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Afdeling Microscopie

Datum: 1982- 06- 26
Pr.nr. 404.3100

VERSLAG 82.46
Projekt: Onderzoek naar de kl-1aliteit van oliën, vetten, vette prodokten
en oliezaden.
Ondert>~erp:

Oriënterend microscopisch onderzoek naar de bezoedeling van
vetkanen.

Bijlagen: 2 Interne Analysevoorschriften nr. H-3 en nr. N- 4.

Doel:
Vetkanen kunnen bezoedeld zijn met de inhoud van de verteringsorganen
van de slachtdieren indien deze inhoud niet vooraf door spoelen ver~.,i jde rd

is.

Ook op andere wijze kunnen vetkanen verontreinigd zijn zoals met verpakkingsmateriaal, zand, enz.
Het doel van dit onderzoek is na te gaan of het d.m.v. microscopisch
onderzoek mogelijk is om deze verontreinigingen vast te stellen.
Samenvatting:
Onderzocht werden 35 monsters kanenmeel van diverse fabrikaten en herkomst. Voor het microscopisch onderzoek

~>~erd

een "kooksel" gemaakt.

Hierbij blijven vrijwel uitsluitend plantaardige celwanden als residu
over. Door middel van polarisatiemicroscopie zijn deze plantaardige
resten goed ,.,aarneembaar en in een aantal gevallen identificeerbaar.
Tevens ,.,erd een onderzoek ingesteld naar de samenstelling van het "bezinksel". Met name de Z\.,aardere bestandddelen zoals botjes, zand,
glas, zilverpapier etc. kunnen op deze wijze uit het monster geisoleerd worden. Grovere bestanddelen zoals touw, papier, plastic, haren etc.
konden met b.v. een pincet direkt uit het monster worden geisoleerd.
Conclusie:
Door middel van microscopisch onderzoek van een "kooksel" is het mogelijk om de aaruwezigheid van sporen van de maag- en darminhoud in kanenmeel vast te stellen.
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Door middel van een microscopisch onderzoek van een "be zinksel" is het
mogelijk de aam1ezigheid van diverse verontreinigingen zoals zand,
beenderen, glas , zilverpapier e .d. op te sporen.
Verpakkingsmaterialen zoals papier , touw , nylon etc. en haren kunnen
uit het monster worden geisoleerd zonder dat dit een speciale voorbewerking heeft ondergaa n .
Bij het onderzoek naar de aam.,ezigheid van faeces in de ka nen \.,erden
in geen der monsters meer aangetroffen dan sporen hiervan.
Ons inziens zijn de gevonden sporen f aeces geen reden om de produkten
onder te bre ngen in de categorie "bezoedeld met faecaliën" .
De aanwezigheid van grovere delen verpa kkingsmateriaal lijkt ons eerder dan de sporen plantaardige re s ten, een reden om de kanen i n categorieën geschikt en niet geschikt voor humane consumptie in te delen .

Verant\olOordelijk : drs \V . de

Jong ~

Medewerkers/s ame ns tellers : drs \V ( de Jong , L. Pricken
Projektleider: drs B.G . Huuse
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1. Inleiding
Ter ondersteuning van de visuele keuring op de kanen van het vetsmeltprocedê leek microscopisch onderzoek op plantaardige en andere vleesvreemde bestanddelen van maag-darminhoud en haren , een snelle en naar
verwachting goede methode.
Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden die het microscopisch
onderzoek hiervoor biedt, werd een

ori~nterend

microscopisch onderzoek

ingesteld.
Een 35-tal monsters kanen van diverse fabrikaten en herkomst \verden
onderzocht.
Deze monsters werden genomen door de VD-keurmeester en voorzien van
een uitgebreid keuringsrapport. Bij dit onderzoek \varen van belang de
gegevens over het produktieproces (droge bruine kanen of \vitte zachte
kanen), de anatomische herkomst en de mate van bezoedeling.
Deze gegevens worden in onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 1.

Samenstelling en beoordeling van de kanen op basis van het
keuringsrapport van de

v.o.

1. Honsternr. 11944. Droge bruine kanen

Anatomische herkomst:
Varkensvet: reuzels, vet, hamplaten, zwoerd .
Rundvet: kransvet, netvet, pezen/zenen, niervet, vetresten, uier.
Ha_!e_van_b!:_zoedeling_:_
Geen.
2 . Honsternr. 10951. Hitte zachte kanen

Anatomische herkomst:
Varkensvet: zwoerd, spekplaten en reuzel .
_!:!a_!e_ v~n_bez~ede_!ing_:_
Geen.
3. Honsternr. 11490. Hitte zachte kanen
Anatomische herkomst:
Reuzels, speksnippers en slachtwarme reuzels .
Ha_!e_ v~n_ b!:_z~e2_e_!i ng_:_
Geen.
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4 . Honsternr. 11708. Hitte zachte kanen
Anatomische herkomst:
Reuzel, ham- e n schouderplaten, zwoerd.
~a_!e_v~n_b..!:,z~e;!_e.!_ing1._

Geen.

5. Nonsternr. 11943. Droge bruine kanen
Anatomische herkomst:
Varkensvet : zwoerd , ham- en schouderplaten, milten, vet met reuzels .
Rundvet: kransvet, netvet, uiers, pezen/ zenen, nier- en slotvet,
luchtpijpen, vleesresten .
!!a_!e_v~n_bezoe;!_e.!_i_!!g1._

Hier en daar wat vet met vloervuil.

6. Nonsternr . 12505. Droge bruine kanen
Anatomische herkomst:
Varkensvet: zwoerd, hamplaten, reuzels, rugspek, vet met verse worstsoorten .
Rundvet: slagersvet, pezen/zenen, milten, longen, luchtpijpen, meatresten , kippevellen.
~a_!e_ v~n_bezoede.!_i

ng1._

Geen .

7. Nonstet·nr. 12506. Droge bruine kanen
Anatomische herkomst:
Rundvet : slagersvet, pezen/zenen, slachtvetten, tevens wat vet van
schapen en paarden.
~a_!e_ v~n-bez~e;!_e.!_i ng1._

Geen .

8. Nonsternr. 12732. Droge bruine kanen
Anatomische herkomst:
Rundvet: kalfsvet, vetresten afkomstig van lebmagen •
.!:!a_!e_van_bez~e;!_e.!_ing1._
Restanten darmen

~<~aargenomen.

Vet, maag en darmresten,

~<lel

gespoeld,

mogelijkheid op faecesresten.
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9. Honsternr . 12873. Droge bruine kanen
Anatomische herkomst:
Rundvet: slagersvetten o.a. vetresten, pezen/zenen, slachtvetten o.a.
vetresten, kransvet, netvet .
Ha_!e_ van_bezoeie_!_ing..:_
Geringe mestbezoedeling van het slachtvet met name het losse slachtvet.
10.a Monsternr. 12999. lolitte zachte kanen (van varkens)
Anatomische herkomst:
Varkensvet: rugspek, nekspek, hamplaten, vetmet, reuzels, kransvet,
netvet, aarsspek, buikspekresten.
!!a_!e_ van_bezoede.!_ing..:_
Geen.
lO.b Honsternr. 13000 . Witte zachte kanen (van runderen)
Anatomische herkomst:
Rundvet: vetresten, slotvet, niervet, aangewassen vet, netvet, kransvet, uiers.
!!a_!e_van_ bezoeie.!_i ng..:_
Geen.
11 . Honsternr. 13001. Droge bruine kanen
Anatomische herkomst:
Varkensvet : zwoerd, hamplaten, rugspek, kransvet, netvet, reuzels.
Rundvet: slotvet, niervet, vetresten aange\</assen vet, pezen/ zenen,
luchtpijpen, longresten, stukjes darm, netvet, kransvet.
!!a_!e_van_bezoeie.!_i ng..:_
Hestdeeltjes tussen het slachtvet.
12.a Monsternr . 13513. Witte zachte kanen (van varkensvet)
Anatomische herkomst:
Varkensvet: reuzels, hamplaten, zwoerd, vetmet, rugspek, buikresten.
Ha_!e_van_b~zoede.!_ing..:_
Geen .
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12. b Monsternr. 12514. Hitte zac hte kanen (van runderen)
Anatomische herkomst:
Rundvet: niervet, netvet, kransvet, hartvet, aangewassen vet, enkele
nieren, pakjes gehakt en tartaar, darmvetresten, longen, milten, slagersvetten.
!!a_!e_v.!:n_ bezoede_!iE_g...:_
In lichte mate op de darm\•Tasserij vetten (mes tresten).
13. Monsternr. 13515. Droge bruine kanen
Anatomische herkomst:
Varkensvet : reuzels, vetmet, hamplaten, zwoerd, schielvet.
Rundvet: niervet, aangewassen vet, kransvet, netvet, slagersvetten
(pezen/zenen, vetresten).
!!a_!e_ van_ b!:_z~ede.!_i ng...:_
Geen.
14. Monsternr. 13594. Droge bruine kanen
Anatomische herkomst:
Rundvet: slagersvetten (pezen, zenen, beenderen, levers, nieren, worsten, vetresten), longen, uierresten, aarsvet , netvet, niervet, kippevellen).
Na_!e_van_bezoede_!ing...:_
Het vet zat soms in roestige tonnen.

N.n.

Hiervoor had men een partij margarine in plastic kuipjes gesmolten. Doordat men de ketel niet goed gere inigd had zijn er restanten in de kanen gekomen.

15. Honsternr. 13918. Droge bruine kanen
Anatomische herkomst:
Varkensvet: reuzels, spekplaten, zwoerd , vetmet, darmvetten, aarseinden, enkele baarmoeders en blazen, milten, nieren.
Rundvet: slagersvet t en , niervet, netvet, kransvet, uiers, luchtpijpen
en longresten.
!!a_!e_van_bezoeie_!i ng...:_
Tus s en de darmwasserijve tten zaten restanten darmen en magen.
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16.a Monsternr. 13962. Witte zachte kanen (van varkens)
Anatomische herkomst:
Varkensvet: reuzels, netvet, kransvet, zwoerd, aarsvet, hamplaten,
vetnet, buikvet, milten, hersenen.
~a.!.e_v~n_bez~eieling..!.

In lichte mate mestrestjes op de darmwasserijvetten.
16.b Honsternr . 13963. Witte zachte kanen (van runderen)
Anatomische herkomst:
Rundvet: niervet, kransvet, netvet, vetresten.
~a.!.e_ v~n-b~z~eie]Jng..!_

In lichte mate mestrestjes op dartm.,asserijvetten.
17.a Honsternr. 14068. Droge bruine kanen (van varkens)
Anatomische herkomst:
Varkensvet: reuzels, hamplaten, rugspek, vetmet, broekvet, net- en
darmvet.
_t!a.!.e_v~n- bezoedeling_!_
Geen.
17 . b Monsternr. 14069. Droge bruine kanen (van runderen)
Anatomische herkomst :
Slagersvetten, niervet.
~a.!.e_ v~n-bez~edeliE_g..!_

Tussen de slagersvetten: tom.,resten, sinasappelschillen, peukjes.
18. Honsternr . 14142. Witte zachte kanen
Anatomische herkomst:
Varkensvet: spekplaten , zwoerd, reuzels, vetmet .
_t!a.!.e_ van_bez~edel:_i ng.2_
Geen.
19. Monsternr. 14274 . Witt e zachte kanen
Anatomische herkomst :
Varkensvet: reuzels, vetmet, rugspek, zwoerd, nekspek.
~a.!.e_van_bezoedeli.E_g..:_

Gee n .
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20.

~fon sternr.

14275. {Htte zachte kanen

Anatomische herkomst:
Varkensvet: spekplaten, zwoerd, reuzels, kransvet , metvet.
Ha.E_e_v~n_bezoe~e..!_ing_!_

Geen.
21 . Hons ternr. 14395. Droge bruine kanen
Anatomische herkomst :
Kalsvet (vetresten).
Ha.E_e_v~n-bez2_ede.!:_i ng..:_
Lichte mestbezoedeling.
22 .a Honsternr . 14485. {Vitte zac hte kanen (reuzel)
Anatomische herkomst:
Varkensvet : rugspek, hamplaten, reuzels, vetmet , buikspekresten , netvet, kransvet.
~a_!e_v~n_bez2_ede..!_i ng..:_

Geen.
22. b Honsternr. 14486. {Vitte zachte kanen (van runderen)
Anatomische herkomst:
Dit had men al gesmolten.
~a_!e_v~n-bez2_ede..!_i ng..:_

Geen.
23 . Nonsternr . 14487. Hitte zachte kanen
Anatomische herkomst:
Varkensvet: reuzel, zwoerd, hamplaten, vetniet, netvet, kransvet.
Ha.E_e_v~n_ bez2_edeling..:_
Geen.
24. Honsternr . 14718. Droge bruine kanen
Anatomische herkomst:
Rundvet: slagersvetten , (pezen, zenen , vetresten) , slachtvetten
(kransvet, netvet , niervet) .
~a.E_e_van_bezoeie..!_ing_!_

Ge en.
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25. Honsternr. 14719. Droge bruine kanen
Anatomische herkomst:
Varkensvet: zwoerd, vetmet.
Rundvet: slagersvetten (pezen/zenen, vetresten), netvet, niervet.
Ha_!e_v~n_bezoe~e2_ing_:_
Roestvorming in enkele vaten.
26.a Honsternr. 14795. Hitte zachte kanen (van varkens)
Anatomische herkomst:
Varkensvet: reuzels, kransvet, netvet.
~a_!e_van_bezoede2_ing_:_

Geen.
26.b Monsternr. 14796. Hitte zachte kanen (van runderen)
Anatomische herkomst:
Rundvet: netvet, kransvet, hartvet, aangewassen vet , aarsvet.
~a te_van_b~zoe~ e2_i

ng_!_

Geen.
27. Honsternr. 14890. Droge bruine kanen
Anatomische herkomst:
Rundvet: niervet, aarsve t, darmvet, kransvet , netvet, luchtpijpen,
slagersvet ten.
~a_!e_van_bez~e~eling_:_

Hestresten in de endeldarm .
29. Honsternr. 14891. Droge bruine kanen (van varkens)
Anatomische herkomst:
Varkensvet: hamplaten, zwoerd, rugspek, vetmet, worstdelen, reuzels,
kransvet.
Ha_!e_v~n_bez~ede2_iE_g_:_
Hat slach tvet met mest- en darmresten.
Opmerking: Alleen een monster varkensvet en kanen genomen.
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29. Monsternr. 15054. Droge bruine kanen (van runderen)
Anatomische herkomst:
Rundvet: niervet, netvet, slagersvetten, aange\olassen vet, kippeeleien
en veertjes.
~a_!e_van_b~z~edeling_:_

Tou\•7resten, peukjes en plastic tussen de slagersvetten.
Opmerking: Alleen rundvetmonsters genomen.

2. Methoden van onderzoek
Een veel toegepaste methode om een botanisch preparaat te maken is het
koken van een monster met een verdunde base en een verdund zuur. De
celinhoudstoffen zoals eholitten, vetten en koolhydraten lossen op en
\olorden over een fijnmazig filter afgefil treerel. Hierdoor \olorden de
voor de diagnostiek belangrijke celstrukturen van plantaardige cellen
geconcentreerd en \olûrden ze beter zichtbaar gemaakt . Bij dit onderzoek
wordt aangenomen dat plantaardige veevoederresten, die zich in de kanen bevinden, voor het grootste deel afkomstig zijn van de inhoud van
de verteringsorgane n van plantenetende zoogdieren.
Het plantaardig mate riaal zou ook afkomstig kunnen zijn van andere
verontreinigingen b.v . papier, houtvezels etc.
Voor het aantonen van zand, botbestanddelen en eventuele andere verontreinigingen wordt een scheiding op soortelijk ge\olicht toegepast
m.b . v.

tetrachloorkoolstof (CC1 4 ).
Hiertoe wordt een deel van het monster in een sedimenteerkelk gebracht
gevuld me t

tetra. Deze conische glazen met voet zijn voorzien van een

afsluitplug. In de plug bevindt zich een holte \olaarin het bezinksel
zich verzamelt , waarna dit door omdraaien van de plug wordt gescheiden
van de verdere inhoud van de kelk .
Voor de beschrijving van beide methoden kan worden veno1ezen naar de
Inte r ne Analysevoorschriften nr . M-3 en nr. M-4 (zie bijlage 1).
Van het kooksel \wrden microscopi sche preparaten gemaakt m.b.v . glycerine. Deze \olorden bekeke n met gepolariseerd licht bij een vergroting
van ca. 160x.
Het bezinksel \olordt m.b.v . ee n stereomicroscoop (vergroting ca . 8x)
onderzocht op identiteit en/of samenstelling.

8246.8

- 9 -

- 9 -

3. Resultaat
De resultaten zijn in tabel 2 weergegeven.
4. Discussie
In alle monsters werd in het "kookse l" de aanwezigheid van enkele vezels vastgesteld. Deze bleken afkomstig van het bij de bereiding van
het "kooksel" gebruikte nylongaastil ter.
In 18 van de 35 monsters (ca. 50%)

~o1erden

in het "kooksel" plantaar-

dige bestandddelen aangetroffen zoals gras, tarwe, soja, gerst en
raapzaad. Deze bestanddelen zijn afkomstig van he t door de dieren opgenomen ruw voer resp. krachtvoer en als inhoud van maag en darmen in
de kanen terecht gekomen.
In het bezinksel van een aantal monsters

~verden

botbestanddelen vast-

gesteld. In 2 monsters zelfs ca. 10%. Bij de bereiding van deze vetkanen zou separatorrestant zijn verwerkt. Verder werd in 7 monsters zand
gevonden. Diverse monsters bevatten zilverpapier en één monster glas_
splinters.
In 3 monsters werden "fosfaa tkristallen" gevonden. Hogelijk be treft
het hier een soort "ontslote n" of "gehydrolyseerde" botjes die met
zilvernitraat een fosfaatreaktie (geelkleuring) te zien geven.
Diverse verpakkingsmaterialen zoals touw, papier, plastic , nylon, een
labelklemmetje e.d. bleken in de monsters aanwezig.
Deze l aa tste bestanddelen konde n direkt uit de monsters m.b.v. ee n
pincet worden geisoleerd .

5. Conclusie
Door mi ddel van microscopisch onderzoek van een "kooksel " is het mogelijk om de aanwezigheid van sporen van de maag-darminhoud in kanenmeel
vast t e stellen .
Door middel van microscopisch onderzoek van het "bezinksel" is het mogelijk de aamvezigheid van diverse verontreinigingen zoals zand, beenderen, glas, zilverpapier e .d. op t e spo ren.
Verpakkingsmaterialen zoals papier, tom'l, nylon etc . en haren kunne n
uit het monster worden geïsoleerd zonder dat dit een speciale voorbewerking heeft ondergaan.
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Bij het onderzoek naar de aanwezigheid van faeces in de kanen \verd in
geen der monsters meer aangetroffen dan sporen hiervan. Ons inziens
zijn de gevonden sporen faeces geen reden om de produkten onder te
brengen in de categorie "bezoedeld met

faecali~n".

De aanwe zigheid van grovere delen verpakkingsmateriaal lijkt ons eerder dan de sporen plantaardige resten een reden om de kanen in categorie~n

geschikt en niet geschikt voor humane consumptie in te delen.
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Tabel 2.
.Honster
nummer

Plantaardig
materiaal

Faeces

10951
11490
11708
11943

6.
7.
8.
9.
lOa
lOb

12505
12506
12732
12873
12999
13000

11.
12a
12b
13.
14.

13001
13513
13514
13513
1359LI

15. 13918

Haren

ca. 1,5%

1. 11944

2.
3.
4.
5.

Botjes

+
+
+
gras,soja

+

gras, soja
gras, gerst, soja

+
+

gras, soja

+

gras,
gras ,
gras,
gras ,

+

ca. 2%

+
+

+
+

+

ca. 2%
ca. 1,5%

+

ca. 10%

zonnebloem
raapzaad
soja , tano1e
soja

gras

plastic, tomo1, nylon

+
+
tOU\ol, plastic, nylon

ca . 10%
ca. 1,5%
ca. 3%
ca. 3%

+
+
+

Diverse

+

papier, touw, nylon
plastic

+
+

zand

glas, zand

+
+

zand
zand, ijzeren klemmetje, tom1
veren, plastic, zilverpapier,
papier

- -- - ----- - - - ------ -- -- - ------- ----- ----- - ---+

16a
16b
17a
17b
18.
19.
20.

13963
13962
14068
14069
14142
14274
14275

gras

u.

14395
14485
14486
14487
14718
14719

gras

L2a
22b
23.
24 .
25.

gras , raapzaad, soja +
gras
+

26a
26b
27.
28.
29 .

14795
14796
14890
14891
15054

gras
tarwe, gerst, gras
gras
gras, tarwe
tano~e, gerst, gras

++

+
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fosfaatkristallen

ca. 1, 5%

+
+
+

meer dan sporen aanwezig
sporen aanwezig
af~o1ezig

fosfaatkristall e n

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
ca . 1, 5%

+

+

+
+

+
+

ca. 1,5%
ca. 1,5%
ca . 1%

tOU\ol
zilverpapier, koperdraad, keukenzout, fosfaatkristallen

zand, fosfaa tkristallen
zand, tou~ol
zilverpapier, zand
zand, vere n

Bijlage I
Intern Analysevoorschrift nr . H-3
1e oplage (1981-02-22 )
De scheiding naar soortelijk ge\olicht van veevoeders, veevoedergrondstof fen, premixen etc. door middel van vloeistoffen met een hoog soortelijk ge \olicht

I. Bereiding van het bezinksel
1. Reagentia
1. Tetrachloorkoolstof (tetra)
2. Chloroform.
2. Apparatuur
1 . Glazen sedimenteerkelken van 1/ 4 liter: conische glazen met voet ,
voorzien van glazen afsluitplug in het onderste, smalle gedeelte. In
de plug bevindt zich een holte, \olaarin het bezinkse l zich verzamelt,
\olaarna dit door draaien van de plug kan \Wrden gescheiden van de verde re inhoud van de kelk.
2 . Zeefdoosjes: voorzien van zeefgaas met vierkante mazen van 0 , 32 mm
maaS\'li jd te.
3 . Horlogeglazen: diameter ongeveer 9 cm.
3. Analysemateriaal
Zie intern analysevoorschrift nr . H- 1 .
Van dierlijke produkten, behalve bloedmeel , levermeel en vetkane n 2 , 0 g ;
Van gras-, klaver- en lucernemeel 5,0 g;
Van andere produkten (inclusief bloedme el , levermeel en vetkanen) 10 , 0 g .

L1.

Uitvoering

Breng de afgewogen hoeveelheid analysemateriaal in een sedimenteerkelk , \'laarin zich ongeveer 100 ml tetra bevindt . (Indien het monster
in geperste vorm voor onderzoek is aangeboden, wordt he t analysemateriaal in een mortier aangewreven me t een weinig tetra en daarna met
ongeveer 100 ml tetra overgespoeld in de kelk).
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Roer het monster zorgvuldig met een roerstaaf door de vloeistof en
laat daarna bezinken. Als regel zal bezinksel na ongeveer 5 minuten in
de holte van de plug zijn verzameld. Draai vervolgens de plug een
hmrt slag om, schenk de tetra met de bovendrijvende bestanddelen af
en schuif daarna de plug met het bezinksel voorzichtig uit de voet van
de kelk. Schenk de bovenstaande tetra voorzichtig af en breng het bezinksel kwantitatief op een gewogen horlogeglas. Laat de tetra volledig verdampen, \.,.eeg horlogeglas met bezinksel en bereken de hoeveelheid bezinksel in procenten van het monster. Scheid daarna het bezinksel door middel van een zeefdoosje in een grove en een fijne fractie.
5. Opmerking
Het gevonden gehalte is meestal geringer dan het

\o~are

gehalte aan

soortelijk zware stoffen, doordat in geperste voeders, maar ook in
andere, de

z\o~are

delen, vooral wanneer ze zeer fijn verdeeld zijn,

blijven kleven aan de lichtere en daardoor niet bezinken.
Het omgekeerde kan echter ook voorkomen.
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Bijlage II
Intern Analysevoorschrift nr. H-4
1e oplage (1981-02-22)
De bereiding van het kooksel voor het microscopisch onderzoek van veevoeders, veevoedergrondstoffen e .d . op plantaardige bestanddelen

1.

Rea~entia

1. Salpeterzuur 10%

(1,7 N)

2. Zoutzuur

(3

10%

N)

3. Natronloog

2,5% (0,7 N)

4. Formaldehyde

3%

2. Apparatuur
1. Casserollen: wit-porceleinen kookschaaltjes met handvat, 1/4 liter.
2. Coleerapparaten: bespannen met nylon zeefgaas met een maaswijdte
van omstreeks 100 micron .
3 . Cylindrische glazen potjes met dekseltje.
3. Uitvoering

Breng 1 tot 5 g (zie opmerkingen) van het analysemateriaal in een casserolle . Voeg 50 ml salpeterzuur toe, breng de inhoud aan de kook en
kook gedurende een halve minuut door. Breng de inhoud van de casseralle over op het zeefgaas van het coleerapparaat en \olas goed uit met
heet \olater . Breng het residu weer over in de casseralle, voeg 50 ml
natronloog toe, breng aan de kook en kook gedurende een halve minuut
door . Breng de inhoud opnieuw op het zeefgaas en was goed uit met heet
water. Breng het residu in een glazen potje, voeg 1

a 2 druppels for-

maldehyde toe en sluit het potje af.
4. Opmerkingen
De hoeveelheid monster die in bewerking moet worden genomen is afhankelijk van het ge hal te aan ruwe celstof . Voor mengvoeders neme men 2 g
monster . Bij een gehalte aan ruwe celstof groter dan 15% 1 g, van 10
tot 15% 2 g en met een gehalte kleiner dan 10% 5 g .
Bij gerst, haver , tarwe, rogge en dierlijke produkten verdient het
aanbeveling het salpeterzuur bij de bereiding van het kooksel te vervangen door zoutzuur .
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