
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/373/EØF av 20. juli 1970
om innføring av prøvetakings- og analysemetoder i
Fellesskapet i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(1),
sist endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og
Sverige, særlig artikkel 2, og

ut fra følgende betraktninger:

I direktiv 70/373/EØF fastsettes det at offentlig kontroll av
fôrvarer med sikte på å fastslå at krav fastsatt i henhold til lover
og forskrifter om fôrvarenes kvalitet og sammensetning er
overholdt, skal foretas ved hjelp av Fellesskapets
prøvetakings- og analysemetoder.

I rådsdirektiv 79/373/EØF av 2. april 1979 om markedsføring
av fôrblandinger(2), sist endret ved kommisjonsdirektiv
97/47/EF(3), og rådsdirektiv 93/74/EØF av 13. september 1993
om fôrvarer med særlige ernæringsformål(4), sist endret ved
direktiv 96/25/EF(5), fastsettes det at aminosyrer og råfett skal
angis i fôrvarens merking.

I rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om
tilsetningsstoffer i fôrvarer(6), sist endret ved
kommisjonsdirektiv 98/19/EF(7), fastsettes det at innholdet av
olaquindox skal være angitt i merkingen dersom dette stoffet
tilsettes i fôrblandinger.

I annet kommisjonsdirektiv 71/393/EØF av 18. november 1971
om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet i forbindelse
med offentlig kontroll av fôrvarer(8), sist endret 
ved kommisjonsdirektiv 84/4/EØF(9), fastsettes det
analysemetoder for kvantitativ bestemmelse av blant annet
råfett. Det er hensiktsmessig å endre den beskrevne metoden.

Det må fastsettes analysemetoder i Fellesskapet for kontroll av
disse stoffene.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Den faste komité for fôrvarer —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Medlemsstatene skal vedta at analysene i forbindelse med
offentlig kontroll av innholdet av aminosyrer, råfett og
olaquindox i fôrvarer skal utføres ved hjelp av metodene
fastsatt i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

I vedlegget til kommisjonsdirektiv 71/393/EØF erstattes 
del «4. Kvantitativ bestemmelse av råfett» med del B i
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 1998 sette i
kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene får anvendelse fra 1. januar 1999.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene. 
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KOMMISJONSDIREKTIV 98/64/EF

av 3. september 1998

om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet for bestemmelse av aminosyrer, råfett og
olaquindox i fôrvarer og om endring av direktiv 71/393/EØF(*) 

___________________
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 257 av 19.9.1998, s. 14, er

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2000 av 2. oktober 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 59 av
14.12.2000, s. 1.

(1) EFT L 170 av 3.8.1970, s. 2.
(2) EFT L 86 av 6.4.1979, s. 30.
(3) EFT L 211 av 5.8.1997, s. 45.
(4) EFT L 237 av 22.9.1993, s. 23.
(5) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 35.
(6) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(7) EFT L 96 av 28.3.1998, s. 39.

_________________
(8) EFT L 279 av 20.12.1971, s. 7.
(9) EFT L 15 av 18.1.1984, s. 28.

2001/EØS/46/09



2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 3. september 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

DEL A

KVANTITATIV BESTEMMELSE AV AMINOSYRER

1. Formål og bruksområde

Denne metoden gjør det mulig å  bestemme frie (syntetiske og naturlige) og totale (peptidbundne
og frie) aminosyrer i fôrvarer ved bruk av aminosyreanalysator. Metoden kan brukes til følgende
aminosyrer: cyst(e)in, metionin, lysin, treonin, alanin, arginin, asparaginsyre, glutaminsyre,
glysin, histidin, isoleucin, leucin, fenylalanin, prolin, serin, tyrosin og valin.

Metoden skiller ikke mellom salter av aminosyrer og kan ikke differensiere mellom D- og 
L-former av aminosyrer. Den egner seg ikke til bestemmelse av tryptofan- eller hydroksy-
analoger av aminosyrer.

2. Prinsipp

2.1. Frie aminosyrer

Frie aminosyrer ekstraheres med fortynnet saltsyre. Nitrogenholdige makromolekyler som
ekstraheres samtidig, utfelles med sulfosalisylsyre og fjernes ved filtrering. Den filtrerte
løsningen justeres til pH 2,20. Aminosyrene separeres ved ionebytterkromatografi og bestemmes
ved reaksjon med ninhydrin gjennom fotometrisk påvisning ved 570 nm.

2.2. Totale aminosyrer

Metoden som velges, er avhengig av aminosyrene som skal undersøkes. Cyst(e)in og metionin
skal før hydrolysen oksideres til cysteinsyre og metioninsulfon. Tyrosin skal bestemmes i
hydrolysater av uoksiderte prøver. Alle andre aminosyrer som er nevnt i punkt 1, kan bestemmes
i enten en oksidert eller en uoksidert prøve.

Oksidering skjer ved 0 °C med en fenolholdig permaursyre. Overskytende oksideringsreagens
nedbrytes med natriumdisulfitt. Den oksiderte eller uoksiderte prøven hydrolyseres med saltsyre
(c = 6 mol/l) i 23 timer. Hydrolysatet justeres til pH 2,20. Aminosyrene separeres ved
ionebytterkromatografi og bestemmes ved reaksjon med ninhydrin gjennom fotometrisk
påvisning ved 570 nm (440 nm for prolin).

3. Reagenser

Dobbeltdestillert vann eller vann av tilsvarende kvalitet (ledningsevne < 10 µS).

3.1. Hydrogenperoksid, 30 % m/m.

3.2. Maursyre, 98-100 % m/m.

3.3. Fenol.

3.4. Natriumdisulfitt.

3.5. Natriumhydroksid.

3.6. 5-sulfosalisylsyre-dihydrat.

3.7. Saltsyre, densitet ca. 1,18 g/ml.

3.8. Trinatriumsitrat-dihydrat.

3.9. 2,2'-tiodietanol (tiodiglykol).

3.10. Natriumklorid.

3.11. Ninhydrin.

3.12. Petroleumseter, kokepunkt 40-60 °C.

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

3.14. Nitrogen (< 10 ppm oksygen).
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3.15. 1-oktanol.

3.16. Aminosyrer.

3.16.1. Standardstoffer nevnt i punkt 1. Rene forbindelser som ikke inneholder vann fra krystallisering.
Tørkes under vakuum over P2O5 eller H2SO4 i én uke før bruk.

3.16.2. Cysteinsyre.

3.16.3. Metioninsulfon.

3.17. Natriumhydroksidløsning, c = 7,5 mol/l:

300 g NaOH (3.5) oppløses i vann og fortynnes til 1 l.

3.18. Natriumhydroksidløsning, c = 1 mol/l:

40 g NaOH (3.5) oppløses i vann og fortynnes til 1 l.

3.19. Fenolholdig maursyreløsning:

889 g maursyre ( 3.2) blandes med 111 g vann og tilsettes 4,73 g fenol (3.3).

3.20. Hydrolyseblanding, c = 6 mol HCl/l som inneholder 1 g fenol/l:

492 ml HCl (3.7) tilsettes 1 g fenol (3.3) og fortynnes med vann til 1 l.

3.21. Ekstrasjonsløsning, c = 0,1 mol HCl (3.7) som inneholder 2 % tiodiglykol:

8,2 ml HCl (3.7) fortynnes med ca. 900 ml vann, dette tilsettes 20 ml tiodiglykol (3.9) og
fortynnes med vann til 1 l (3.7 og 3.9 må ikke blandes direkte).

3.22. 5-sulfosalisylsyreløsning, β = 6 %:

60 g 5-sulfosalisylsyre (3.6) oppløses i vann og fortynnes med vann til 1 l.

3.23. Oksidasjonsblanding (permaursyre-fenol):

0,5 ml hydrogenperoksid (3.1) blandes med 4,5 ml fenolholdig maursyreløsning (3.19) i et lite
begerglass. Inkuberes ved 20-30 °C i 1 time for å danne maursyre, og blandingen avkjøles i isbad
(15 min) før den tilsettes prøven.

Advarsel: Unngå kontakt med huden og bruk vernetøy.

3.24. Sitratbufferløsning, c = 0,2 mol Na+/l, pH 2,20:

19,61 g natriumsitrat (3.8), 5 ml tiodiglykol (3.9), 1 g fenol (3.3) og 16,50 ml HCl (3.7) oppløses
i ca. 800 ml vann. pH-verdien justeres til 2,20. Fortynnes med vann til 1 l.

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

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

3.27. Standardløsninger av aminosyrer. Løsningene bør oppbevares ved < 5 °C.

3.27.1. Standardstamløsning av aminosyrer (3.16.1), c = 2,5 µmol/ml av hver aminosyre i saltsyre. Fås
i handelen.

3.27.2. Standardstamløsning av cysteinsyre og metioninsulfon, c = 1,25 µmol/ml:

0,2115 g cysteinsyre (3.16.2) og 0,2265 g metioninsulfon (3.16.3) oppløses i sitratbufferløsning
(3.24) i en 1 l målekolbe og fylles opp til merket med sitratbufferløsning. Løsningen kan
oppbevares ved < 5 °C i høyst 12 måneder. Denne løsningen benyttes ikke dersom
standardstamløsningen (3.27.1) inneholder cysteinsyre og metioninsulfon.

3.27.3. Standardstamløsning av intern standard, f.eks. norleucin, c = 20 µmol/ml:

0,6560 g norleucin (3.13) oppløses i sitratbufferløsning (3.24) i en målekolbe og fortynnes med
sitratbufferløsning til 250 ml. Kan oppbevares ved < 5 °C i høyst seks måneder.

3.27.4. Kalibreringsløsning av standardaminosyrer til bruk med hydrolysater, c = 5 nmol/50 µl
cysteinsyre og metioninsulfon og c = 10 nmol/50 µl av de andre aminosyrene:
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2,2 g natriumklorid (3.10) oppløses i et 100 ml begerglass med 30 ml sitratbufferløsning (3.24).
Det tilsettes 4,00 ml standardstamløsning av aminosyrer (3.27.1), 4,00 ml standardstamløsning
av cysteinsyre og metioninsulfon (3.27.2) og 0,50 ml standardstamløsning av eventuell intern
standard (3.27.3). pH-verdien justeres til 2,20 med natriumhydroksid (3.18).

Løsningen overføres kvantitativt til en 50 ml målekolbe og fortynnes opp til merket med
sitratbufferløsning (3.24) og blandes.

Løsningen kan oppbevares ved < 5 °C i høyst tre måneder.

Se også merknader til 9.1.

3.27.5. Kalibreringsløsning av standardaminosyrer til bruk med hydrolysater framstilt i samsvar med
5.3.3.1 og til bruk med ekstrakter (5.2). Kalibreringsløsningen framstilles i samsvar med 3.27.4,
men tilsettes ikke natriumklorid.

Løsningen kan oppbevares ved < 5 °C i høyst tre måneder.

4. Apparatur

4.1. 100 eller 250 ml rundbunnet kolbe med tilbakeløpskjøler.

4.2. 100 ml borosilikatglassflaske med skrulokk med gummi-/teflonpakning (f.eks. Duran, Schott) til
bruk i tørkeovn.

4.3. Tørkeovn med tvungen ventilasjon og temperaturregulator med en nøyaktighet på minst ± 2 °C.

4.4. pH-måler (avlesning med tre desimaler).

4.5. Membranfilter (0,2 µm).

4.6. Sentrifuge.

4.7. Vakuumrotasjonsfordamper.

4.8. Mekanisk risteapparat eller magnetrører.

4.9. Aminosyreanalysator eller HPLC-utstyr med ionebytterkolonne, utstyr til ninhydrin-
postkolonne-derivatisering og fotometrisk detektor.

Kolonnen fylles med sulfonert polystyrenharpiks som kan separere aminosyrene fra hverandre
og fra andre ninhydrinpositive stoffer. Pumpene til buffer- og ninhydrinløsningene skal ha en
strømningsstabilitet på ± 0,5 % hele tiden, både under standardkalibreringskjøringen og under
prøveanalysen.

Med enkelte aminosyreanalysatorer kan det benyttes hydrolysemetoder der hydrolysatet har en
natriumkonsentrasjon på c = 0,8 mol/l og inneholder restmengden av maursyre fra
oksidasjonstrinnet. 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 ved inndamping til ca. 5 ml etter hydrolysen
og før pH-justeringen. Inndampingen foretas under vakuum ved høyst 40 °C.

5. Framgangsmåte

5.1. Tilberedning av prøven

Prøven males til den kan passere gjennom en 0,5 mm sikt. Prøver med høyt vanninnhold må
enten lufttørkes ved en lufttemperatur på høyst 50 °C eller frysetørkes før malingen. Prøver med
høyt fettinnhold må ekstraheres med petroleumseter (3.12) før malingen.

5.2. Bestemmelse av frie aminosyrer i fôrvarer og fôrblandinger

En passende mengde (1-5 g) av den framstilte prøven (5.1) veies opp med en nøyaktighet på
0,2 mg i en erlenmeyerkolbe, og det tilsettes 100,0 ml ekstraksjonsløsning (3.21). Blandingen
ristes i 60 min i et mekanisk risteapparat eller en magnetrører (4.8). Etter bunnfelling pipetteres
10,0 ml av supernatanten over i et 100 ml begerglass.
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Det tilsettes 5,0 ml sulfosalisylsyreløsning (3.22) under omrøring, og omrøringen fortsettes i 
5 min med magnetrører. Supernatanten filtreres eller sentrifugeres for å fjerne eventuelt bunnfall.
10,0 ml av denne løsningen helles i et 100 ml begerglass, og pH-verdien justeres til 2,20 med
natriumhydroksidløsning (3.18). Løsningen overføres med sitratbufferløsning (3.24) til en
målekolbe av passende størrelse, og det fylles opp til merket med bufferløsning (3.24).

Dersom det benyttes en intern standard, tilsettes 1,00 ml intern standard (3.27.3) for hver 100 ml
endelig løsning, og det fylles opp til merket med bufferløsningen (3.24).

Deretter foretas kromatografi i samsvar med punkt 5.4.

Dersom ekstraktene ikke undersøkes samme dag, må de oppbevares ved < 5 °C.

5.3. Kvantitativ bestemmelse av totale aminosyrer

5 . 3 . 1 . O k s i d a s j o n

Fra 0,1 til 1 g av den framstilte prøven (5.1) veies opp med en nøyaktighet på 0,2 mg i

— en 100 ml rundbunnet kolbe (4.1) for åpen hydrolyse (5.3.2.3), eller

— en 250 ml rundbunnet kolbe (4.1) dersom det kreves en lav natriumkonsentrasjon (5.3.3.1), eller

— en 100 ml flaske med skrulokk (4.2) (for lukket hydrolyse 5.3.2.4).

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

Kolben/flasken plasseres i isbad og nedkjøles til 0 °C, det tilsettes 5 ml oksidasjonsblanding
(3.23) og blandes med en glasspatel med bøyd spiss. Kolben/flasken med spatelen i lukkes med
lufttett film, og isbadet med den lukkede beholderen plasseres i et kjøleskap ved 0 °C og skal stå
der i 16 timer. Etter 16 timer tas det ut av kjøleskapet, og den overskytende oksidasjonsreagensen
nedbrytes ved tilsetting av 0,84 g natriumdisulfitt (3.4).

Det fortsettes med 5.3.2.1.

5 . 3 . 2 . H y d r o l y s e

5.3.2.1. Hydrolyse av oksiderte prøver

Den oksiderte prøven (5.3.1) tilsettes 25 ml hydrolyseblanding (3.20), og alle prøverester som
sitter igjen på sidene av beholderen og spatelen, vaskes omhyggelig ned. Det fortsettes med
5.3.2.3 eller 5.3.2.4 avhengig av hydrolysemetoden som benyttes.

5.3.2.2. Hydrolyse av uoksiderte prøver

0,1 til 1 g av den framstilte prøven (5.1) veies opp med en nøyaktighet på 0,2 mg i en 250 ml
rundbunnet kolbe (4.1) eller en 100 ml flaske med skrulokk (4.2). Den veide prøveporsjonen bør
ha et nitrogeninnhold på ca. 10 mg. Det tilsettes forsiktig 25 ml hydrolyseblanding (3.20), som
blandes med prøven. Det fortsettes med 5.3.2.3 eller 5.3.2.4.

5.3.2.3. Åpen hydrolyse

Blandingen i flasken (framstilt i samsvar med 5.3.2.1 eller 5.3.2.2) tilsettes tre glasskuler og
kokes kontinuerlig med tilbakeløpskjøler i 23 timer. Etter at hydrolysen er avsluttet, vaskes
tilbakeløpskjøleren med 5 ml sitratbufferløsning (3.24). Kolben tas bort og kjøles i isbad. Det
fortsettes med 5.3.3.

5.3.2.4. Lukket hydrolyse

Flasken med blandingen framstilt i samsvar med 5.3.2.1 eller 5.3.2.1 plasseres i en tørkeovn (4.3)
ved 110 °C. For å hindre trykkoppbygging (på grunn av gassutvikling) og unngå eksplosjon
legges skrulokket løst på flasken i den første timen. Flasken må ikke lukkes med skrulokket.
Etter én time lukkes flasken med skrulokket og får stå videre i tørkeovnen (4.3) i 23 timer. Etter
at hydrolysen er avsluttet, tas flasken ut av ovnen, skrulokket åpnes forsiktig og flasken plasseres
i isbad. La den avkjøles.

Avhengig av metoden for justering av pH-verdien (5.3.3) overføres flaskens innhold kvantitativt
med sitratbufferløsning (3.24) til et 250 ml begerglass eller en 250 ml rundbunnet kolbe.

Det fortsettes med 5.3.3.
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5.3.3. Justering av pH-verdien

Avhengig av aminosyreanalysatorens (4.9) natriumtoleranse foretas justeringen av pH-verdien
etter 5.3.3.1 eller 5.3.3.2.

5.3.3.1. For aminosyreanalysatorer/kromatografisystemer (4.9) som krever lav natriumkonsentrasjon:

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

I dette tilfellet tilsettes hydrolysatet 2,00 ml av den interne standardstamløsningen (3.27.2) før
inndampingen.

Hydrolysatet som er framstilt i samsvar med 5.3.2.3 eller 5.3.2.4,  tilsettes to dråper 1-oktanol
(3.15).

Volumet reduseres til 5-10 ml ved hjelp av rotasjonsfordamperen (4.7) under vakuum ved 40 °C.
Dersom volumet ved uhell reduseres til under 5 ml, må hydrolysatet kasseres og analysen
gjentas.

pH-verdien justeres til 2,20 med natriumhydroksidløsning (3.18), og det fortsettes med 5.3.4.

5.3.3.2. For alle andre aminosyreanalysatorer (4.9)

Hydrolysatene framstilt etter 5.3.2.3 eller 5.3.2.4 nøytraliseres delvis ved å tilsette 17 ml
natriumhydroksidløsning (3.17) under omrøring, samtidig som temperaturen holdes under 
40 °C.

pH-verdien justeres til 2,20 med natriumhydroksidløsning (3.17 og 3.18) ved romtemperatur. Det
fortsettes med 5.3.4.

5 . 3 . 4 . P r ø v e l ø s n i n g  f o r  k r o m a t o g r a f i

Hydrolysatet (5.3.3.1 eller 5.3.3.2) som er justert til en pH-verdi på 2,2, overføres kvantitativt
med sitratbufferløsning (3.24) til en 200 ml målekolbe, som fylles opp til merket med
sitratbufferløsning (3.24).

Dersom intern standard ikke allerede er brukt, tilsettes 2,00 ml intern standard (3.27.3) og det
fylles opp til merket med sitratbufferløsning (3.24). Dette blandes grundig.

Det fortsettes med kromatografi (5.4).

Dersom prøveløsningen ikke kromatograferes samme dag, skal den oppbevares ved < 5 °C.

5.4 Kromatografi

Ekstraktet (5.2) eller hydrolysatet (5.3.4) oppvarmes til romtemperatur før kromatografien.
Blandingen ristes, og en passende mengde filtreres gjennom et 0,2 ?m membranfilter (4.5). Det
utføres ionebytterkromatografi på den klarede løsningen som er framstilt, ved hjelp av en
aminosyreanalysator (4.9).

Injeksjonen kan foretas manuelt eller automatisk. Det er viktig at det alltid tilsettes samme
mengde løsning ± 5 % til kolonnen for analyse av standardløsninger og prøveløsninger, unntatt
der det brukes en intern standard, og forholdet mellom natrium og aminosyre i
standardløsningene og prøveløsningene skal være så likt som mulig.

Generelt er antallet kalibreringsomganger avhengig av stabiliteten i ninhydrinreagensen og
analysatorsystemet. 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.

Kromatografien av aminosyrene vil variere noe alt etter hvilken type analysator og harpiks som
benyttes. Systemet som velges, må være i stand til å separere aminosyrene fra hverandre og fra
de øvrige ninhydrinpositive stoffene. Innenfor arbeidsområdet må det kromatografiske systemet
gi en lineær respons på endringer i mengdene av aminosyrer som tilsettes kolonnen.

Dersom det analyseres en ekvimolar løsning (av aminosyrene som skal bestemmes), skal det ved
kromatografien oppnås 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).
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Ved separeringen av treonin og serin skal forholdet mellom bunn og topp for den laveste av de
to overlappende toppene på kromatogrammet ikke overstige 2:10, (dersom bare cyst(e)in,
metionin, treonin og lysin skal bestemmes, vil utilstrekkelig separasjon fra nabotoppene innvirke
negativt på bestemmelsen). For alle andre aminosyrer skal atskillelsen være bedre enn 1:10.

Systemet må sikre at lysin separeres fra «lysin-artefakter» og ornitin.

6. Beregning av resultatene

Arealet av toppene i prøveløsningene og standardløsningen måles for hver enkelt aminosyre, og
mengden beregnes i g aminosyre per kg prøve:

A x E x MV x F
= g aminosyre per kg prøve

B x V x 1 000
D

Dersom det brukes en intern standard, multipliseres det med: 

A = toppareal for hydrolysat eller ekstrakt
B = toppareal for standardkalibreringsløsning
C = toppareal for intern standard i hydrolysat eller ekstrakt
D = toppareal for intern standard, standardkalibreringsløsning
MV = molekylvekt
E = standardløsningens konsentrasjon i ?mol/ml
V = prøvens vekt (g) (korrigert til opprinnelig vekt dersom produktet er tørket eller avfettet)
F = ml totalhydrolysat (5.3.4) eller ml beregnet total fortynningsmengde av ekstrakt (6.1).

Både cystin og cystein bestemmes som cysteinsyre i hydrolysater av den oksiderte prøven, men
beregnes som cystin (C6H12N2O4S2, MV 240,30) ved bruk av MV 120,15 (= 0,5 x 240,30).

Metionin bestemmes som metioninsulfon i hydrolysater av den oksiderte prøven, men beregnes
som metionin ved bruk av MV av metionin: 149,21.

Tilsatt fri metionin bestemmes etter ekstraksjon som metionin, mens samme MV benyttes til
beregningen.

6.1. Total fortynningsmengde av ekstrakter (F) for bestemmelse av frie aminosyrer (5.2) beregnes
som følger:

(10 ml + 5 ml)    V ml
F = 100 ml x ---------------- x -------

10 ml         10 ml

V = volum av endelig ekstrakt

7. Vurdering av metoden

Metoden er blitt utprøvd ved en fellesanalyse på internasjonalt plan i 1990 av fire forskjellige
fôrvarer (svinefôrblanding, broilerfôrblanding, proteinkonsentrat, premiks). Resultatene av
middel- og standardavvik, etter eliminering av store enkeltavvik (outliers), er oppført i tabellen
nedenfor:

Middelverdi i g/kg

Aminosyre 

Referansemateriale 

Treonin Cyst(e)in Metionin Lysin  

Svinefôrblanding 6,94 3,01 3,27 9,55

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

Broilerfôrblanding 9,31 3,92 5,08 13,93

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

Proteinkonsentrat 22,32 5,06 12,01 47,74

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

Premiks 58,42 — 90,21 93,03

n = 16 n = 16 n = 16  

n = antall deltakende laboratorier
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7.1 Repeterbarhet

Repeterbarheten for de undersøkte aminosyrene uttrykt som «standardavvik i laboratorier» av de
sammenlignende undersøkelsene nevnt ovenfor, er oppført i tabellene nedenfor:

Standardavvik (Sr) i laboratorier i g/kg

Aminosyre 

Referansemateriale 

Treonin Cyst(e)in Metionin Lysin  

Svinefôrblanding 0,13 0,10 0,11 0,26

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

Broilerfôrblanding 0,20 0,11 0,16 0,28

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

Proteinkonsentrat 0,48 0,13 0,27 0,99

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

Premiks 1,30 — 2,19 2,06

n = 16 n = 16 n = 16  

n = antall deltakende laboratorier

Variasjonskoeffisient (%) for standardavvik (Sr) i laboratorier

Aminosyre 

Referansemateriale 

Treonin Cyst(e)in Metionin Lysin  

Svinefôrblanding 1,9 3,3 3,4 2,8

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

Broilerfôrblanding 2,1 2,8 3,1 2,1

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

Proteinkonsentrat 2,7 2,6 2,2 2,4

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

Premiks 2,2 — 2,4 2,1

n = 16 n = 16 n = 16  

n = antall deltakende laboratorier

7.2. Reproduserbarhet

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

Standardavvik (SR) mellom laboratorier i g/kg

Aminosyre 

Referansemateriale 

Treonin Cyst(e)in Metionin Lysin  

Svinefôrblanding 0,28 0,30 0,23 0,30

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

Broilerfôrblanding 0,48 0,34 0,55 0,75

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

Proteinkonsentrat 0,85 0,62 1,57 1,24

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

Premiks 2,49 — 6,20 6,62

n = 16 n = 16 n = 16 

n = antall deltakende laboratorier

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 46/46 13.9.2001

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



Variasjonskoeffisient (%) for standardavvik (SR) mellom laboratorier

Aminosyre 

Referansemateriale 

Treonin Cyst(e)in Metionin Lysin  

Svinefôrblanding 4,1 9,9 7,0 3,2

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

Broilerfôrblanding 5,2 8,8 10,9 5,4

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

Proteinkonsentrat 3,8 12,3 13,0 3,0

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

Premiks 4,3 — 6,9 6,7

n = 16 n = 16 n = 16  

n = antall deltakende laboratorier

8. Bruk av referansematerialer

Det skal kontrolleres at metoden brukes korrekt ved å foreta gjentatte målinger med sertifiserte
referansematerialer, når slike finnes. Det anbefales at det kalibreres med sertifisert aminosyre-
kalibreringsløsning.

9. Merknader

9.1. På grunn av forskjellene mellom aminosyreanalysatorer bør de endelige konsentrasjonene av
kalibreringsløsningene av standardaminosyrene (se 3.27.4 og 3.27.5) og av hydrolysatet (se
5.3.4) betraktes som veiledende.

Apparatets lineære responsområde skal kontrolleres for alle aminosyrer.

Standardløsningen fortynnes med sitratbufferløsning for å oppnå topparealer på midten av
området.

9.2 Dersom det benyttes utstyr for høytrykksvæskekromatografi til å analysere hydrolysater, skal
prøveforholdene optimeres i samsvar med produsentens anbefalinger.

9.3 Dersom metoden anvendes på fôrvarer som inneholder mer enn 1 % klorid (konsentrat,
mineralfôr, tilskuddsfôr), kan det forekomme undervurdering av metionin, og det må foretas en
særlig behandling.

DEL B

KVANTITATIV BESTEMMELSE AV RÅFETT

1. Formål og bruksområde

Denne metoden anvendes for å bestemme innholdet av råfett i fôrvarer. Den er ikke beregnet på
analyse av oljeholdige frø og oljeholdige frukter som definert i rådsforordning 136/66/EØF av
22. september 1966.

Bruken av de to framgangsmåtene som beskrives nedenfor, er avhengig av typen og
sammensetningen av fôrvarene og av grunnen til at analysen gjennomføres.

1.1. Metode A — Råfett som kan ekstraheres direkte

Denne metoden kan anvendes på ublandede fôrvarer av vegetabilsk opprinnelse, unntatt dem
som kommer inn under bruksområdet for metode B.

1.2. Metode B — Totalt råfettinnhold

Denne metoden kan anvendes på ublandede fôrvarer av animalsk opprinnelse og på alle
fôrblandinger. Den skal anvendes på alle fôrvarer som råfett ikke kan ekstraheres direkte fra uten
forutgående hydrolyse (f.eks. gluten, gjær, potetproteiner og produkter som gjennomgår
prosesser som ekstrudering, bearbeiding til flak og oppvarming).
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1.3. Tolking av resultater

I alle tilfeller der det oppnås høyere resultat ved bruk av metode B enn ved metode A, skal
resultatet som oppnås ved metode B, aksepteres som den sanne verdi.

2. Prinsipp

2.1. Metode A

Prøven ekstraheres med petroleumseter. Løsemiddelet avdestilleres, og resten tørkes og veies.

2.2. Metode B

Prøven hydrolyseres ved varme med saltsyre. Blandingen avkjøles og filtreres. Resten vaskes og
tørkes, og behandles deretter etter metode A.

3. Reagenser

3.1. Petroleumseter, kokepunktintervall: 40-60 °C. Bromverdien må være mindre enn 1, og resten
etter fordamping mindre enn 2 mg/100 ml.

3.2. Vannfritt natriumsulfat.

3.3. Saltsyre, c = 3 mol HCl/l.

3.4. Filtreringsmiddel, f.eks. kiselgur, Hyflo-supercel.

4. Apparatur

4.1. Ekstraksjonsapparat. Dersom det er utstyrt med hevert (Soxhlet-apparat), må tilbakestrømningen
innstilles slik at det skjer ca. 10 tømminger per time. Dersom apparatet ikke er utstyrt med
hevert, bør tilbakestrømningen være ca. 10 ml per minutt.

4.2. Ekstraksjonshylser som er fri for stoffer som kan oppløses i petroleumseter, og har en porøsitet
i samsvar med kravene i 4.1.

4.3. Tørkeovn, enten en vakuumtørkeovn innstilt på 75 °C ± 3 °C eller tørkeovn med atmosfærisk
trykk innstilt på 100 °C ± 3 °C.

5. Framgangsmåte

5.1. Metode A (se merknad 8.1)

5 g av prøven veies opp med en nøyaktighet på 1 mg, overføres til en ekstraksjonshylse (4.2) og
dekkes med en fettfri bomullspropp.

Hylsen plasseres i et ekstraksjonsapparat (4.1), og det ekstraheres i seks timer med
petroleumseter (3.1). Petroleumseterekstraktet oppsamles i en tørr, tarert kolbe som inneholder
fragmenter av pimpstein(1). 

Løsemiddelet fradestilleres. Resten tørkes deretter i halvannen time i tørkeovnen (4.3). Den
avkjøles i eksikkator og veies. Den tørkes en gang til i 30 minutter for å sikre at vekten av fettet
forblir konstant (vekttapet fra den ene veiingen til den annen må være mindre 1 mg).

5.2. Metode B

2,5 g av prøven veies opp med en nøyaktighet på 1 mg (se merknad 8.2), helles i et begerglass
på 400 ml eller en erlenmeyerkolbe på 300 ml og tilsettes 100 ml saltsyre (3.3) og noen
fragmenter av pimpstein. Begerglasset dekkes med et urglass, eller erlenmeyerkolben utstyres
med en tilbakeløpskjøler. Blandingen settes over en lav flamme eller på varmeplate og kokes
svakt i én time. Produktet må ikke få feste fast til veggen i beholderen.

Beholderen avkjøles, og det tilsettes så mye filtreringsmiddel (3.4) at det ikke går noe fett tapt
under filtreringen. Det filtreres gjennom et fuktig, fettfritt, dobbelt filterpapir. Resten vaskes i
kaldt vann til filtratet er nøytralt. Det kontrolleres at filtratet ikke inneholder fett. Forekomst av
fett viser at prøven må ekstraheres med petroleumseter før hydrolysen ved bruk av metode A.

Det doble filterpapiret med restmengden legges på et urglass og tørkes i halvannen time i
tørkeovnen (4.3) ved 100 °C ± 3 °C.
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Det dobbelte filterpapiret med den tørre resten plasseres i en ekstraksjonshylse (4.2) og dekkes
med en fettfri bomullspropp. Hylsen plasseres i et ekstraksjonsapparat (4.1), og prosessen
fortsettes som angitt i 5.1 annet og tredje ledd.

6. Beregning av resultater

Resultatet av veiingen uttrykkes som en prosentdel av prøven.

7. Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene av to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve og av
samme analytiker, må ikke overstige:

— 0,2 % i absolutt verdi for et innhold av råfett på under 5 %,

— 4,0 % av det høyeste resultat for et innhold på 5-10 %,

— 0,4 % i absolutt verdi for et innhold over 10 %.

8. Merknader

8.1. For produkter med et høyt innhold av fett som er vanskelige å knuse eller som er uegnet til uttak
av en homogen redusert prøve, kan følgende framgangsmåte følges:

20 g av prøven veies opp med en nøyaktighet på 1 mg og blandes med 10 g eller mer vannfritt
natriumsulfat (3.2). Deretter ekstraheres det med petroleumseter (3.1) som angitt i 5.1. Ekstraktet
som er framstilt, fortynnes til 500 ml med petroleumseter (3.1) og blandes. 50 ml av løsningen
helles i en liten, tørr, tarert kolbe som inneholder noen fragmenter av pimpstein(1). Løsemiddelet
fradestilleres, og resten tørkes, og prosessen fortsettes som angitt i 5.1 siste ledd.

Løsemiddelet fjernes fra ekstraksjonsresten som er igjen i ekstraksjonshylsen, og resten knuses
til en finhet på 1 mm; produktet bringes tilbake til ekstraksjonshylsen (uten å tilsette
natriumsulfat), og deretter fortsettes prosessen som angitt i 5.1 annet og tredje ledd.

Råfettinnholdet beregnes som en prosentdel av prøven ved bruk av følgende formel:

(10 a + b) x 5

der:

a = massen i gram av resten etter første ekstraksjon (delmengden av ekstraktet),

b = massen i gram av resten etter annen ekstraksjon.

8.2. For produkter med lavt fettinnhold kan vekten av prøven økes til 5 g.

8.3. Fôr med høyt vanninnhold til kjæledyr kan det være nødvendig å blande med vannfritt
natriumsulfat før hydrolyse og ekstraksjon som ved metode B.

8.4. I nr. 5.2 kan det være mer effektivt å benytte varmt vann istedenfor kaldt vann til vasking av
resten etter filtreringen.

8.5. Tørketiden på halvannen time kan det være nødvendig å forlenge for visse fôrvarer. Overdreven
tørking bør unngås, fordi dette kan føre til lave resultater. En mikrobølgeovn kan også benyttes.

8.6. Preekstraksjon ved metode A før hydrolyse og reekstraksjon ved metode B anbefales dersom
innholdet av råfett er høyere enn 15 %. Dette avhenger til en viss grad av type fôrvare og type
fett i fôrvaren.

DEL C

KVANTITATIV BESTEMMELSE AV OLAQUINDOX

(2-[N-2'-(hydroksyetyl)-karbamoyl]3-metyl-quinoxalin-N1, N4-dioksid)

1. Formål og bruksområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av olaquindox i fôrvarer. Nedre grense for
bestemmelsen er 5 mg/kg.
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2. Prinsipp

Prøven ekstraheres med en blanding av vann og metanol. Innholdet av olaquindox bestemmes
ved reversfase høytrykksvæskekromatografi (HPLC) ved bruk av en UV-detektor.

3. Reagenser

3.1. Metanol.

3.2. Metanol, HPLC-kvalitet.

3.3. Vann, HPLC-kvalitet.

3.4. HPLC mobil fase:

Blanding av vann (3.3) og metanol (3.2), 900 + 100 (V + V).

3.5. Standardstoff: rent olaquindox 2-[N-2'-(hydroksyetyl)-karbamoyl]3-metyl-quinoxalin-N1, N4-
dioksid, E 851.

3.5.1. Olaquindox-standardstamløsning, 250 µg/ml:

50 mg olaquindox (3.5) veies opp med en nøyaktighet på 0,1 mg i en 200 ml målekolbe, og det
tilsettes ca. 190 ml vann. Deretter plasseres kolben i 20 min i et ultralydbad (4.1). Etter
ultralydbehandlingen oppvarmes løsningen til romtemperatur, det fylles opp til merket med vann
og blandes. Kolben pakkes inn i aluminiumsfolie og oppbevares i kjøleskap. Denne løsningen
må tilberedes på nytt hver måned.

3.5.2. Olaquindox-standardmellomløsning, 25 µg/ml:

10,0 ml av standardstamløsningen (3.5.1) overføres til en 100 ml målekolbe, det fylles opp til
merket med mobil fase (3.4) og blandes. Kolben pakkes inn i aluminiumsfolie og oppbevares i
kjøleskap. Denne løsningen må tilberedes på nytt hver dag.

3.5.3. Kalibreringsløsninger:

Til en rekke 50 ml målekolber overføres henholdsvis 1,0, 2,0, 5,0, 10,0, 15,0 og 20,0 ml av
standardmellomløsningen (3.5.2). Det fylles opp til merket med mobil fase (3.4) og blandes.
Kolben pakkes inn i aluminiumsfolie. Disse løsningene svarer til henholdsvis 0,5, 1,0, 2,5, 5,0,
7,5 og 10,0 µg olaquindox per ml. Disse løsningene må tilberedes på nytt hver dag.

4. Apparatur

4.1. Ultralydbad.

4.2. Mekanisk risteapparat.

4.3. HPLC-utstyr med UV-detektor med variabel bølgelengde eller diodearraydetektor.

4.3.1. Væskekromatografikolonne, 250 mm x 4 mm, C 18, 10 µm pakning, eller tilsvarende.

4.4. Membranfiltre, 0,45 µm.

5. Framgangsmåte

Merk: Olaquindox er lysfølsomt. Alle operasjoner må utføres med dempet belysning eller med
bruk av brunt glass.

5.1. Generelt

5.1.1. En blindprøve bør analyseres for å kontrollere at det verken er olaquindox eller forstyrrende
stoffer til stede.

5.1.2. En gjenfinningsprøve bør utføres ved å analysere blindprøven etter at den er tilsatt samme
mengde olaquindox som i selve prøven. For å øke konsentrasjonen til 50 mg/kg overføres 
10,0 ml av standardstamløsningen (3.5.1) til en 250 ml erlenmeyer-kolbe, og løsningen
inndampes til ca. 0,5 ml. Deretter tilsettes 50 g av blindprøven, det blandes grundig, og prøven
får stå i 10 min og blandes flere ganger før ekstraksjonen (5.2) påbegynnes.

Merknad: Til denne metoden bør blindprøven være av tilsvarende type som selve prøven, og
olaquindox må ikke påvises.
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5.2. Ekstraksjon

Ca. 50 g av prøven veies opp med en nøyaktighet på 0,01 g og overføres til en 1 000 ml
erlenmeyer-kolbe, og det tilsettes 100 ml metanol (3.1), og kolben settes i ultralydbad (4.1) i 
5 min. Det tilsettes 410 ml vann, og kolben settes i ultralydbad i ytterligere 15 min. Deretter
fjernes kolben fra ultralydbadet, ristes i 30 min på risteapparatet (4.2), og innholdet filtreres
gjennom et foldefilter. 10 ml av filtratet overføres til en 20 ml målekolbe, det fylles opp til
merket med vann og blandes. En delmengde filtreres gjennom et membranfilter (4.4) 
(se 9. Merknader). Det fortsettes med HPLC-bestemmelsen (5.3).

5.3 HPLC-bestemmelse

5 . 3 . 1 . P a r a m e t e r e

Følgende vilkår er veiledende, andre vilkår kan brukes forutsatt at de gir samme resultater.

Væskekromatografikolonne (4.3.1)
Mobil fase (3.4): blanding av vann (3.3) og metanol (3.2), 900 + 100 (V + V)
Gjennomstrømnings hastighet: 1,5-2 ml/min
Detektorbølgelengde: 380 nm
Injeksjonsmengde: 20 µl-100 µl

Kromatografisystemets stabilitet kontrolleres ved å injisere kalibreringsløsningen (3.5.3) som
inneholder 2,5 µg/ml flere ganger, til det oppnås konstante topphøyder og retensjonstider.

5 . 3 . 2 . K a l i b r e r i n g s k u r v e

Hver kalibreringsløsning (5.3.3) injiseres flere ganger, og gjennomsnittet av topphøydene
(arealer) for hver konsentrasjon bestemmes. Det konstrueres en kalibreringskurve ved å benytte
gjennomsnittet av topphøydene (-arealene) av kalibreringsløsningene som ordinater og de
tilsvarende konsentrasjonene i µg/ml som abscisser.

5 . 3 . 3 . P r ø v e l ø s n i n g

Prøveekstraktet (5.2) injiseres flere ganger, og det brukes samme volum som for
kalibreringsløsningene når gjennomsnittet av topphøyden (-arealet) av olaquindoxtoppene
bestemmes.

6. Beregning av resultater

Konsentrasjonen av prøveløsningen i µg/ml bestemmes ut fra kalibreringskurven (5.3.2) med
henvisning til den gjennomsnittlige topphøyden (-arealet) av olaquindoxtoppene i
prøveløsningen.

Innholdet av olaquindox w i mg/kg i prøven beregnes etter følgende formel:

c x 1 000
w = --------------------

m
der:

c = konsentrasjonen av olaquindox i prøveekstraktet (5.2) i µg/ml

m = prøvemengdens masse i g (5.2).

7. Validering av resultatene

7.1 Identitet

Identiteten til analytten kan bekreftes ved kromatografi med tilsetting av kjent mengde
standardstoff eller ved bruk av en diodearraydetektor som gjør det mulig å sammenligne
spektrene til prøveekstraktet (5.2) og kalibreringsløsningen (3.5.2) som inneholder 5,0 µg/ml.

7 . 1 . 1 . K r o m a t o g r a f i  m e d  t i l s e t t i n g  a v  k j e n t  m e n g d e  s t a n d a r d s t o f f

Konsentrasjonen i et prøveekstrakt (5.2) økes ved tilsetting av en passende mengde
kalibreringsløsning (3.5.3). Mengden av olaquindox som tilsettes, bør være lik mengden av
olaquindox som er funnet i prøveekstraktet.
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Det er bare høyden av olaquindoxtoppen som bør økes, etter at det er tatt hensyn både til
mengden som er tilsatt, og til fortynningen av ekstraktet. Bredden av toppen, i halv høyde, skal
være innenfor ± 10 % av den opprinnelige bredden av olaquindoxtoppen av prøveekstraktet uten
økt konsentrasjon.

7 . 1 . 2 . D i o d e a r r a y d e t e k s j o n

Resultatene vurderes etter følgende kriterier:

a) Bølgelengden for maksimal absorpsjon for prøven og standardens spektre, målt ved toppens
spiss på kromatogrammet, må være den samme innenfor en margin beregnet ut fra
detektorsystemets oppløsningsevne. Ved diodearraydeteksjon er den vanligste innenfor
± 2 nm.

b) Mellom 220 og 400 nm må prøven og standardens spektre, målt ved toppens spiss på
kromatogrammet, ikke være forskjellige med hensyn til de delene av spekteret som ligger
mellom 10 og 100 % av den relative absorpsjonen. Dette kriteriet er oppfylt, når de samme
maksima er til stede og avviket mellom spektrene ikke på noe observert punkt overstiger
15 % av standardanalyttens absorpsjon.

c) Mellom 220 og 400 nm må spektrene til den voksende kurven, spissen og den avtagende
kurven til prøveekstraktets topp ikke være forskjellige fra hverandre med hensyn til de
delene av spekteret som ligger mellom 10 og 100 % av den relative absorpsjonen. Dette
kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til stede og avviket mellom spektrene ikke på
noe observert punkt overstiger 15 % av spekterets absorpsjon i spissen.

Dersom ett av disse kriteriene ikke er oppfylt, er forekomsten av analytten ikke bekreftet.

7.2 Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene av to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve, må
ikke overstige 15 % av det høyeste resultat for et innhold av olaquindox på  mellom 10 og 20
mg/kg.

7.3 Gjenfinning

Gjenfinningen for en blindprøve tilsatt standard skal være minst 90 %.

8. Resultater av en fellesanalyse

Det har vært organisert en fellesanalyse i Fellesskapet, der fire prøver av smågrisfôr, herunder én
blindprøve, ble analysert av 13 laboratorier. Resultatene er oppført i tabellen nedenfor:

Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4  

L 13 10 11 11

n 40 40 44 44

gjennomsnitt (mg/kg) — 14,6 48,0 95,4

(Sr) (mg/kg) — 0,82 2,05 6,36

(SR) (mg/kg) — 1,62 4,28 8,42

CVr (%) — 5,6 4,3 6,7

CVR (%) — 11,1 8,9 8,8 

Nominelt innhold (mg/kg) — 15 50 100

gjenfinning (%) — 97,3 96,0 95,4  

L : antall laboratorier

n : antall enkeltverdier
Sr : standardavvik for repeterbarhet
SR : standardavvik for reproduserbarhet
CVr : variasjonskoeffisient for repeterbarhet
CVR : variasjonskoeffisient for reproduserbarhet

9. Merknader

Selv om metoden ikke er validert for fôr som inneholder mer enn 100 mg/kg olaquindox, er det
mulig å 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).
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