av premikser (prøve 1 og 2) og fem prøver av 

i tabellen nedenfor:

Kylling-
premiks

Kalkun-
premiks

Kalkun-
pelleter

Kylling-
pelleter Kalkunfôr Fjørfefôr A

12 12 12 12 12 12 12

n 23 23 23 23 23 23 23

5050 16200

sr [mg/kg] 107 408

r [%]

sR [mg/kg] 286 883

R [%]

Nominelt innhold 
[mg/kg]

5000(*) 16000(*) 80(*) 105(*) 120(*) 50(**) 35(**)

(*) Innhold angitt av produsenten.
(**) Fôrvare tillaget i laboratoriet.

= antall laboratorier

n = antall enkeltresultater

sr = standardavvik for repeterbarhet

sR = standardavvik for reproduserbarhet

r =

R =

_________

(1
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VEDLEGG V

ANALYSEMETODER FOR KONTROLL AV UØNSKEDE STOFFER I FÔRVARER

1.  Formål og virkeområde

2.  Prinsipp

 

3.  Reagenser

 

blandingen av 2-propanol og heksan (3.1). Denne reagensen er stabil i én uke.

stabil i én uke.

3.4.  Anilin: Dersom den optiske tettheten i blindprøven overskrider 0,022

med løsemiddel A (3.2). Overfør 50 ml av denne løsningen med pipette til en 250 ml målekolbe og fyll opp til 

bruk etter å ha stått én time i romtemperatur.

4.  Utstyr

4.2.  Spektrofotometer.

5.  Framgangsmåte

5.1.  Analyseprøve

gossypol til at det blir mulig å foreta nøyaktige fotometriske målinger. For bestemmelse av fri gossypol i 

For bestemmelse av total gossypol

Analysen skal utføres ved en romtemperatur på ca. 20 oC.
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5.2.  Bestemmelse av fri gossypol

ml av løsemiddel A (3.2) med pipette og sett proppen i kolben som plasseres én time i blandeapparatet. Filtrer 

kolbe A opp til merket med blandingen av 2-propanol og heksan (3.1). Denne løsningen skal brukes som 
referanseløsningen som prøveløsningen skal måles mot.

Overfør 10 ml av løsemiddel A (3.2) med pipette til hver av de to andre kolbene på 25 ml (C og D). Fyll 
opp kolbe C til merket med blandingen av 2-propanol og heksan (3.1). Denne løsningen skal brukes som 
referanseløsning som blindprøveløsningen skal måles mot.

ved 440 nm med 1 cm tykke glassceller.

Den optiske tettheten i blindprøveløsningen trekkes fra tettheten i prøveløsningen (= korrigert optisk tetthet). 
Fra denne verdien beregnes innholdet av fri gossypol som angitt i 6.

5.3.  Bestemmelse av total gossypol

Overfør en analyseprøve som inneholder 1–5 mg gossypol til en 50 ml målekolbe og tilsett 10 ml av løsemiddel 

til hver av de to andre kolbene på 25 ml. Fyll opp en kolbe fra hver serie til merket med blandingen av 
2-propanol og heksan (3.1). Disse løsningene skal brukes som referanseløsninger.

homogeniser og sett til side i én time.

av total gossypol som angitt i 6.

6.  Beregning av resultater

(6.2).

6.1.  

Fri gossypol:
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% gossypol:

der:

E =

p = analyseprøven i g

a =

6.2.  Fra en kalibreringskurve

6.2.1. Fr i  gossypol

gossypolstandardløsning A (3.5) med pipette til hver av de to seriene med kolber. Fyll opp kolbene til 10 

løsemiddel A (3.2) (blindprøve).

Fyll opp kolbene i den første serien (inklusive kolben for blindprøven) til 25 ml med blandingen av 2-propanol 
og heksan (3.1) (referanseserie).

Som beskrevet i 5.2 bestemmes den optiske tettheten for løsningene i standardserien ved å sammenligne med 
de tilsvarende løsningene i referanseserien. Kalibreringskurven trekkes opp ved å avtegne verdiene for den 

blandingen av 2-propanol og heksan (3.1) og homogeniser.

serien opp til 25 ml med blandingen av 2-propanol og heksan (3.1) (referanseserie).

sett til side i én time (standardserie).

Som beskrevet i 5.2 bestemmes den optiske tettheten for løsningene i standardserien ved å sammenligne med 
de tilsvarende løsningene i referanseserien. Kalibreringskurven trekkes opp ved å avtegne verdiene for den 

6.3.  Repeterbarhet
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1.  Formål og virkeområde

1 i fôrvarer skal tas i 
samsvar med bestemmelsene i vedlegg I. De kvantitative kravene i forbindelse med kontroll av stoffer eller 

rådsdirektiv 2002/32/EF(2) er overholdt.

2.

rimelig tvil at den øvre konsentrasjonen(3 4

(1

Forbindelse Forbindelse

Dibenzo-p-dioksiner (PCDD)
1
1 Non-orto PCB

OCDD Mono-orto PCB

Dibenzofuraner (PCDF)

OCDF

(2

(3

(4

sporbarhet kan knyttes til dioksinforurensningen.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 10/202 12.2.2015

Det kan tas hensyn til måleusikkerheten på én av følgende måter:

ca. 95 %. Et parti oppfyller ikke kravene dersom den måte verdien minus U overskrider grenseverdien. 

1) (nr. 3.1.2.5 i 
vedlegget – for stoffer det er fastsatt en tillatt grense for). Et parti oppfyller ikke kravene dersom den målte 

Disse tolkningsreglene skal gjelde for analyseresultater av prøver som tas for offentlig kontroll. De berører 
ikke medlemsstatenes rett til å anvende nasjonale regler på analyser for klageadgangs- eller referanseformål.

1.  Formål og bruksområde

Disse kravene får anvendelse når fôrmidler og fôrvarer analyseres for å bestemme innholdet av dioksiner 

Forekomsten av dioksiner i fôrvarer kan overvåkes ved hjelp av en strategi der det brukes en screeningmetode 

innhold må bestemmes og/eller bekreftes med en bekreftelsesmetode.

2.  Bakgrunn

Ettersom prøver fra miljøet og biologisk prøvemateriale (herunder prøver av fôrmidler/fôrvarer) vanligvis 

3.  Krav til kvalitetssikring ved tillaging av prøver

De alminnelige bestemmelsene om tillaging av prøver for analyse som fastsatt i vedlegg II får anvendelse.

Dessuten må følgende krav oppfylles:

er kontrollert for forekomst av dioksiner.

(1
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oppfylles.

4.  Krav til laboratorier

opplysninger om godkjenningskriterier angis i nr. 5.

ISO/IEC 17025.

5.  Krav til analysemetoder for dioksiner og dioksinlignende PCB

Grunnleggende krav ved godkjenning av analysemetoder:

Høy følsomhet og lave påvisningsgrenser
-12g). Det er kjent at 

tilstrekkelig med en følsomhet i nanogram-området (10-9

Høy nøyaktighet (riktighet og presisjon)

måleresultatet og målingens riktige eller tildelte verdi) er nødvendig for å unngå at et resultat av en 

R

standardavvik beregnet ut fra resultater oppnådd under reproduserbarhetsforhold.
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Screeningmetoder

Falskt negative resultater < 1 %

Riktighet

R < 30 % < 15 %

6.

13

standarder og 13

f.eks. før ekstraksjon. Det skal tilsettes minst én forbindelse for hver av de tetra- til okta-klorerte homologe 

13

standardene og alle de tolv 13

forbindelser som ikke tilsettes en 13C-merket analog.

standarder tilsettes før ekstraksjonen. For fôrvarer av animalsk opprinnelse som inneholder mer enn 10 % 

foretas en hensiktsmessig validering av ekstraksjonseffektiviteten avhengig av i hvilken fase de interne 

140 %.

eller karbonkolonne).

ytelseskriterier

dioksinforurensning som ligger i området for eller over grenseverdien. For fôrvarer med et forurensningsnivå 

7.

7.1.  Innledning

Ulike analysemetoder kan utføres ved hjelp av en screeningmetode: en ren screeningmetode eller en kvantitativ 
metode.
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Ren screeningmetode

samtidig under identiske forhold. Referanseprøven må vise en klart høyere respons enn blindprøven.

påvise analysens effektivitet innenfor det området som er relevant for kontrollen av det aktuelle nivå.

skal ligge på under 30 %.

Kvant i ta t iv  metode

fastsatt.

7.2.  Krav til screeninganalysemetoder

kravene fastsatt i nr. 6 gjelde. 
prøvesettbaserte biologiske prøver i nr. 7.4.

som er bestemt med en bekreftende analysemetode. Den faktiske andelen falskt negative prøver skal ligge 

screeningmetode.

prøvene). Det skal opplyses om graden av samsvar mellom resultatene fra biologiske prøver og resultatene 

7.3.  Særlige krav til cellebaserte biologiske prøver

eller av en dioksin/furan-blanding (fullstendig dose/respons-kurve med R2

kan imidlertid en utvidet lavnivåkurve benyttes ved analysering av prøver med lavt innhold.

kvalitetskontrollskjema skal brukes til å vise resultatene av den biologiske prøven over et konstant tidsrom. 

resultatet er i samsvar med fastsatte retningslinjer.
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fortynnes og analyseres på nytt. Det anbefales derfor å analysere minst tre fortynninger om gangen.

ikke overskride 30 % mellom tre innbyrdes uavhengige forsøk.

bakgrunnsresponsen. Det er også mulig å bruke en respons som ligger over bakgrunnsresponsen 

7.4.  Særlige krav til prøvesettbaserte biologiske prøver

brukes for fôrvarer.

brukstemperatur.

regresjonsligningen.

innenfor et akseptabelt område.

8.  Rapportering av resultater

tolkes i henhold til bestemte krav.

Rapporten skal også inneholde opplysninger om prøvens lipidinnhold og om hvilken metode som er brukt til 
å ekstrahere fettet.

parameteren rapporteres.

________
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VEDLEGG VI

ANALYSEMETODER FOR BESTEMMELSE AV BESTANDDELER AV ANIMALSK OPPRINNELSE I 
FORBINDELSE MED OFFENTLIG KONTROLL AV FÔRVARER

fôrvarer

1.  Formål og bruksområde

av mikroskopundersøkelse innenfor rammen av det samordnede inspeksjonsprogrammet på området fôrvarer 
i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 882/2004(1). Forutsatt at metodene i dette vedlegg 

eller alternative metoder for å kunne påvise visse typer animalske bestanddeler med større nøyaktighet eller 

at disse analysene gjøres i tillegg til de analysene som er fastsatt i det samordnede inspeksjonsprogrammet.

2.  Følsomhet

3.  Prinsipp

og som er tillaget på egnet måte. Følgende protokoll er egnet for håndtering av fôrvarer med lavt vanninnhold. 
Fôrvarer med et vanninnhold på over 14 % skal tørkes (kondenseres) før håndtering. Spesialfôr eller fôrmidler 

siktefraksjon (6.1) og et konsentrert sediment (6.2) av prøven.

4.  Reagenser

4.1.  Prepareringsmiddel

4.2.  Skyllemiddel

4.2.2.  Aceton

4.3.  Konsentreringsløsning

(1
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4.4.  Fargereagenser

2O)

4.5.  Reagens til bleking

5.  Utstyr og tilbehør

5.4.  Separasjonstrakt eller begerglass med konisk bunn for bunnfelling.

5.5.  Stereomikroskop (minst 40 x forstørrelse).

5.7.  Standard laboratorieglass.

rengjøres med børste med stiv bust.

6.  Framgangsmåte

Fôrvarer i pelletform kan siktes på forhånd dersom begge fraksjoner analyseres som separat prøve.

(6.3).

6.1.  

Siktefraksjonen(e) med størst partikler (eller en representativ del av fraksjonen) strykes ut i et tynt lag på et 
egnet underlag og screenes systematisk for bestanddeler av animalsk opprinnelse under stereomikroskopet 
(5.5) ved forskjellige forstørrelser.

opprinnelse under det sammensatte mikroskopet (5.6) ved forskjellige forstørrelser.
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6.2.  

omrøres gjentatte ganger.

sedimentet fraskilles. Rist på nytt og la sedimentet stå i minst tre minutter til. Sedimentet fraskilles på nytt.

i to fraksjoner. Det tørkede sedimentet undersøkes for bestanddeler av bein under stereomikroskop (5.5) og 
sammensatt mikroskop (5.6).

6.3.  Bruk av prepareringsmidler og fargereagenser

animalsk opprinnelse lettere.

Kloralhydrat
gelatineres og uønsket celleinnhold fjernes.

Lut (4.1.2): Natriumhydroksid eller kaliumhydroksid klarner fôrmaterialet og gjør det enklere å påvise 

Jod/kaliumjodid-løsning

Alizarin rød-løsning
hele sedimentet overføres til et prøverør av glass og skylles to ganger med ca. 5 ml alkohol (4.2.1) (bruk et 

rød-løsningen. Rist blandingen og la den reagere i noen sekunder. Det fargede sedimentet skal skylles to ganger 

la løsningen bunnfelles i ca. ett minutt før den helles av). Sedimentet er nå klart til å tørkes.

Cystinreagens:
brunsvarte.

6.4.  

undersøkes under sammensatt mikroskop (se 6.1 og 6.2).

fra den opprinnelige prøven og hele sedimentfraksjonen undersøkes.

7.  Beregning og evaluering
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prøvematerialet beregnes ved at følgende tas i betraktning:

7.1.  Beregnet verdi av prosentandelen beinfragmenter

 

av prøvematerialet for sedimentering (mg)).

7.2.  Beregnet mengde bestanddeler av animalsk opprinnelse

 
10–20 %).

8.  Presentasjon av resultatene av undersøkelsen

 eller

 eller
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som er brukt.

Det er ikke nødvendig å ta med denne tilleggsopplysningen der beinfragmentene fra landdyr allerede er angitt 
som beinfragmenter fra fjørfe eller pattedyr.

9.  Valgfri protokoll for analyse av fett eller olje

Følgende protokoll kan benyttes for analyse av fett eller olje:

sentrifugeringen i 5 minutter ved 4 000 o/min.

___________
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VEDLEGG VII

METODE FOR Å BEREGNE ENERGIVERDIEN I FJØRFEFÔR

1.  Beregningsmetode og angivelse av energiverdi

Energiverdien i fôrblandinger for fjørfe skal beregnes etter formelen nedenfor ut fra visse analytiske 

som sukrose).

2.  Toleranse for angitte verdier

Dersom det ved den offentlige kontrollen fastslås et avvik (økning eller reduksjon i fôrvarens energiverdi) 

kg av OE.

3.  Presentasjon av resultater

4.  Prøvetakings- og analysemetoder

fôrvarer fastsatt av Fellesskapet.

Følgende metoder får anvendelse:

__________
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VEDLEGG VIII

ANALYSEMETODER FOR KONTROLL AV FOREKOMST I FÔRVARER AV TILSETNINGSSTOFFER 
SOM IKKE LENGER ER TILLATT

Viktig:

fôrvarer av tilsetningsstoffer som ikke lenger er tillatt.

7-benzyloksy-6-butyl-3-metoksikarbonyl-4-kinolon

1.  Formål og virkeområde

mengdebestemmelse er 1 mg/kg.

2.  Prinsipp

3.  Reagenser

3.1.  Diklormetan

20
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metanol (3.2) og bland.

3.7.3. Kal ibrer ings løsn inger

25 ml målekolber. Fyll opp til merket med mobil fase (3.3) og bland. Disse løsningene har konsentrasjoner av 

4.  Utstyr

4.1.  Risteapparat

4.2.  Rotasjonsfordamper

18

m

m

5.  Framgangsmåte

5.1.  Allment

stede.

5.2.  Ekstraksjon

5.3.  Væske-væske-fordeling

kolben. Damp inn diklormetanekstraktet til tørrhet på rotasjonsfordamperen (4.2) under redusert trykk ved 
40 o
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5.4.  

til vaskevannet er nøytralt overfor lakmus. Overfør 50 ml metanol (3.2) til kolonnen og la den synke ned til 

5.4.2. Kolonnekromatograf i

(3.4) og samle opp eluatet fra kolonnen i en 250 ml erlenmeyerkolbe.

5.5.  Væske-væske-fordeling

ekstraktene med det første i den rundbunnede kolben.

Damp inn diklormetanekstraktet til tørrhet på rotasjonsfordamperen (4.2) under redusert trykk ved 40 o

5.6.  HPLC-bestemmelse

Følgende betingelser er veiledende. Andre betingelser kan brukes forutsatt at de gir de samme resultater.

5.6.2. Kal ibrer ingskurve

6.  Beregning av resultater
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der:

c =

m = prøvemengdens vekt i g.

7.  Validering av resultatene

7.1.  Identitet

ved bruk av en diodearraydetektor som gjør det mulig å sammenligne spektrene til prøveekstraktet og 

7.1.1. Kromatograf i  med t i l se t t ing  av  k jen t  mengde  s tandards toff

Konsentrasjonen i et prøveekstrakt økes ved tilsetting av en passende mengde standardmellomløsning 

prøveekstraktet.

bredden.

7.1.2. Diodear raydeteks jon

Resultatene vurderes etter følgende kriterier:

relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til stede og avviket mellom 

mellom 10 og 100 % av den relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til 
stede og avviket mellom spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av spekterets absorbans 
i spissen.

7.2.  Repeterbarhet

 
4 og 20 mg/kg.

7.3.  

8.

ND

sr [mg/kg]
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r [%]

sR [mg/kg]

R [%]

ND = ikke påvist

sr = standardavvik for repeterbarhet

r =

sR = standardavvik for reproduserbarhet

R =

1N4-dioksid 

1.  Formål og virkeområde

er 5 mg/kg.

2.  Prinsipp

3.  Reagenser

1 4

kjøleskap. Denne løsningen må tillages på nytt hver måned.

nytt hver dag.

3.5.3. Kal ibrer ings løsn inger

Disse løsningene må tillages på nytt hver dag.
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4.  Utstyr

4.1.  Ultralydbad

18

5.  Framgangsmåte

Merk: Olakindoks er lysfølsomt. Alle prosedyrer må utføres med dempet belysning eller ved bruk av brunt 
glass.

5.1.  Allment

5.1.1.  En blindprøve skal analyseres for å kontrollere at det verken er olakindoks eller interfererende stoffer til stede.

som i selve prøven. For å øke konsentrasjonen til 50 mg/kg overføres 10 ml av standardstamløsningen (3.5.1) til 

Merk: 
påvises.

5.2.  Ekstraksjon

bestemmelse (5.3).

5.3.  HPLC-bestemmelse

Analysekolonne (4.3.1)

Detektorbølgelengde: 380 nm

Injeksjonsvolum:

5.3.2. Kal ibrer ingskurve

den gjennomsnittlige topphøyden (-arealet) av olakindokstoppene.
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6.  Beregning av resultater

Innholdet av olakindoks w (mg/kg) i prøven beregnes ved hjelp av følgende formel:

der:

c =

m = prøvemengdens vekt i g (5.2)

7.  Validering av resultatene

7.1.  Identitet

ved bruk av en diodearraydetektor som gjør det mulig å sammenligne spektrene til prøveekstraktet (5.2) og 

7.1.1. Kromatograf i  med t i l se t t ing  av  k jen t  mengde  s tandards toff

Konsentrasjonen i et prøveekstrakt (5.2) økes ved tilsetting av en passende mengde kalibreringsløsning (3.5.3). 

bredden av olakindokstoppen av prøveekstraktet uten økt konsentrasjon.

7.1.2. Diodear raydeteks jon

Resultatene vurderes etter følgende kriterier:

relative absorpsjonen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til stede og avviket mellom 

mellom 10 og 100 % av den relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til 
stede og avviket mellom spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av spekterets absorpsjon 
i spissen.

7.2.  Repeterbarhet

15 % av det høyeste resultat for et innhold av olakindoks på mellom 10 og 200 mg/kg.

7.3.  
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8.

13 10 11 11
n 40 40 44 44

Sr [mg/kg]
SR [mg/kg]

r [%]
R [%]

Nominelt innhold
[mg/kg] 15 50 100

= antall laboratorier

n = antall enkeltverdier

Sr = standardavvik for repeterbarhet

SR = standardavvik for reproduserbarhet

r =

R =

9.  Merknad

oppnå tilfredsstillende resultater ved å redusere prøvevekten og/eller fortynne ekstraktet (5.2) for å oppnå en 
konsentrasjon som ligger innenfor kalibreringskurven (5.3.2).

1.  Formål og virkeområde

2.  Prinsipp

3.  Reagenser

med vann (3.3) og bland.
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vann (3.3) og bland.

et ultralydbad (4.4) i minst 15 minutter).

E 750 (se 9.2).

3.7.1. 

oC er løsningen stabil 
i én måned.

3.7.2. 

oC er løsningen stabil i én måned.

3.7.3. Kalibreringsløsninger

amprolium per ml. Disse løsningene må tillages like før bruk.

3.8.  Ekstraksjonsmiddel

4.  Utstyr

eller tilsvarende.

4.4.  Ultralydbad.

5.  Framgangsmåte

5.1.  Allment

og amprolium eller interfererende stoffer må ikke påvises.
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som i selve prøven. For å øke konsentrasjonen til 100 mg/kg overføres 10 ml av standardstamløsningen (3.7.1) 

like mye amprolium som allerede er til stede i prøven. Denne prøven analyseres sammen med prøven uten økt 

5.2.  Ekstraksjon

Fjern kolben fra ultralydbadet og rist i én time på risteapparatet eller rør på magnetrøreren (4.5). Fortynn en 

bestemmelse (5.3).

Fjern kolben fra ultralydbadet og rist i én time på risteapparatet eller rør på magnetrøreren (4.5). Fortynn en 

5.3.  HPLC-bestemmelse

kolonnepakning eller tilsvarende

Detektorbølgelengde: 264 nm

Injeksjonsvolum:

5.3.2. Kal ibrer ingskurve

den gjennomsnittlige topphøyden (-arealet) av amproliumtoppene.

6.  Beregning av resultater

Innholdet av amprolium w (mg/kg) i prøven beregnes ved hjelp av følgende formel:
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der:

=

c =

f =

m = prøvemengdens vekt i g

7.  Validering av resultatene

7.1.  Identitet

ved bruk av en diodearraydetektor som gjør det mulig å sammenligne spektrene til prøveekstraktet (5.2) og 

7.1.1. Kromatograf i  med t i l se t t ing  av  k jen t  mengde  s tandards toff

Konsentrasjonen i et prøveekstrakt (5.2) økes ved tilsetting av en passende mengde kalibreringsløsning (3.7.3). 

bredden av amproliumtoppen av prøveekstraktet uten økt konsentrasjon.

7.1.2. Diodear raydeteks jon

Resultatene vurderes etter følgende kriterier:

relative absorpsjonen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til stede og avviket mellom 

mellom 10 og 100 % av den relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til 
stede og avviket mellom spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av spekterets absorpsjon 
i spissen.

7.2.  Repeterbarhet

7.3.  
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8.

(prøve 4) og én prøve av premiks (prøve 5) analysert. Resultatene er oppført i tabellen nedenfor:

(blindprøve)

14 14 14 14 15
n 56 56 56 56 60

188 5129 25140
sr [mg/kg] 178 550

sR [mg/kg] 266 760
R [%]

Nominelt innhold [mg/kg] 50 200 5000 25000

= antall laboratorier
n = antall enkeltverdier
sr = standardavvik for repeterbarhet

r =
sR = standardavvik for reproduserbarhet

R =

9.  Merknader

metanol.

betydelig på grunn av endringer i ionestyrken.

Metyl-3-(2-kinoksalinylmetylen)karbazat-N1,N4-dioksid 

1.  Formål og virkeområde

2.  Prinsipp

3.  Reagenser
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10 ml eddiksyre (3.3) fortynnes til 100 ml med vann.

3.7.  Natriumacetat.

3.11.  Standard.

1 4

oC er løsningen stabil i én måned.

3.11.2. Kal ibrer ings løsn inger

Kalibreringsløsningene skal tillages like før bruk.

Merk: 

4.  Utstyr

4.1.  Risteapparat eller magnetrører.
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Merk: 

18

4.7.  Ultralydbad.

5.  Framgangsmåte

Merk: Karbadoks er lysfølsomt. Alle prosedyrer må utføres med dempet belysning eller ved bruk av brunt glass 
eller glass pakket i aluminiumsfolie.

5.1.  Allment

og karbadoks eller interfererende stoffer må ikke påvises.

like mye karbadoks som allerede er til stede i prøven. Denne prøven analyseres sammen med prøven uten økt 

5.2.  Ekstraksjon

5.2.1. Fôrvarer
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5.3.  Rensing

5.3.2. Rens ing  av  prøven

5.4.  HPLC-bestemmelse

Følgende betingelser er veiledende. Andre betingelser kan brukes forutsatt at de gir de samme resultater.

18

Detektorbølgelengde: 365 nm

Injeksjonsvolum:

5.4.2. Kal ibrer ingskurve

bestem gjennomsnittet av topphøyden (-arealet) av karbadokstoppene.

6.  Beregning av resultater
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6.1.  Fôrvarer

Innholdet av karbadoks w (mg/kg) i prøven beregnes etter følgende formel:

der:

c =

1 =

m = prøvemengdens vekt i g

6.2.  Premikser og preparater

Innholdet av karbadoks w (mg/kg) i prøven beregnes etter følgende formel:

der:

c =

2 =

f = fortynningsfaktor i henhold til 5.2.2 (premikser) eller 5.2.3 (preparater)

m = prøvemengdens vekt i g

7.  Validering av resultatene

7.1.  Identitet

ved bruk av en diodearraydetektor som gjør det mulig å sammenligne spektrene til prøveekstraktet og 

7.1.1. Kromatograf i  med t i l se t t ing  av  k jen t  mengde  s tandards toff

Konsentrasjonen i et prøveekstrakt økes ved tilsetting av en passende mengde kalibreringsløsning (3.11.2). 

7.1.2. Diodear raydeteks jon

Resultatene vurderes etter følgende kriterier:

relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til stede og avviket mellom 

mellom 10 og 100 % av den relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til 
stede og avviket mellom spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av spekterets absorbans 
i spissen.
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7.2.  Repeterbarhet

15 % av det høyeste resultatet for et innhold på 10 mg/kg og mer.

7.3.  

8.

Journal of the AOAC
enkeltavvik) er oppført i tabellen under:

Tabell 1

8 8 8 8 8 8
n 15 14 15 15 15 15

Sr (mg/kg)

SR (mg/kg)

Nominelt innhold (mg/kg)

Tabell 2

A C D A C
7 7 7 7 8 8 8

n 14 14 14 14 16 16 16
104

Sr (g/kg)

SR (g/kg)

Nominelt innhold (g/kg) 100 100 100

= antall laboratorier
n = antall enkeltverdier
Sr = standardavvik for repeterbarhet

=
SR = standardavvik for reproduserbarhet

=

__________
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VEDLEGG IX

SAMMENLIGNINGSTABELLER NEVNT I ARTIKKEL 6

1.  Direktiv 71/250/EØF

Direktiv 71/250/EØF Denne forordning

Artikkel 1 første ledd Artikkel 3
Artikkel 1 annet ledd Artikkel 2
Artikkel 2
Artikkel 3

2.  Direktiv 71/393/EØF

Direktiv 71/393/EØF Denne forordning
Artikkel 1 Artikkel 3
Artikkel 2
Artikkel 3

3.  Direktiv 72/199/EØF

Direktiv 72/199/EØF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 3
Artikkel 2
Artikkel 3
Artikkel 4
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4.  Direktiv 73/46/EØF

Direktiv 73/46/EØF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 3
Artikkel 3
Artikkel 4

5.  Direktiv 76/371/EØF

Direktiv 76/371/EØF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 1
Artikkel 2
Artikkel 3

6.  Direktiv 76/372/EØF

Direktiv 76/372/EØF Denne forordning
Artikkel 1
Artikkel 2
Artikkel 3

7.  Direktiv 78/633/EØF

Direktiv 78/633/EØF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 3
Artikkel 2
Artikkel 3

8.  Direktiv 81/715/EØF

Direktiv 81/715/EØF Denne forordning

Artikkel 1
Artikkel 2
Artikkel 3
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9.  Direktiv 84/425/EØF

Direktiv 84/425/EØF Denne forordning

Artikkel 1
Artikkel 2
Artikkel 3

10.  Direktiv 86/174/EØF

Direktiv 86/174/EØF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 4
Artikkel 2
Artikkel 3

11.  Direktiv 93/70/EØF

Direktiv 93/70/EØF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 3
Artikkel 2
Artikkel 3

12.  Direktiv 93/117/EF

Direktiv 93/117/EF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 3 og 5
Artikkel 2
Artikkel 3

13.  Direktiv 98/64/EF

Direktiv 98/64/EF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 3 og 5
Artikkel 2
Artikkel 3
Artikkel 4
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14.  Direktiv 1999/27/EF

Direktiv 1999/27/EF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 3 og 5
Artikkel 2
Artikkel 3
Artikkel 4
Artikkel 5
Artikkel 6
Artikkel 7

15.  Direktiv 1999/76/EF

Direktiv 1999/76/EF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 3
Artikkel 2
Artikkel 3
Artikkel 4

16. Direktiv 2000/45/EF

Direktiv 2000/45/EF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 3
Artikkel 2
Artikkel 3
Artikkel 4

17.  Direktiv 2002/70/EF

Direktiv 2002/70/EF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 1
Artikkel 2 Artikkel 2 og 3
Artikkel 3
Artikkel 4
Artikkel 5
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18.  Direktiv 2003/126/EF

Direktiv 2003/126/EF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 3
Artikkel 2
Artikkel 3
Artikkel 4
Artikkel 5
Artikkel 6


