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Animal feeding stuffs - Determination of the content of fatty
acids - Part 1: Preparation of methyl esters (ISO/TS 177641:2002)

Aliments des animaux - Détermination de la teneur en
acides gras - Partie 1: Préparation des esters méthyliques
(ISO/TS 17764-1:2002)

Futtermittel - Bestimmung des Gehaltes an Fettsäuren Teil 1: Vorbereitung von Methylestern (ISO/TS 177641:2002)

This Technical Specification (CEN/TS) was approved by CEN on 13 February 2006 for provisional application.
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The period of validity of this CEN/TS is limited initially to three years. After two years the members of CEN will be requested to submit their
comments, particularly on the question whether the CEN/TS can be converted into a European Standard.
CEN members are required to announce the existence of this CEN/TS in the same way as for an EN and to make the CEN/TS available
promptly at national level in an appropriate form. It is permissible to keep conflicting national standards in force (in parallel to the CEN/TS)
until the final decision about the possible conversion of the CEN/TS into an EN is reached.
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Foreword

This document (CEN ISO/TS 17764-1:2006) has been prepared by Technical Committee
CEN/TC 327 "Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis", the secretariat of which
is held by NEN, in collaboration with Technical Committee ISO/TC 34 "Agricultural food
products".
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Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway,
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