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METODE 8.6
MANGANOMETRISK BESTEMMELSE AF EKSTRAHERET CALCIUM

EFTER UDFÆLDNING SOM OXALAT

1. FORMÅL

I dette dokument fastlægges en metode til bestemmelse af calcium i gødningsekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode gælder alle EF-gødninger, hvori der i medfør af bilag I deklareres et totalind-
hold af calcium og/eller indhold af vandopløseligt calcium.

3. PRINCIP

Fældning af calciumindholdet i en portion af ekstraktionsopløsningen som oxalat. Efter sepa-
ration og opløsning heraf, titrering af oxalsyren med kaliumpermanganat.

4. REAGENSER

4.1. Fortyndet saltsyre

1 rumfang saltsyre (d20 = 1,18g/ml) og 1 rumfang vand.
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4.2. Svovlsyre, fortyndet 1:10

1 rumfang svovlsyre (d20 = 1,84 g/ml) i 10 rumfang vand.

4.3. Fortyndet ammoniakopløsning 1:1

1 rumfang ammoniakvand (d20 = 0,88 g/ml) og 1 rumfang vand.

4.4. Mættet opløsning af ammoniumoxalat [(NH4)2 C2O4 H2O] ved stuetemperatur (af størrelses-
ordenen 40 g/l)

4.5. 30% (m/v) opløsning af citronsyre

4.6. Ammoniumchloridopløsning, 5% (m/v)

4.7. 0,1% (m/v) opløsning af bromothymolblåt i ethanol (95%)

4.8. 0,04% (m/v) opløsning af bromcresolgrønt i ethanol (95%)

4.9. Titreret 0,02 mol/l opløsning af kaliumpermanganat

5. APPARATUR

5.1. Glasfilterdigel med en porøsitet på 5-20 µ

5.2. Vandbad

6. FORBEREDELSE AF EN PRØVEMÆNGDE TIL ANALYSE

Med en præcisionspipette udtages en portion ekstraktionsopløsning opnået ved anvendelse af
en af metoderne 8.1 eller 8.3 og indeholdende mellem 15 og 50 mg Ca (= 21 og 70 mg CaO).
Rumfanget af denne portion betegnes v2. Den hældes i et bægerglas på 400 ml. Der neutralise-
res (omslag fra gult til blåt med indikatoren 4.7) om nødvendigt med nogle dråber ammoniak-
vand (4.3).

Der tilsættes 1 ml citronsyreopløsning (4.5) og 5 ml ammoniumchloridopløsning (4.6).
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7. FÆLDNING AF CALCIUMOXALAT

Der tilsættes ca. 100 ml vand, hvorefter væsken bringes i kog. Herefter tilsættes 8-10 dråber
indikatoropløsning (4.8) og dråbe for dråbe 50 ml varm ammoniumoxalatopløsning (4.4).
Dannes der bundfald, opløses dette ved at tilsætte nogle dråber saltsyre (4.1). Der neutralise-
res meget langsomt med ammoniakopløsningen (4.3) under fortsat omrøring til pH 4,4-4,6
(indikatoromslag fra grønt til blåt med 4.8). Bægerglasset anbringes nu på kogende vandbad
(5.2) i ca. 30 minutter.

Derefter fjernes bægerglasset fra vandbadet og stilles til afkøling i 1 time, hvorefter der filtre-
res på diglen (5.1).

8. TITRERING AF FÆLDET OXALAT

Bægerglasset og diglen vaskes grundigt for at fjerne overskud af ammoniumoxalat (verifice-
res ved, at der ikke længere er chlor i vaskevandet). Filterdiglen anbringes i bægerglasset på
400 ml, og bundfaldet opløses med 50 l varm svovlsyre (4.2). Der fyldes op med vand til et
samlet rumfang på ca. 100 ml. Temperaturen bringes op på 70-80 °C, og der titreres dråbevis
med permanganatopløsning (4.9), indtil den rosa farve varer 1 minut. Dette rumfang betegnes
n.

9. ANGIVELSE AF RESULTATET

Gødningens indhold af calcium (Ca) er lig med

mv
vtnCa
×

×××=
2

1

02,0
2004,0(%)

hvor

n = er antal milimeter permanganat

m = massen af prøven i gram

v2 = rumfanget af prøveportionen i ml

v1 = rumfanget af ekstraktionsopløsningen i ml

koncentrationen af permanganatopløsningen i mol pr. liter.

CaO (%) = Ca (%) × 1,400
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METODE 8.7
BESTEMMELSE AF MAGNESIUM

VED ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI

1. FORMÅL

I dette dokument fastsættes en metode til bestemmelse af magnesium i gødningsekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode gælder ekstrakter af EF-gødninger fremstillet efter metoderne 8.1 og 8.3 for
hvilke der deklareres et indhold af totalt magnesium eller vandopløseligt magnesium, med
undtagelse af følgende gødninger opført i bilag I D vedrørende sekundære næringsstoffer:

� type 4 (kieserit),

� type 5 (magnesiumsulfat) og type 5.1 ? (magnesiumsulfatopløsning)

� og med undtagelse af følgende gødning, der er anført under kaliumgødninger i bilag I,
punkt A.3.:

� type 7 (kieserit med kaliumsulfat)

� for hvilke metode 8.8 anvendes.

Denne metode kan anvendes på alle gødningsekstrakter, som indeholder grundstoffer, der kan
interferere med den kompleksometriske metode til bestemmelse af magnesium.

3. PRINCIP

Efter passende fortynding af ekstraktet bestemmes magnesiumindholdet ved
atomabsorptionsspektrometri.
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4. REAGENSER

4.1. Saltsyre, 1 mol/l opløsning

4.2. Saltsyre, 0,5 mol/l opløsning

4.3. Magnesiumstandardopløsning: 1,00 mg/ml

4.3.1.1,013 g magnesiumsulfat (MgSO4, 7H2O) opløses i 0,5 mol/l saltsyre (4.2).

4.3.2.Der afvejes 1,658 g magnesiumoxid (MgO), som forinden er glødet for at fjerne ethvert spor
af recarbonering. Dette anbringes i et bægerglas og tilsættes 100 ml vand og 120 ml 1 mol/l
saltsyre (4.1). Når stoffet er opløst, omhældes opløsningen kvantitativt til en målekolbe på
1 000 ml. Der fyldes op til mærket og blandes.

eller

4.3.3.Standardopløsning, som fås i handelen

Ansvaret for kontrollen af disse standardopløsninger påhviler laboratoriet.

4.4. Strontiumchloridopløsning

75 g strontiumchlorid (SrCl2.6H2O) opløses i fortyndet saltsyre (4.2) og fortyndes til 500 ml
med samme syre.

5. APPARATUR

Atomabsorptionsspektrometer med magnesiumlampe, indstillet til 285,2 nm.

Flamme af acetylen/luft.

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 8.1 og 8.3.
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7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Hvis gødningen har et deklareret magnesiumindhold (Mg) på mere end 6 % (= 10 % mgO),
overføres med pipette 25 ml (V1) af ekstraktionsopløsningen (6) til en 100 ml målekolbe, som
fyldes op til mærket med vand og omrystes. Fortyndingsfaktoren D1 = 100/V1

7.2. Med pipette overføres 10 ml af ekstraktionsopløsningen (6) eller af den fortyndede ekstrak-
tionsopløsning (7.1) til en 200 ml målekolbe, hvorefter der fyldes op til mærket med 0,5 mol/l
saltsyre (4.2) og blandes. Fortyndingsfaktor: 200/10

7.3. Denne opløsning (7.2) fortyndes med 0,5 mol/l saltsyre (4.2) til en koncentration, som ligger
inden for spektrometrets optimale arbejdsområde (5.1). V2 er rumfanget af udtagningen i
100 ml. Fortyndingsfaktoren D2 = 100/V2

Den endelige opløsning skal indeholde 10 % v/v strontiumchloridopløsning (4.4).

7.4. Fremstilling af blindprøve

Der fremstilles en blindprøve ved at gennemføre hele processen efter ekstraktionen (ekstrak-
tionsmetode 8.1 eller 8.3) og kun udelade gødningsprøven.

7.5. Fremstilling af standardopløsninger

Ved fortynding af standardopløsningen (4.3) med 0,5 mol/l saltsyre fremstilles mindst 5 refe-
renceopløsninger med stigende magnesiumkoncentration svarende til apparatets optimale
måleområde (5.1).

Disse opløsninger skal indeholde 10 % v/v strontiumchloridopløsning (4.4).

7.6. Måling

Spektrometeret (5.1) indstilles på bølgelængden 285,2 nm.
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Derefter indsuges i rækkefølge standardopløsningerne (7.5), prøveopløsningen (7.3) og blind-
prøven (7.4), idet instrumentet efter hver måling skylles med den opløsning, som derefter skal
måles. Denne operation gentages tre gange. Kalibreringskurven tegnes ved at afsætte spek-
trometerværdierne for hver referenceopløsning (7.5) som ordinat og tilsvarende magnesium-
koncentrationer i µg/ml som abscisse. Ud fra kalibreringskurven bestemmes magnesiumkon-
centrationen i prøveopløsningen (7.3), Xs, og i blindprøven (7.4), Xb.

8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Mængden af magnesium (Mg) eller magnesiumoxid (MgO) i prøven beregnes på grundlag af
referenceopløsningerne og under hensyntagen til blindprøven.

Magnesiumindholdet (Mg) i procent af prøven er lig med:

Mg (%) = M1000.1000
100.500D)10/200(D)XX( 21bs −

hvor

Xs = koncentrationen i analyseopløsningen aflæst på kalibreringskurven i µg/ml.

Xb = koncentrationen i blindprøven aflæst på kalibreringskurven i µg/ml.

D1 = fortyndingsfaktoren, når fortyndingen (7.1) gennemføres.

� Den er lig med 4 ved udtagning af 25 ml.

� Den er lig med 1, når fortyndingen ikke gennemføres.

D2 = fortyndingsfaktoren under 7.3.

M = prøvens masse i gram ved ekstraktionen.

� MgO (%) = mg (%)/0,6
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METODE 8.8
BESTEMMELSE AF MAGNESIUM VED KOMPLEKSOMETRI

1. FORMÅL

I dette dokument fastsættes en metode til bestemmelse af magnesium i gødningsekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode anvendes på følgende EF-gødninger, hvis totale og/eller vandopløselige mag-
nesiumindhold skal bestemmes:

� gødninger i bilag: simple kvælstofgødninger type 1b + 1c (calciummagnesiumnitrat),
type 7 (magnesiumsulfonitrat), type 8 (kvælstofgødning med magnesium) og simple
kaligødninger, type 2 (råsalt af beriget kalium), type 4 (kaliumchlorid indeholdende
magnesium), (type 6 kaliumsulfat indeholdende magnesiumsalt),

� gødninger anført i bilag I D om sekundære næringsstoffer:

3. PRINCIP

Magnesium bringes i opløsning ved anvendelse af en af metoderne 8.1 og/eller 8.3. Ca + mg
titreres først med EDTA og Eriochromsort T. Dernæst titreres Ca med EDTA og calcein eller
calconcarbonsyre. Magnesium bestemmes som differens.

4. REAGENSER

4.1. Magnesiumstandardopløsning. 0,05 mol/l.

4.1.1.1,232 g magnesiumsulfat (MgSO4 7H2O) opløses i 0,5 mol/l saltsyre (4.11), og de fyldes op
til 100 ml med samme syre

eller

4.1.2.Der afvejes 2,016 g magnesiumoxid, som forud er blevet udglødet for at fjerne ethvert spor af
recarbonering. Det anbringes i et bægerglas sammen med 100 ml vand.
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Under omrystning tilsættes ca.120 ml 1 mol/l saltsyre (4.12).

Når stoffet er opløst, overføres opløsningen kvantitativt til en målekolbe på 1 000 ml. Der fyl-
des op til mærket og blandes.

1 ml af denne opløsning skal indeholde 1,216 mg Mg (= 2,016 mg MgO).

Det påhviler laboratoriet at kontrollere styrken af denne standardopløsning.

4.2. 0,05 molær EDTA-opløsning

Der afvejes 18,61 g dinatriumethylendiaminetraacetat, dihydrat (C10H14N2Na2O8.2H2O), som
anbringes i et 1 000 ml bægerglas og opløses i 600-800 ml vand. Opløsningen hældes over i
en målekolbe på 1 000 ml. Der fyldes op til mærket og blandes. Denne opløsning kontrolleres
ved hjælp af opløsning (4.1), idet der udtages 20 ml af sidstnævnte opløsning og titreres i
overensstemmelse med analyseteknikken beskrevet under (7.2).

1 ml af EDTA-opløsningen skal svare til 1,216 mg Mg (= 2,016 mg MgO) og til 2,004 mg
CA (= 2,804 mg CaO). (Se bemærkningerne under 10.1 og 10.6).

4.3. 0,05 molær calciumstandardopløsning

5,004 g tørt calciumcarbonat til analyse afvejes. Det anbringes i et bægerglas sammen med
100 ml vand. Under omrystning tilsættes lidt efter lidt 120 ml ca. 1 mol/l saltsyre (4.12).

Opløsningen koges for at fjerne kuldioxid, afkøles derpå og hældes over i en målekolbe på 1 l,
som fyldes op til mærket med vand og blandes. Ved at følge proceduren (7.3) kontrolleres det,
at denne opløsning korresponderer med EDTA-opløsningen (4.2). 1 ml opløsning skal inde-
holde 2,004 mg Ca (= 2,804 mg CaO) og modsvarer 1 ml 0,05 molær EDTA-opløsning (4.2).
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4.4. Calceinindikator

I en morter blandes 1 g calcein omhyggeligt med 100 g natriumchlorid. Der anvendes 0,010 g
af denne blanding. Indikatoren slår om fra grønt til orange . Der skal titreres, til der er opnået
en orange farve uden grønt skær.

4.5. Calconcarbonsyreindikator

Der opløses 0,40 g calconcarbonsyre i 100 ml methanol. Denne opløsning må kun opbevares i
ca. 4 uger. Der benyttes 3 dråber af denne opløsning. Indikatoren slår om fra rødt til blåt. Der
skal titreres til ren blå farve uden rødt skær.

4.6. Eriochromsort T indikator

Der opløses 0,30 g Eriochromsort T i en blanding af 25 ml propanol-l og 15 ml
triethanolamin. Denne opløsning må kun opbevares i ca. 4 uger. Der benyttes 3 dråber af
denne opløsning. Denne indikator slår om fra rødt til blåt, og der skal titreres til ren blå farve
uden rødt skær. Den slår kun om ved tilstedeværelse af magnesium. Om nødvendigt tilsættes
1 ml standardopløsning (4.1).

Ved samtidig tilstedeværelse af calcium og magnesium kompleksbinder EDTA calcium før
magnesium. I dette tilfælde titreres de to grundstoffer sammen.

4.7. Kaliumcyanidopløsning

2% KCN i vand. (Bør ikke opsuges med munden, se bemærkning i 10.7).

4.8. Kaliumhydroxyd - og kaliumcyanidopløsning

280 g KOH og 66 g KCN opløses i vand, og der fyldes op til 1 l og blandes.
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4.9. Stødpudeopløsning, pH 10,5

I en 500 ml målekolbe opløses 33 g ammoniumchlorid i 200 ml vand, og der tilsættes 250 ml
ammoniakvand (d20 = 0,91 g/ml), fyldes op til mærket med vand og blandes. pH i denne
opløsning kontrolleres regelmæssigt.

4.10. Fortyndet saltsyre: 1 rumfang saltsyre (d20 = 1,18 g /ml) + 1 rumfang vand

4.11. Saltsyreopløsning, ca. 0,5 mol/l

4.12. Saltsyreopløsning, ca. 1 mol/l

4.13. Natriumhydroxidopløsning, ca. 5 mol/l

5. APPARATUR

5.1. Magnetomrører eller mekanisk omrører

5.2. pH-meter

6. KONTROLFORSØG

Der gennemføres en bestemmelse på alikvote mængder af opløsningerne 4.1 og 4.3, således at
der fås samme Ca/Mg-forhold som i analyseopløsningen. Hertil udtages (a) ml af Mg-stan-
dardopløsningen (4.3) og (b-a ) ml af standardopløsningen (4.1). (a) og (b) er det antal ml
EDTA-opløsning, der er medgået til de to titreringer af analyseopløsningen. Denne frem-
gangsmåde er kun korrekt, såfremt EDTA - og Ca - og Mg-opløsningerne er nøjagtigt
ækvivalente. I modsat fald er det nødvendigt at foretage korrektioner.

7. FREMSTILLING AF ANALYSEOPLØSNINGEN

Se metode 8.1 og 8.3.
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8. MÅLING

8.1. Udtagelse af alikvote mængder.

Den alikvote mængde skal så vidt muligt indeholde mellem 9 og 18 mg Mg (= 15 to 30 mg
mgO).

8.2. Titrering ved tilstedeværelse af Eriochromsort T

Med pipette udtages en alikvot mængde (8.1) af opløsningen til analyse, som overføres til et
400 ml bægerglas. Overskuddet af syre neutraliseres med 5 mol/l natriumhydroxidopløsning
(4.12) og ved brug af pH-meter. Der fortyndes med vand indtil ca. 100 ml. Derpå tilsættes
5 ml stødpudeopløsning (4.9). pH aflæst på pH-meter bør være 10,5 ± 0,1. Der tilsættes 2 ml
kaliumcyanidopløsning (4.7) og 3 dråber Eriochromsortindikator (4.6). Der titreres med
EDTA-opløsning (4.2) under rolig omrøring med omrører (5.1). (Se punkt 10.2, 10.3 og 10.4).
" b " er antallet af ml af 0,05 mol/l EDTA-opløsning.

8.3. Titrering ved tilstedeværelse af calcein eller calconcarbonsyre

Med pipette udtages af analyseopløsningen en alikvot del af samme størrelse som den, der
blev udtaget til titreringen ovenfor. Prøven anbringes i et 400 ml bægerglas. Overskuddet af
syre neutraliseres med 5 mol/l natriumhydroxidopløsning (4.13) og ved brug af pH-meter.
Derpå fortyndes med vand indtil ca. 100 ml. Der tilsættes 10 ml KOH-KCN-opløsning (4.8)
og lidt indikator (4.4) eller (4.5). Der titreres med EDTA-opløsning (4.2) under rolig omrøring
med omrører (5.1). (Se punkt 10.2, 10.3, 10.4). "a" er antallet af ml af 0,05 mol/l EDTA-
opløsning.

9. ANGIVELSE AF RESULTATER

For de EF-gødninger, som falder inden for metodens anvendelsesområde (5 g gødning i 500
ml ekstrakt), er gødningens indhold lig med:

MgO % i gødningen = 
M

T)ab( ×−

Mg % i gødningen = 
M

'T)ab( ×−

hvor

a = er antallet af ml 0,05 mol/l EDTA-opløsning medgået til titreringen ved tilstedeværelse af
calcein eller calconcarbonsyre
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b = er antallet af ml 0,05 mol/l EDTA-opløsning medgået til titreringen ved tilstedeværelse af
Eriochromsort T

M = er prøvemassen udtrykt i g, som er til stede i den udtagne alikvote prøvemængde

T = 0,2016 × mol/l af EDTA-opløsningen/0,05 (se 4.2)

T� = 0,1216 × mol/l af EDTA-opløsningen/0,05 (se 4.2).

10. BEMÆRKNINGER

10.1. Det stoekiometriske forhold mellem EDTA og metal i kompleksometriske analyser er altid
1:1, uanset metallets valens - selv om EDTA er tetravalent. EDTA-titreringsopløsningen og
standardopløsningerne bliver derfor molære og ikke normale.

10.2. De kompleksometriske indikatorer er ofte følsomme for luftens påvirkning. Opløsningen kan
afbleges under titreringen. I så fald tilsættes en eller to dråber indikator. Dette gælder især for
Eriochromsort, men også for calconcarbonsyre.

10.3. Metal-indikatorkomplekserne er til tider ret stabile, og omslaget kan trække ud. De sidste drå-
ber EDTA skal derfor tilsættes langsomt, og man må sikre sig, at man ikke allerede har passe-
ret omslaget, ved at tilføje en dråbe 0,05 mol/l Mg (4.1) eller Ca-opløsning (4.3). Dette gælder
især for eriochrommagnesiumkompleksets vedkommende.

10.4. Iagttagelsen af indikatoromslaget må ikke foregå fra oven og nedefter, men skal ske vandret
på tværs af opløsningen, og bægeret skal være anbragt på et hvidt underlag i belysningsmæs-
sigt fordelagtig position. Omslaget kan ligeledes let iagttages ved at anbringe bægerglasset på
en mat glasplade, svagt belyst nedefra (25 W lampe).

10.5. Udførelsen af denne analyse kræver en vis erfaring. Man kan bl.a. øve sig ved at iagttage
omslagene med standardopløsningerne 4.1 og 4.3. Det tilrådes at lade bestemmelserne fore-
tage af samme person i laboratoriet.

10.6. Anvendelse af en garanteret EDTA-opløsning (f.eks. Titrisol, Normex) kan forenkle kontrol-
len af, at standardopløsningerne 4.1, 4.2 og 4.3 er ækvivalente.
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10.7. Opløsningerne indeholdende KCN må ikke hældes i kloakken, uden at cyanidet først er
omdannet til en ugiftig forbindelse, f.eks. ved oxidation med natriumhypochlorit efter
alkalinisering.

METODE 8.9
BESTEMMELSE AF SULFATER

1. FORMÅL

I dette dokument fastlægges en metode til bestemmelse af svovl, som er til stede i form af sul-
fater i gødningsekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode gælder for bestemmelsen af sulfater, som er til stede i ekstraktioner, foretaget
efter metoderne 8.1, 8.2, 8.3 og 8.4.

3. PRINCIP

Gravimetrisk bestemmelse af sulfat fældet som bariumsulfat.

4. REAGENSER

4.1. Fortyndet saltsyre

1 rumfang saltsyre (d20 = 1,18 g/ml) og 1 rumfang vand.

4.2. Bariumchlorid, BaCl2.2H2O, vandig opløsning på 122 g/l.

4.3. Sølvnitrat, vandig opløsning på 5 g/l

5. APPARATUR

5.1. Porcelænsdigler til glødning
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5.2. Vandbad

5.3. Tørreskab, indstillet til 105° C (± 1)° C

5.4. Elektrisk ovn, indstillet til 800 °C (± 50) °C

6. FREMGANGSMÅDE

6.1. Prøveudtagning fra opløsningen:

Med en pipette udtages en portion af ekstraktionsopløsningen indeholdende 20-100 mg S
svarende til 50-250 mg SO3.

Denne portion anbringes i et bægerglas af passende størrelse, og der tilsættes 20 ml fortyndet
saltsyre (4.1). Derefter bringes rumfanget op på ca. 300 ml med vand.

6.2. Fældning

Opløsningen bringes i kog. Der tilsættes dråbevis ca. 20 ml bariumchloridopløsning (4.2)
under kraftig omrystning af opløsningen i bægerglasset, hvorefter man lader væsken koge i
nogle minutter.

Bægerglasset dækkes med et urglas og anbringes på kogende vandbad (5.2) i 1 time. Derefter
henstår den varme væske (± ca. 60° C), indtil bundfaldet har sat. Den klare opløsning dekan-
teres på et askefrit filter under langsom filtrering. Bundfaldet vaskes flere gange med en pas-
sende mængde varmt vand. Vaskningen af bundfaldet på filtret fortsættes, indtil alle chlorider
er forsvundet. Dette verificeres med sølvnitratopløsningen (4.3).

6.3. Forbrænding og vejning af bundfaldet

Filtret med bundfaldet anbringes i en porcelænskapsel (5.1), som forud er aftareret med en
nøjagtighed på 0,1 mg. Der tørres i tørreskab (5.3) og kalcineres en halv time ved ca. 800 °C
(5.4). Derefter afkøles i ekssikkator og vejes med en nøjagtighed på 0,1 mg.

7. ANGIVELSE AF RESULTATER

1 mg bariumsulfat svarer til 0,137 mg S eller til 0,343 mg SO3.
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Gødningens indhold af svovl i procent er lig med:

S (%) = w × 0,0137 × mv
v

2

1

×

SO3 (%) = S (%) × 2,5

hvor

w = er massen af udfældet bariumsulfat i mg

v1 = rumfanget af ekstraktionsopløsningen i ml

v2 = rumfanget af prøveportionen i ml

m = massen af prøven i gram.

METODE 8.10
BESTEMMELSE AF NATRIUMEKSTRAKT

1. FORMÅL

I dette dokument fastsættes en metode til bestemmelse af natrium i gødningsekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode gælder for EF-gødninger, hvori der i medfør af bilag I deklareres et indhold af
natrium.

3. PRINCIP

Efter passende fortynding af det ekstrakt, som er fremkommet ved anvendelse af metoderne
8.1 og/eller 8.3, bestemmes natriumindholdet i opløsningen ved
flammeemissionsspektrometri.

4. REAGENSER

4.1. Fortyndet saltsyre

1 rumfang saltsyre til analyse (d20 = 1,18 g/ml) og 1 rumfang vand.
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4.2. Aluminiumnitrat, Al(NO3)3, 9H2O

4.3. Cæsiumchlorid CsCl

4.4. Vandfrit natriumchlorid, NaCl

4.5. Opløsning af cæsiumchlorid og aluminiumnitrat

I en 1 000 ml målekolbe opløses 50 g cæsiumchlorid (4.3) og 250 g aluminiumnitrat (4.2) i
vand, hvorefter der fyldes op til mærket med vand og blandes ved at vende kolben på hovedet
flere gange.

4.6. Natriumstandardopløsning med et indhold af Na på 1 mg/ml

I en 1 000 ml målekolbe opløses 2,542 g natriumchlorid (4.4) i vand. Der tilsættes 10 ml salt-
syre (4.1), hvorefter der fyldes op til mærket med vand og blandes ved at vende kolben på
hovedet flere gange.

5. APPARATUR

Flammespektrometer til måling ved 589,3 nm.

6. KALIBRERINGSOPLØSNINGER

6.1. 10 ml af standardopløsningen (4.6) anbringes i en 250 ml målekolbe, hvorefter der fyldes op
til mærket med vand og blandes ved at vende kolben på hovedet flere gange. Opløsningens
koncentration: 40 µg natrium pr. ml.

6.2. I en 100 ml målekolbe anbringes henholdsvis 0, 5, 10, 15, 20 og 25 ml af mellemopløsningen
(6.1). Derpå tilsættes 10 ml af opløsningen (4.9). Der fyldes op til mærket og blandes. Opløs-
ningernes koncentration: 0, 2, 4, 6, 8, 10 µg natrium pr. ml.

7. FORBEREDELSE AF MÅLEOPLØSNINGERNE

Alt efter det forventede natriumindhold i ekstraktionsopløsningen fra metoderne 8.1 og/eller
8.3 (5 g gødning i 500 ml) foretages fortyndinger efter følgende tabel:
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MELLEMOPLØSNING FÆRDIG OPLØSNING
Na2O (%) Na (%) Udtagning

(ml) (v2)
Fortynding
til ml (v3)

Udtagning (ml)
(v4)

Fortynding til
ml

FORTYNDINGS-
GRAD

3 - 5
5 - 10
10 - 20
20 - 38

2,2 � 3,7
3,7 � 7,4
7,4 � 15
15 - 28

10
10
10
5

50
100
100
100

10
10
5
5

100
100
100
100

50
100
200
400

Mellemfortyndingen foretages med vand. Til den færdige opløsning tilsættes i målekolben på
100 ml 10 ml af opløsningen (4.5).

For en prøvemængde på 1 g multipliceres udtagningen af den færdige opløsning (v4) med 5.

8. MÅLING

Spektrometret (5.1) gøres klart til målinger ved 589,3 nm. Apparatet kalibreres ved at måle
udslaget fra kalibreringsopløsningerne (6.2). Derefter indstilles apparatets følsomhed på en
sådan måde, at den stærkeste kalibreringsopløsning giver fuldt udslag. Derefter måles udsla-
get fra analyseprøven (7). Denne operation gentages tre gange.

9. BEREGNING AF RESULTATERNE

Kalibreringskurven afbildes med de gennemsnitlige målte udslag for hver af kalibreringsop-
løsningerne som ordinat og de tilsvarende koncentrationer udtrykt i µg pr. ml som abscisse.
Ud fra denne kurve bestemmes natriumkoncentrationen i prøveopløsningen. Mængden af
natrium beregnes ud fra opløsningerne under hensyntagen til foretagne fortyndinger. Resulta-
terne udtrykkes i procent af prøven.

Det procentvise indhold af natrium (Na) i gødningen er lig med:

Na (%) = 
mv

v
v
vx

2

2

1

4

3 10.
−

Na2O (%) = Na (%) × 1,348
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hvor

x = er koncentrationen af den opløsning, der indføres i spektrometeret i µg/ml

v1 = rumfanget af ekstraktionsopløsningen i ml

v2 = rumfanget af prøveportionen til mellemfortyndingen i ml

v3 = rumfanget af mellemfortyndingen i ml

v4 = rumfanget af prøveportionen til den endelige fortynding (i 100 ml)

m = massen af prøven i gram.

METODE 9
MIKRONÆRINGSSTOFFER I EN KONCENTRATION

PÅ 10% ELLER MINDRE

METODE 9.1
EKSTRAKTION AF TOTALINDHOLDET AF MIKRONÆRINGSSTOFFER

1. FORMÅL

I denne metode fastsættes proceduren til ekstraktion af totalindholdet af følgende
mikronæringsstoffer: bor, cobolt, kobber, jern, mangan, molybdæn og zink. Det tilstræbes at
foretage færrest mulige ekstraktioner og i videst mulig udstrækning anvende samme ekstrakt
til bestemmelse af totalindholdet af hvert enkelt af ovennævnte mikronæringsstoffer.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode anvendes til EF-gødninger, der er omfattet af bilag I E, og som indeholder et
eller flere af følgende mikronæringsstoffer: bor, cobolt, kobber, jern, mangan, molybdæn eller
zink. Metoden anvendes til bestemmelse af ethvert mikronæringsstof, der er deklareret med
mindre end eller lig med 10%.
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3. PRINCIP

Opløsning i kogende, fortyndet saltsyre.

Anmærkning

Ekstraktionen er empirisk og er ikke nødvendigvis kvantitativ, afhængigt af produktet og de
øvrige bestanddele af gødningen. Navnlig kan den ekstraherede mængde for visse
manganoxiders vedkommende være betydeligt lavere end den samlede mængde mangan, som
er indeholdt i produktet. Det påhviler gødningsfabrikanterne at sikre, at det deklarerede ind-
hold reelt svarer til den mængde, som ekstraheres under de i metoden anvendte betingelser.

4. REAGENSER

4.1. Fortyndet saltsyreopløsning (HCl), ca. 6 mol/l

1 rumfang saltsyre (d20= 1,18 g/ml) blandes med 1 rumfang vand.

4.2. Koncentreret ammoniumhydroxidopløsning (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml)

5. APPARATUR

Elektrisk varmeplade med temperaturregulering.

Anmærkning

Hvis ekstraktet skal benyttes til bestemmelse af bor, må der ikke anvendes borosilikatglas.
Eftersom metoden indebærer kogning, er teflon eller kvarts at foretrække. Anvendes der
opvaskemidler indeholdende borater til afvaskning af laboratorieudstyr, skal dette skylles
omhyggeligt.

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.
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7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Prøveudtagning

Alt efter det deklarerede indhold af det pågældende næringsstof i produktet udtages en gød-
ningsprøve på mellem 2 og 10 g. Følgende tabel skal anvendes til fremstilling af en endelig
opløsning, som efter passende fortynding ligger inden for måleintervallet for hver metode.
Prøven afvejes med en nøjagtighed på 1 mg.

Deklareret indhold af mikronæringsstof i gødnin-
gen (%)

< 0,01 0,01 - < 5 ≥ 5-10

Prøvens masse (g) 10 5 2
Næringsstoffets masse i prøven (mg) 1 0,5-250 100-200
Ekstraktrumfang V (ml) 250 500 500
Næringsstoffets koncentration i ekstraktet (mg/l) 4 1-500 200-400

Prøven anbringes i et 250 ml bægerglas.

7.2. Fremstilling af opløsningen

Hvis prøven er i fast form, fugtes den med en smule vand, hvorefter der forsigtigt og i små
portioner først tilsættes et rumfang fortyndet saltsyre (4.1) svarende til 10 ml pr. g gødning og
derefter ca. 50 ml vand. Bægerglasset dækkes med et urglas, og der blandes. Væsken bringes i
kog og koges i 30 minutter. Derefter lader man den afkøle, idet kolben rystes med mellem-
rum. Efter afkøling overføres kvantitativt til en 250 eller 500 ml målekolbe (se tabel). Der
fyldes op til mærket med vand og blandes. Der filtreres på et tørt filter over i en tør beholder.
Den første portion kasseres. Filtratet skal være helt klart.

Det anbefales at foretage bestemmelsen hurtigst muligt på alikvoter af det klare filtrat. I mod-
sat fald tilproppes beholderen.

Bemærkning

Ekstrakter til bestemmelse af borindhold: pH justeres til mellem 4 og 6 ved tilsætning af kon-
centreret ammoniumhydroxidopløsning (4.2).

8. MÅLING

Bestemmelsen af mikronæringsstofferne foretages på alikvoter, som er tilpasset til de speci-
fikke metoder for hvert enkelt mikronæringsstof.
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Om nødvendigt fjernes organiske, chelaterende eller kompleksbindende stoffer på en alikvot
efter metode 9.3. Normalt er dette unødvendigt for bestemmelser ved
atomabsorptionsspektrometri.

METODE 9.2
EKSTRAKTION AF VANDOPLØSELIGE MIKRONÆRINGSSTOFFER

1. FORMÅL

I denne metode fastsættes proceduren til ekstraktion af vandopløselige former af følgende
mikronæringsstoffer: bor, cobolt, kobber, jern, mangan, molybdæn og zink. Det tilstræbes at
foretage færrest mulige ekstraktioner og i videst mulig udstrækning anvende samme ekstrakt
til bestemmelse af indholdet af hvert enkelt af ovennævnte mikronæringsstoffer.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode anvendes til EF-gødninger, der er omfattet af bilag I, og som indeholder et
eller flere af følgende mikronæringsstoffer: bor, cobolt, kobber, jern, mangan, molybdæn eller
zink. Metoden anvendes til bestemmelse af ethvert mikronæringsstof, der er deklareret med
mindre end eller lig med 10 %.

3. PRINCIP

Mikronæringsstofferne ekstraheres ved omrystning af gødningen i vand ved en temperatur på
20 (± 2) °C.

Anmærkning

Ekstraktionen er empirisk og vil ikke nødvendigvis være kvantitativ.

4. REAGENSER

4.1. Fortyndet saltsyreopløsning (HCl), ca. 6 mol/l

1 rumfang saltsyre (d20= 1,18 g/ml) blandes med 1 rumfang vand.
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5. APPARATUR

5.1. Rysteapparat indstillet til 35-40 omdrejninger pr. minut

5.2. pH-meter

Anmærkning

Hvis ekstraktet skal benyttes til bestemmelse af bor, må der ikke anvendes borosilikatglas.
Eftersom metoden indebærer kogning, er teflon eller kvarts at foretrække. Anvendes der
opvaskemidler indeholdende borater til afvaskning af laboratorieudstyr, skal dette skylles
omhyggeligt.

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Prøveudtagning

Alt efter det deklarerede indhold af det pågældende næringsstof i produktet udtages en gød-
ningsprøve på mellem 2 og 10 g. Følgende tabel skal anvendes til fremstilling af en endelig
opløsning, som efter passende fortynding ligger inden for måleintervallet for hver metode.
Prøven afvejes med en nøjagtighed på 1 mg.

Deklareret indhold af mikronæringsstof i gødnin-
gen (%) < 0,01 0,01 - < 5 ≥ 5-10

Prøvens masse (g) 10 5 2
Næringsstoffets masse i prøven (mg) 1 0,5 � 250 100-200
Ekstraktrumfang V (ml) 250 500 500
Næringsstoffets koncentration i ekstraktet (mg/l) 4 1-500 200-400

Prøven anbringes i en 250 eller 500 ml målekolbe (jf. tabellen).

7.2. Fremstilling af opløsningen

Der tilsættes ca. 200 ml vand, hvis det er en 250 ml målekolbe, eller 400 ml vand, hvis det er
en 500 ml målekolbe.
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Kolben tilproppes omhyggeligt, og rystes kraftigt i hånden, så prøven bliver dispergeret. Der-
efter anbringes kolben på rysteapparatet (5.1) i 30 minutter.

Der fyldes op til mærket med vand og blandes.

7.3. Fremstilling af analyseopløsningen

Der filtreres omgående i en ren og tør flaske, som straks tilproppes. Bestemmelsen foretages
hurtigst muligt efter filtreringen.

Anmærkning

Hvis filtratet gradvis bliver uklart, foretages en ny ekstraktion som under 7.1. og 7.2. Måle-
kolbens rumfang er Ve. En portion af ekstraktet filtreres over i en målekolbe med rumfanget
W, hvori der på forhånd er afpipetteret 5 ml saltsyreopløsning (4.1). Filtreringen afbrydes i
det øjeblik, målestregen er nået. Der blandes omhyggeligt.

Ved denne fremgangsmåde er volumen af ekstraktet:

V = Ve × W / (W � 5)

Fortyndingerne i angivelsen af resultater afhænger af denne værdi af V.

8. MÅLING

Bestemmelsen af næringsstofferne foretages på alikvoter, som er tilpasset til de specifikke
metoder for hvert enkelt næringsstof.

Om nødvendigt fjernes organiske, chelaterende eller kompleksbindende stoffer på en alikvot
efter metode 9.3. Normalt er dette unødvendigt for bestemmelser ved
atomabsorptionsspektrometri.
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METODE 9.3
FJERNELSE AF ORGANISKE FORBINDELSER

I GØDNINGSEKSTRAKTER

1. FORMÅL

I denne metode fastsættes proceduren til fjernelse af organiske forbindelser i
gødningsekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne procedure anvendes ved bestemmelse af mikronæringsstoffer i ekstrakter af gødning
omfattet af forordningens bilag I E, og for hvilke der er foreskrevet deklaration af total
og/eller vandopløseligt indhold af næringsstof. Ekstrakterne fremstilles efter metoderne 9.1
eller 9.2.

Anmærkning

Sædvanligvis har tilstedeværelsen af organisk materiale i små mængder ingen indflydelse på
bestemmelserne ved atomabsorptionsspektrometri.

3. PRINCIP

De organiske forbindelser i en alikvot af ekstraktet oxideres med hydrogenperoxid.

4. REAGENSER

4.1. Fortyndet saltsyreopløsning (HCl), ca. 0,5 mol/l

1 rumfang saltsyre (d 20= 1,18 g/ml) blandes med 20 rumfang vand.

4.2. Hydrogenperoxidopløsning (30% H2O2, ρ = 1,11 g/ml), fri for mikronæringsstoffer

5. APPARATUR

Elektrisk varmeplade med temperaturregulering.
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6. FREMGANGSMÅDE

Der udtages 25 ml af ekstraktionsopløsningen, fremkommet efter metode 9.1 eller 9.2, som
overføres til et 100 ml bægerglas. Er der tale om ekstraktion 9.2, tilsættes 5 ml fortyndet salt-
syreopløsning (4.1). Derpå tilsættes ca. 5 ml hydrogenperoxidopløsning (4.2), Der afdækkes
med et urglas. Man lader oxidationen foregå ved stuetemperatur i ca. 1 time og bringer deref-
ter langsomt væsken i kog og holder den kogende i en halv time. Om nødvendigt tilsættes på
ny 5 ml hydrogenperoxid til den afkølede opløsning, og nedbrydningen af organiske forbin-
delser fortsættes, og overskud af hydrogenperoxid fjernes ved kogning. Opløsningen afkøles
og overføres kvantitativt til en 50 ml målekolbe, og der fyldes op til mærket med vand. Om
nødvendigt filtreres.

Der tages hensyn til denne fortynding ved udtagningen af alikvote mængder og beregning af
produktets procentvise indhold af mikronæringsstoffer.

METODE 9.4
BESTEMMELSE AF MIKRONÆRINGSSTOFFER I GØDNINGSEKSTRAKTER

VED ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI
(generel fremgangsmåde)

1. FORMÅL

I denne metode beskrives en generelt anvendelig procedure til bestemmelse af visse mikro-
næringsstoffer i gødningsekstrakter ved atomabsorptionsspektrometri.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne procedure anvendes ved bestemmelse af mikronæringsstoffer i ekstrakter af gødning
omfattet af forordningens bilag I E, og for hvilke der er foreskrevet deklaration af total
og/eller vandopløseligt indhold af næringsstof. Ekstrakterne fremstilles efter metoderne 9.1
eller 9.2.
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Tilpasningen af denne procedure til de forskellige mikronæringsstoffer fremgår af metoderne
for hvert enkelt næringsstof.

Anmærkning

Normalt vil tilstedeværelsen af små mængder af organisk stof i opløsningen ikke påvirke
bestemmelser foretaget med atomabsoptionsspektrometri.

3. PRINCIP

Efter en eventuel nødvendig behandling af ekstraktet for at mindske eller fjerne generende
kemiske stoffer fortyndes ekstraktet således, at dets koncentration ligger inden for
spektrometrets optimale arbejdsområde ved en bølgelængde, der er givet ved det næringsstof,
som skal bestemmes.

4. REAGENSER

4.1. Fortyndet saltsyreopløsning (HCl), ca. 6 mol/l

1 rumfang saltsyre (d20= 1,18 g/ml) blandes med 1 rumfang vand.

4.2. Fortyndet saltsyreopløsning (HCl), ca. 0,5 mol/l

1 rumfang saltsyre, (d20= 1,18 g/ml) blandes med 20 rumfang vand.

4.3. Lanthanopløsning, 10 g La/liter

Dette reagens anvendes ved bestemmelse af cobolt, jern, mangan og zink. Det kan fremstilles
ud fra:

a) Lathanoxid opløst i saltsyre (4.1). I en 1 liter målekolbe anbringes 11,73 g lanthanoxid
(La2O3) i 150 ml vand, hvorefter der tilsættes 120 ml 6 mol/l saltsyre (4.1). Efter at stof-
fet er opløst, fyldes op til mærket med vand og blandes. Denne opløsning er ca. 0,5
mol/l med hensyn til saltsyre.
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b) Lathanchlorid, -nitrat, eller -sulfat. I en 1 liter målekolbe opløses 26,7 g lanthanchlorid,
heptahydrat (LaCl3.7H2O) eller 31,2 g lanthannitrat, hexahydrat [La(NO3)3 6H2O] eller
26,2 g lanthansulfat, nonahydrat [La2(SO4)3 9H2O] i 150 ml vand, hvorefter der tilsættes
85 ml 6 mol/l saltsyre (4.1). Der fyldes op til mærket med vand og blandes omhygge-
ligt. Denne opløsning er ca. 0,5 mol/l med hensyn til saltsyre.

4.4. Standardopløsninger

Med hensyn til fremstilling heraf henvises til metoderne for hvert enkelt mikronæringsstof.

5. APPARATUR

Atomabsorptionsspektrometer udstyret med emissionskilder, som er karakteristiske for de
mikronæringsstoffer, der skal bestemmes.

Ved anvendelsen af spektrometret skal producentens brugervejledning nøje følges. Apparatet
skal være udstyret, så det er muligt om nødvendigt at foretage baggrundskorrektion. Dette
gælder specielt ved bestemmelse af zink og cobolt. Der anvendes acetylen/luft-flamme.

6. FREMSTILLING AF ANALYSEOPLØSNINGEN

6.1. Opløsning

Se metoderne 9.1 og/eller 9.2 samt evt. 9.3.

6.2. Forberedelse af analyseopløsningen

En alikvot af det ekstrakt, der er fremstillet efter metode 9.1, 9.2 eller 9.3, fortyndes med vand
og/eller saltsyre (4.1) eller (4.2), således at der i den endelige måleopløsning opnås en kon-
centration af det næringsstof, der skal bestemmes, som ligger i det anvendte kalibreringsom-
råde (7.2) og en saltsyrekoncentration på mellem 0,5 mol/l og 2,5 mol/l. Fremgangsmåden
kan nødvendiggøre en eller flere successive fortyndinger.
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Der udtages en alikvot, hvis volumen kaldes (a), af den sidste fortyndingsopløsning af
ekstraktet, som overføres til en 100 ml målekolbe. Til bestemmelse af cobolt, jern, mangan og
zink tilføjes 10 ml lanthanopløsning (4.3). Der fyldes op til mærket med 0,5 mol/l saltsy-
reopløsning (4.2) og blandes. Denne opløsning er den endelige måleopløsning. Fortyndings-
faktoren betegnes D.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Fremstilling af blindprøve

Der fremstilles en blindprøve ved at gennemføre hele proceduren inklusive ekstraktionen og
kun udelade gødningsprøven.

7.2. Fremstilling af standardopløsninger

Ud fra næringsstofstandardopløsningen, fremstillet efter den metode, der er beskrevet for
hvert enkelt mikronæringsstof, fremstilles i 100 ml målekolber en standardserie på mindst 5
opløsninger med stigende koncentration liggende i apparatets optimale arbejdsområde. Kon-
centrationen af saltsyre tilpasses bedst muligt til koncentrationen i den endelige måleopløs-
ning (6.2). Ved bestemmelse af cobolt, jern, mangan og zink tilsættes 10 ml af samme
lanthanopløsning (4.3) som anvendt under 6.2. Der fyldes op til mærket med 0,5 mol/l saltsy-
reopløsning (4.2) og blandes.

7.3. Måling

Spektrometret (5) gøres klar til måling og indstilling på den bølgelængde, der er angivet for
det pågældende næringsstof.

Der foretages indsugning tre gange af henholdsvis standardopløsningerne (7.2), analyseopløs-
ningen (6.2) og blindprøven (7.1), idet alle resultater noteres. Instrumentet gennemskylles
med destilleret vand mellem hver indsugning.

Kalibreringskurven tegnes ved som ordinat at afsætte gennemsnitsværdien af spektrometrets
visning for hver standardopløsning (7.2) og som abscisse de tilsvarende næringsstofkoncen-
trationer udtrykt i µg/ml.

Ud fra denne kurve bestemmes koncentrationerne af mikronæringsstof i analyseopløsningen
(6.2) og i blindprøven (7.1). Disse koncentrationer betegnes hhv. (xs) og (xb) og udtrykkes i
µg/ml.
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8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Det procentvise indhold af mikronæringsstof (E) i gødningen er lig med:

E (%) = [(xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Hvis metode 9.3 har været anvendt:

E (%) = [(xs � xb) × V × 2D] / (M × 104)

hvor

E er mængden af det bestemte mikronæringsstof udtrykt i procent af gødningen

xs er koncentrationen i analyseopløsningen (6.2) i µg/ml

xb er koncentrationen i blindprøven (7.1) i µg/ml

V er ekstraktrumfanget opnået ved metode 9.1 eller 9.2, i ml

D er faktoren svarende til den under 6.2 gennemførte fortynding

M er massen af den prøve, der er afvejet efter metode 9.1 eller 9.2, i gram.

Beregning af fortyndingsfaktoren D:

hvis (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) og (a) er alikvoter, og (v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) og (100) er
rumfanget i ml svarende til deres respektive fortyndinger, vil fortyndingsfaktoren D være lig
med:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×. × . × . × (vi/ai) × (100/a).
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METODE 9.5
BESTEMMELSE AF BOR I GØDNINGSEKSTRAKTER

VED AZOMETHIN-H-SPEKTROMETRIMETODEN

1. FORMÅL

I denne metode beskrives en procedure til bestemmelse af bor i gødningsekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode anvendes ved bestemmelse af mikronæringsstoffer i ekstrakter af gødninger
omfattet bilag I til denne forordning, og for hvilke der er foreskrevet deklaration af total
og/eller vandopløseligt indhold af næringsstof (bor). Ekstrakterne fremstilles efter metoderne
9.1 eller 9.2.

3. PRINCIP

Borationer danner med en opløsning af azomethin-H et gult kompleks, hvis koncentration
bestemmes ved molekylærabsorptionsspektrometri ved 410 nm. Interferende ioner maskeres
med EDTA.

4. REAGENSER

4.1. EDTA-bufferopløsning

Til en 500 ml målekolbe indeholdende 300 ml vand overføres:

� 75 g ammoniumacetat (NH4OOCCH3)

� 10 g dinatriumsalt af ethylendiamintetræddikesyre (Na2EDTA)

� 40 ml eddikesyre (CH3COOH d20 = 1,05 g/ml).

Der fyldes op til mærket med vand og blandes. Opløsningens pH, kontrolleret med glaselek-
trode, skal være 4,8 + 0,1.
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4.2. Azomethin-H-opløsning

Til en 200 ml målekolbe overføres:

� 10 ml bufferopløsning (4.1)

� 400 mg asomethin-H (C17H12NNaO8S2)

� 2 g ascorbinsyre (C6H8O6).

Der fyldes op til mærket med vand og blandes. Der bør ikke tilberedes store mængder af dette
reagens, som kun er holdbart i nogle få dage.

4.3. Borstandardopløsninger

4.3.1.Borstamopløsning (100 µg/ml)

I en 1000 ml målekolbe opløses med vand 0,5719 g borsyre (H2BO3). Der fyldes op til mær-
ket med vand og blandes. Opløsningen overføres til en plastflaske og opbevares i køleskab.

4.3.2.Borarbejdsopløsning (10 µg/ml)

Til en 500 ml målekolbe overføres 50 ml af stamopløsningen (4.3.1). Der fyldes op til mærket
med vand og blandes.

5. APPARATUR

Spektrometer udstyret til molekylærabsorption med 10 mm kuvetter og indstillet på en
bølgelængde på 410 nm.

6. FREMSTILLING AF ANALYSEOPLØSNINGEN

6.1. Fremstilling af boropløsningen

Se metoderne 9.1 og/eller 9.2 samt evt. 9.3.
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6.2. Fremstilling af analyseopløsningen

En alikvot af ekstraktet (6.1) fortyndes med vand, så der opnås en borkoncentration, der ligger
inden for området specificeret i afsnit 7.2. To på hinanden følgende fortyndinger kan være
nødvendige. Fortyndingsfaktoren betegnes D.

6.3. Fremstilling af korrektionsopløsning

Hvis analyseopløsningen (6.2) er farvet, fremstilles en tilsvarende korrektionsopløsning ved at
overføre 5 ml analyseopløsning (6.2), 5 ml EDTA-bufferopløsning (4.1) og 5 ml vand til en
plastflaske. Der blandes.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Fremstilling af blindprøveopløsningen

Der fremstilles en blindprøve ved at gennemføre hele proceduren inklusive ekstraktionen og
kun udelade gødningsprøven.

7.2. Fremstilling af standardopløsningerne

Til en række målekolber på 100 ml overføres henholdsvis 0, 5, 10, 15, 20 og 25 ml
borarbejdsopløsning (4.3.3). Der fyldes op til mærket med vand og blandes grundigt. Disse
opløsninger indeholder fra 0 til 2,5 µg bor (B)/ml.

7.3. Farveudvikling

Til en række plastflasker overføres 5 ml af hver af kalibreringsopløsningerne (7.2), af analy-
seopløsningen (6.2) og af blindprøven (7.1). Der tilsættes 5 ml EDTA-bufferpløsning (4.1) og
5 ml azomethin-H-opløsning (4.2).

Der blandes, og farven udvikles i mørke i 2 en halv til 3 timer.

7.4. Måling

Ved bølgelængden 410 nm og med vand som reference måles og noteres absorbanserne af
opløsningerne (7.3), samt i givet fald af korrektionsopløsningen (6.3). Kuvetterne skylles med
vand forud for målingen af den følgende opløsning.
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8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Kalibreringskurven tegnes med koncentrationen af standardopløsningerne (7.2) som abscisse
og de tilsvarende absorbansværdier (7.4), aflæst på spektrometret, som ordinat.

Ud fra kalibreringskurven bestemmes borkoncentrationen (B) i blindprøven (7.1), borkoncen-
trationen i analyseopløsningen (6.2) og i givet fald, hvis analyseopløsningen er farvet, den
korrigerende koncentration til analyseopløsningen. For at beregne den korrigerede koncentra-
tion trækkes absorbansværdien af korrektionsopløsningen (6.3) fra absorbansværdien for
analyseopløsningen (6.2). Koncentrationen i analyseopløsningen (6.2) eller den korrigerede
koncentration i analyseopløsningen noteres (xs). Koncentrationen i blindprøven noteres (xb).

Det procentvise indhold af bor (B) i gødningen er:

B% = [(xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Hvis metode 9.3 har været anvendt:

B% = [(xs � xb) × V × 2D] / (M × 104)

hvor

B er det procentvise indhold af bor (B) i gødningen

xs er koncentrationen i analyseopløsningen (6.2) uden eller med korrektion i µg/ml

xb er koncentrationen i blindprøven (7.1) i µg/ml

V er ekstraktrumfanget fremstillet efter metode 9.1 eller 9.2, i ml

D er faktoren svarende til den under 6.2 gennemførte fortynding

M er massen af den prøve, der er afvejet efter metode 9.1 eller 9.2, i gram

Beregning af fortyndingsfaktoren D: hvis (a1), (a2), er de successive alikvoter og (v1), (v2) de
rumfang, der svarer til deres respektive fortyndinger, vil fortyndingsfaktoren D være lig med:

D = (v1/a1) × (v2/a2)
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METODE 9.6
BESTEMMELSE AF COBOLT I GØDNINGSEKSTRAKTER

VED ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI

1. FORMÅL

I denne metode beskrives en procedure til bestemmelse af cobolt i gødningsekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne procedure anvendes ved bestemmelse af mikronæringsstoffer i ekstrakter til gødninger
omfattet af forordningens bilag I E, og for hvilke der er foreskrevet deklaration af total
og/eller vandopløseligt indhold af cobolt. Ekstrakterne fremstilles efter metoderne 9.1 eller
9.2.

3. PRINCIP

Efter passende behandling og fortynding af ekstrakterne bestemmes coboltindholdet ved
atomabsorptionsspektrometri.

4. REAGENSER

4.1. Saltsyreopløsning, ca. 6 mol/l

Se metode 9.4, punkt 4.1.

4.2. Saltsyreopløsning, ca. 0,5 mol/l

Se metode 9.4, punkt 4.2.

4.3. Lanthanopløsning, 10 g La/liter

Se metode 9.4, punkt 4.3.

4.4. Coboltstandardopløsninger



12733/2/02 REV 2 ACA/am 170
BILAG IV DG C II    DA

4.4.1.Coboltstamopløsning (1000 µg/ml)

I et 250 ml bægerglas opløses nøjagtigt 1 g metallisk cobolt, afvejet med en nøjagtighed på
0,1 mg, i 25 ml 6 mol/l saltsyre (4.1). Der opvarmes på varmeplade indtil fuldstændig opløs-
ning. Efter afkøling overføres kvantitativt til en 1 000 ml målekolbe. Der fyldes op til mærket
med vand og blandes.

4.4.2.Coboltarbejdsopløsning (100 µg/ml)

Til en 100 ml målekolbe overføres 10 ml stamopløsning (4.4.1), Der fyldes op til mærket med
0,5 mol/l saltsyreopløsning (4.2) og blandes.

5. APPARATUR

Atomabsorptionsspektrometer: se metode 9.4, punkt 5. Apparatet skal være udstyret med en
coboltlampe og indstilles på bølgelængden 240,7 nm. Målingen skal gennemføres med bag-
grundskorrektion.

6. FREMSTILLING AF ANALYSEOPLØSNINGEN

6.1. Opløsning af cobolt i gødningsprøven

Se metoderne 9.1 og/eller 9.2 samt evt. 9.3.

6.2. Fremstilling af analyseopløsningen

Se metode 9.4, punkt 6.2. Analyseopløsningen skal indeholde 10 % (v/v) lanthanopløsning
(4.3).

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Fremstilling af blindprøve

Se metode 9.4, punkt 7.1. Blindprøven skal indeholde 10 % (v/v) af den under (6.2) anvendte
lanthanopløsning.
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7.2. Fremstilling af standardopløsninger

Se metode 9.4, punkt 7.2.

For at opnå det optimale måleområde mellem 0 og 5 µg/ml cobolt (Co)/ml overføres til en
række 100 ml målekolber henholdsvis 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 og 5 ml coboltarbejdsopløsning
(4.4.2). Om nødvendigt tilpasses saltsyrekoncentrationen mest muligt koncentrationen i ana-
lyseopløsningen. Der tilsættes til hver kolbe 10 ml af den under (6.2) anvendte
lanthanopløsning. Der fyldes op til mærket med 0,5 mol/l saltsyreopløsning (4.2) og blandes.
Disse opløsninger indeholder henholdsvis 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 og 5 µg cobolt (Co)/ml.

7.3. Måling

Se metode 9.4, punkt 7.3. Spektrometret (5) indstilles til at måle ved bølgelængden 240,7 nm.

8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Se metode 9.4, punkt 8.

Det procentvise indhold af cobolt (Co) i gødningen er lig med:

Co% = [xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Hvis metode 9.3 har været anvendt:

Co% = [xs � xb) × V × 2D] / (M × 104)

hvor

Co er mængden af cobolt (Co) udtrykt i procent af gødningen

xs er koncentrationen i analyseopløsningen (6.2) i µg/ml
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xb er koncentrationen i blindprøven (7.1) i µg/ml

V er ekstraktrumfanget fremstillet efter metode 9.1 eller 9.2, i ml

D er faktoren svarende til den under 6.2 gennemførte fortynding

M er massen af den prøve, der er afvejet efter metode 9.1 eller 9.2, i gram

Beregning af fortyndingsfaktoren D: hvis (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) og (a) er alikvoter, og
(v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) og (100) er rumfanget i ml svarende til deres respektive fortyndin-
ger, vil fortyndingsfaktoren D være lig med:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×. × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a).

METODE 9.7
BESTEMMELSE AF KOBBER I GØDNINGSEKSTRAKTER

VED ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI

1. FORMÅL

I denne metode beskrives en procedure til bestemmelse af kobber i gødningsekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne procedure anvendes ved bestemmelse af mikronæringsstoffer i ekstrakter af gødning
omfattet af forordningens bilag I E, og for hvilke der er foreskrevet deklaration af total
og/eller vandopløseligt indhold af kobber. Ekstrakterne fremstilles efter metoderne 9.1 eller
9.2.

3. PRINCIP

Efter passende behandling og fortynding af ekstrakterne bestemmes kobberindholdet ved
atomabsorptionsspektrometri.

4. REAGENSER

4.1. Saltsyreopløsning, ca. 6 mol/l

Se metode 9.4, punkt 4.1.
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4.2. Saltsyreopløsning, ca. 0,5 mol/l

Se metode 9.4, punkt 4.2.

4.3. Hydrogenperoxidopløsning (30% H2O, d20= 1,11 g/ml), fri for mikronæringsstoffer

4.4. Kobberstandardopløsninger

4.4.1.Kobberstamopløsning (1000 µg/ml)

I et 250 ml bægerglas afvejes, med en nøjagtighed på 0,1 mg, 1 g kobber i pulverform. Der
tilsættes 25 ml 6 mol/l saltsyre (4.1) og 5 ml hydrogenperoxidopløsning (4.3), og der varmes
på en varmeplade, til alt kobber er opløst. Efter afkøling overføres kvantitativt til en 1000 ml
målekolbe. Der fyldes op til mærket med vand og blandes.

4.4.2.Kobberarbejdsopløsning (100 µg/ml)

Til en 200 ml målekolbe overføres 20 ml stamopløsning (4.4.1), Der fyldes op til mærket med
0,5 mol/l saltsyreopløsning (4.2) og blandes.

5. APPARATUR

Atomabsorptionsspektrometer: Se metode 9.4, punkt 5. Apparatet skal være udstyret med en
kobberlampe og indstilles på bølgelængden 324,8 nm.

6. FREMSTILLING AF ANALYSEOPLØSNINGEN

6.1. Opløsning af kobber i gødningsprøven

Se metoderne 9.1 og/eller 9.2 samt evt. 9.3.

6.2. Fremstilling af analyseopløsningen

Se metode 9.4, punkt 6.2.



12733/2/02 REV 2 ACA/am 174
BILAG IV DG C II    DA

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Fremstilling af blindprøve

Se metode 9.4, punkt 7.1.

7.2. Fremstilling af standardopløsninger

Se metode 9.4, punkt 7.2.

For at opnå det optimale måleområde mellem 0 og 5 µg kobber (Cu)/ml overføres til en række
100 ml målekolber henholdsvis 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 og 5 ml kobberarbejdsopløsning (4.4.2). Om
nødvendigt tilpasses saltsyrekoncentrationen mest muligt til koncentrationen i analyseopløs-
ningen (6.2). Der fyldes op til mærket med 0,5 mol/l saltsyreopløsning (4.2) og blandes. Disse
opløsninger indeholder henholdsvis 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 og 5 µg kobber (Cu)/ml.

7.3. Måling

Se metode 9.4, punkt 7.3. Spektrometret (5) indstilles til at måle ved bølgelængden 324,8 nm.

8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Se metode 9.4, punkt 8.

Det procentvise indhold af kobber (Cu) i gødningen er lig med:

Cu% = [xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Hvis metode 9.3 har været anvendt:

Cu% = [xs � xb) × V × 2D] / (M × 104)

hvor

Cu er mængden af kobber (Cu) udtrykt i procent af gødningen

xs er koncentrationen i analyseopløsningen (6.2) i µg/ml
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xb er koncentrationen i blindprøven (7.1) i µg/ml

V er ekstraktrumfanget fremstillet efter metode 9.1 eller 9.2, i ml

D er faktoren svarende til den under 6.2 gennemførte fortynding

M er massen af den prøve, der er afvejet efter metode 9.1 eller 9.2, i gram

Beregning af fortyndingsfaktoren D: hvis (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) og (a) er alikvoter, og
(v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) og (100) er rumfanget i ml svarende til deres respektive fortyndin-
ger, vil fortyndingsfaktoren D være lig med:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×. × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a).

METODE 9.8
BESTEMMELSE AF JERN I GØDNINGSEKSTRAKTER

VED ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI

1. FORMÅL

I denne metode beskrives en procedure til bestemmelse af jern i gødningsekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne procedure anvendes ved bestemmelse af mikronæringsstoffer i ekstrakter til gødninger
omfattet af forordningens bilag I E, og for hvilke der er foreskrevet deklaration af total
og/eller vandopløseligt indhold af jern. Ekstrakterne fremstilles efter metoderne 9.1 eller 9.2.

3. PRINCIP

Efter passende behandling og fortynding af ekstrakterne bestemmes jernindholdet ved
atomabsorptionsspektrometri.
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4. REAGENSER

4.1. Saltsyreopløsning, ca. 6 mol/l

Se metode 9.4, punkt 4.1.

4.2. Saltsyreopløsning, ca. 0,5 mol/l

Se metode 9.4, punkt 4.2.

4.3. Hydrogenperoxidopløsning (30 % H2O2, d20= 1,11 g/ml), fri for mikronæringsstoffer

4.4. Lanthanopløsning, 10 g La/liter

Se metode 9.4, punkt 4.3.

4.5. Jernstandardopløsninger

4.5.1. Jernstamopløsning (1000 µg/ml)

I et 500 ml bægerglas afvejes, med en nøjagtighed på 0,1 mg, 1 g jerntråd. Der tilsættes ca.
200 ml 6 mol/l saltsyre (4.1) og 15 ml hydrogenperoxidopløsning (4.3), og der varmes på en
varmeplade, til alt jern er opløst. Efter afkøling overføres kvantitativt til en 1 000 ml måle-
kolbe. Der fyldes op til mærket med vand og blandes.

4.5.2. Jernarbejdsopløsning (100 µg/ml)

Til en 200 ml målekolbe overføres 20 ml af stamopløsningen (4.5.1). Der fyldes op til mærket
med 0,5 mol/l saltsyreopløsning (4.2) og blandes.

5. APPARATUR

Atomabsorptionsspektrometer: se metode 9.4, punkt 5. Apparatet skal være forsynet med en
jernlampe og indstilles på bølgelængden 248,3 nm.
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6. FREMSTILLING AF ANALYSEOPLØSNINGEN

6.1. Opløsning af jern i gødningsprøven

Se metoderne 9.1 og/eller 9.2 samt evt. 9.3.

6.2. Fremstilling af analyseopløsningen

Se metode 9.4, punkt 6.2. Analyseopløsningen skal indeholde 10 % (v/v) lanthanopløsning.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Fremstilling af blindprøve

Se metode 9.4, punkt 7.1. Analyseopløsningen skal indeholde 10 % (v/v) af den under (6.2)
anvendte lanthanopløsning.

7.2. Fremstilling af standardopløsninger

Se metode 9.4, punkt 7.2.

For at opnå det optimale måleområde mellem 0 og 10 µg jern (Fe)/ml overføres til en række
100 ml målekolber henholdsvis 0, 2, 4, 6, 8 og 10 ml jernarbejdsopløsning (4.5.2). Om nød-
vendigt tilpasses saltsyrekoncentrationen mest muligt koncentrationen i analyseopløsningen.
Der tilsættes 10 ml af den under (6.2) anvendte lanthanopløsning. Der fyldes op til mærket
med 0,5 mol/l saltsyreopløsning (4.2) og blandes. Disse opløsninger indeholder henholdsvis
0, 2, 4, 6, 8 og 10 µg jern (Fe)/ml.

7.3. Måling

Se metode 9.4, punkt 7.3. Spektrometret (5) indstilles til at måle ved bølgelængden 248,3 nm.

8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Se metode 9.4, punkt 8.
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Det procentvise indhold af jern (Fe) i gødningen er lig med:

Fe % = [xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Hvis metode 9.3 har været anvendt:

Fe % = [xs � xb) × V × 2D] / (M × 104)

hvor

Fe er mængden af jern (Fe) udtrykt i procent af gødningen

xs er koncentrationen i analyseopløsningen (6.2) i µg/ml

xb er koncentrationen i blindprøven (7.1) i µg/ml

V er ekstraktrumfanget fremstillet efter metode 9.1 eller 9.2, i ml

D er faktoren svarende til den under 6.2 gennemførte fortynding

M er massen af den prøve, der er afvejet efter metode 9.1 eller 9.2, i gram

Beregning af fortyndingsfaktoren D: hvis (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) og (a) er alikvoter, og
(v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) og (100) er rumfanget i ml svarende til deres respektive fortyndin-
ger, vil fortyndingsfaktoren D være lig med:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×. × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a).

METODE 9.9
BESTEMMELSE AF MANGAN I GØDNINGSEKSTRAKTER

VED ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI

1. FORMÅL

I denne metode beskrives en procedure til bestemmelse af mangan i gødningsekstrakter.
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2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne procedure anvendes ved bestemmelse af mikronæringsstoffer i ekstrakter til gødninger
omfattet af forordningens bilag I E, og for hvilke der er foreskrevet deklaration af total
og/eller vandopløseligt indhold af mangan. Ekstrakterne fremstilles efter metoderne 9.1 eller
9.2.

3. PRINCIP

Efter passende behandling og fortynding af ekstrakterne bestemmes manganindholdet ved
atomabsorptionsspektrometri.

4. REAGENSER

4.1. Saltsyreopløsning, ca. 6 mol/l

Se metode 9.4, punkt 4.1.

4.2. Saltsyreopløsning, ca. 0,5 mol/l

Se metode 9.4, punkt 4.2.

4.3. Lanthanopløsning, 10 g La/liter

Se metode 9.4, punkt 4.3.

4.4. Manganstandardopløsninger

4.4.1.Manganstamopløsning (1000 µg/ml)

I et 250 ml bægerglas afvejes, med en nøjagtighed på 0,1 mg, nøjagtigt 1 g manganpulver, og
der tilsættes 25 ml 6 mol/l saltsyre (4.1). Der opvarmes på en varmeplade, indtil alt mangan er
opløst. Efter afkøling overføres kvantitativt til en 1 000 ml målekolbe. Der fyldes op til mær-
ket med vand og blandes.
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4.4.2.Manganarbejdsopløsning (100 µg/ml)

Til en 200 ml målekolbe overføres 20 ml af stamopløsningen (4.4.1), og der fyldes op til
mærket med 0,5 mol/l saltsyreopløsning (4.2) og blandes.

5. APPARATUR

Atomabsorptionsspektrometer: se metode 9.4, punkt 5. Apparatet skal være udstyret med en
manganlampe og indstilles på bølgelængden 279,6 nm.

6. FREMSTILLING AF ANALYSEOPLØSNINGEN

6.1. Opløsning af mangan i gødningsprøven

Se metoderne 9.1 og/eller 9.2 samt evt. 9.3.

6.2. Fremstilling af analyseopløsningen

Se metode 9.4, punkt 6.2. Analyseopløsningen skal indeholde 10 % (v/v) lanthanopløsning
(4.3).

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Fremstilling af blindprøve

Se metode 9.4, punkt 7.1. Blindprøven skal indeholde 10 % (v/v) af den under 6.2 anvendte
lanthanopløsning.

7.2. Fremstilling af standardopløsninger

Se metode 9.4, punkt 7.2.

For at opnå det optimale måleområde mellem 0 og 5 µg/ml mangan (Mn)/ml overføres til en
række 100 ml målekolber henholdsvis 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 og 5 ml manganarbejdsopløsning
(4.4.2). Om nødvendigt tilpasses saltsyrekoncentrationen mest muligt til koncentrationen i
analyseopløsningen. Der tilsættes til hver kolbe 10 ml af den under (6.2) anvendte lanthanop-
løsning. Der fyldes op til mærket med 0,5 mol/l saltsyreopløsning (4.2) og blandes. Disse op-
løsninger indeholder henholdsvis 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 og 5 µg mangan (Mn)/ml.
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7.3. Måling

Se metode 9.4, punkt 7.3. Spektrometret (5) indstilles til at måle ved bølgelængden 279,6 nm.

8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Se metode 9.4, punkt 8.

Det procentvise indhold af mangan (Mn) i gødningen er lig med:

Mn % = [xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Hvis metode 9.3 har været anvendt:

Mn % = [xs � xb) × V × 2D] / (M × 104)

hvor

Mn er mængden af mangan (Mn) udtrykt i procent af gødningen

xs er koncentrationen i analyseopløsningen (6.2) i µg/ml

xb er koncentrationen i blindprøven (7.1) i µg/ml

V er ekstraktrumfanget fremstillet efter metode 9.1 eller 9.2, i ml

D er faktoren svarende til den under 6.2 gennemførte fortynding

M er massen af den prøve, der er afvejet efter metode 9.1 eller 9.2, i gram

Beregning af fortyndingsfaktoren D: hvis (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) og (a) er alikvoter, og
(v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) og (100) er rumfanget i ml svarende til deres respektive fortyndin-
ger, vil fortyndingsfaktoren D være lig med:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×. × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a).
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METODE 9.10
BESTEMMELSE AF MOLYBDÆN I GØDNINGSEKSTRAKTER

VED SPEKTROMETRI AF ET KOMPLEKS
MED AMMONIUMTHIOCYANAT

1. FORMÅL

I denne metode beskrives en procedure til bestemmelse af molybdæn i gødningsekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne procedure anvendes ved bestemmelse af mikronæringsstoffer i ekstrakter af gødning
omfattet af forordningens bilag I E, og for hvilke der er foreskrevet deklaration af total
og/eller vandopløseligt indhold af molybdæn. Ekstrakterne fremstilles efter metoderne 9.1
eller 9.2.

3. PRINCIP

Molybdæn(V) danner i surt miljø sammen med SCN-ioner et [MoO(SCN)5]-kompleks.

Molybdænkomplekset udtrækkes med n-butylacetat. Interfererende ioner som jern fjernes i
vandfasen. Den gul-orange farve bestemmes ved molekylærabsorptionsspektrometri ved
470 nm.

4. REAGENSER

4.1. Fortyndet saltsyreopløsning (HCl), ca. 6 mol/l

Se metode 9.4, punkt 4.1.

4.2. Kobberopløsning, 70 mg/l i 1,5 mol/l saltsyre

I en 1000 ml målekolbe opløses 275 mg kobbersulfat (CuSO4.5H2O) afvejet med en nøjagtig-
hed på 0,1 mg, i 250 ml 6 mol/l saltsyreopløsning (4.1). Der fyldes op til mærket med vand og
blandes.
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4.3. Ascorbinsyreopløsning 50 g/l

I en 1000 ml målekolbe opløses med vand 50 g ascorbinsyre (C6H8O6). Der fyldes op til mær-
ket med vand og blandes. Opløsningen opbevares i køleskab.

4.4. n-butylacetat

4.5. Ammoniumthiocyanatopløsning, 0,2 mol/l

I en 1000 ml målekolbe opløses med vand 15,224 g NH4SCN. Der fyldes op til mærket med
vand og blandes. Opløsningen opbevares i en farvet flaske.

4.6. Stannochloridopløsning, 50 g/l i 2 mol/l saltsyre

Opløsningen skal være helt klar og tilberedes umiddelbart før brug. Der anvendes meget rent
stannochlorid, idet opløsningen ellers ikke bliver klar.

Til fremstilling af 100 ml opløsning opløses 5 g stannochlorid (SnCl2.2H2O) i 35 ml 6 mol/l
saltsyre (4.1) i en 100 ml målekolbe. Derefter tilsættes 10 ml kobberopløsning (4.2). Der fyl-
des op til mærket med vand og blandes.

4.7. Molybdænstandardopløsninger

4.7.1.Molybdænstamopløsning (500 µg/ml)

I en 1000 ml målekolbe opløses 0,920 g ammoniummolybdat [(NH4)6Mo7O24.4H2O], afvejet
med en nøjagtighed på 0,1 mg, i 6 mol/l saltsyre (4.1). Der fyldes op til mærket med samme
saltsyre og blandes.

4.7.2.Molybdænmellemopløsning (25 µg/ml)

Til en 500 ml målekolbe overføres 25 ml af stamopløsningen (4.7.1). Der fyldes op til mærket
med 6 mol/l saltsyre (4.1) og blandes.

4.7.3.Molybdænarbejdsopløsning (2,5 µg/ml)

Til en 100 ml målekolbe overføres 10 ml mellemopløsning (4.7.2), og der fyldes op til mær-
ket med 6 mol/l saltsyre (4.1) og blandes.
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5. APPARATUR

5.1. Spektrometer til molekylærabsorption, indstillet til 470 nm, og udstyret med 20 mm kuvetter

5.2. Skilletragt på 200 eller 250 ml

6. FREMSTILLING AF ANALYSEOPLØSNINGEN

6.1. Opløsning af molybdæn i gødningsprøven

Se metoderne 9.1 og/eller 9.2 samt evt. 9.3.

6.2. Fremstilling af analyseopløsningen

En alikvot af ekstraktet (6.1) fortyndes med 6 mol/l saltsyreopløsning (4.1), så der opnås en
passende koncentration af molybdæn (Mo). Fortyndingsfaktoren betegnes D.

Af denne sidste opløsning udtages en alikvot (a) indeholdende 1 til 12 µg molybdæn (Mo),
som overføres til skilletragten (5.2). Der fyldes op til 50 ml med 6 mol/l saltsyreopløsning
(4.1).

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Fremstilling af blindprøveopløsningen

Der fremstilles en blindprøve ved at gennemføre hele proceduren inklusive ekstraktionen og
kun udelade gødningsprøven.

7.2. Fremstilling af standardopløsninger

Der fremstilles mindst 6 standardopløsninger med stigende koncentration, der svarer til
spektrometrets optimale måleområde.



12733/2/02 REV 2 ACA/am 185
BILAG IV DG C II    DA

For intervallet 0-12,5 µg molybdæn placeres henholdsvis 0, 1, 2, 3, 4 og 5 ml af arbejdsopløs-
ningen (4.7.3) i skilletragtene (5.2). Der fyldes op til 50 ml med 6 mol/l saltsyre (4.1).
Tragtene indeholder henholdsvis 0, 2,5, 5,0, 7,5, 10 og 12,5 µg molybdæn (Mo).

7.3. Dannelse og adskillelse af komplekset

Til hver skilletragt (6.2), (7.1) og (7.2), overføres efterhånden i rækkefølge:

� 10 ml kobberopløsning (4.2)

� 20 ml ascorbinsyreopløsning (4.3)

Der blandes grundigt og ventes 2 til 3 minutter. Derefter tilsættes:

� 10 ml n-butylacetat (4.4) med præcisionspipette, og

� 20 ml thiocyanatopløsning (4.5).

Der omrystes i 1 minut for at trække komplekset over i den organiske fase. Efter adskillelse af
de to faser fjernes vandfasen fuldstændigt og bortkastes. Derefter vaskes den organiske fase
med:

� 10 ml stannochloridopløsning (4.6).

Der omrystes i 1 minut. Efter adskillelse af de to faser fjernes vandfasen fuldstændigt. Den
organiske fase opsamles i et reagensglas for at samle vanddråberne i suspension.

7.4. Måling

Ved bølgelængden 470 nm og under anvendelse af standardopløsningen på 0 µg molybdæn
(Mo)/ml (7.2) som reference måles og noteres absorbanserne af opløsningerne fremstillet
under (7.3).
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8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Kalibreringskurven tegnes ved som abscisse at afsætte de pågældende masser i µg molybdæn
(Mo) i standardopløsningerne (7.2) og som ordinat de tilsvarende absorbansværdier (7.4),
aflæst på spektrometret.

Ud fra denne kurve bestemmes masserne af molybdæn (Mo) i analyseopløsningen (6.2) og i
blindprøven (7.1). Disse masser betegnes henholdsvis (xs) og (xb).

Det procentvise indhold af molybdæn (Mo) i gødningen er lig med:

Mo % = [xs � xb) × V/a × D] / (M × 104)

Hvis metode 9.3 har været anvendt:

Mo % = [xs � xb) × V/a × 2D] / (M × 104)

hvor

Mo er mængden af molybdæn (Mo) udtrykt i procent af gødningen

a er rumfanget af den alikvot, der er udtaget af den sidste fortyndingsopløsning (6.2), i ml

xs er massen af molybdæn (Mo) i analyseopløsningen (6.2), i µg

xb er massen af molybdæn (Mo) i blindprøven (7.1) svarende til samme rumfang (a) som den
alikvote analyseopløsning (6.2), i µg

V er rumfanget af ekstraktopløsningen fremstillet ved metode 9.1 eller 9.2, i ml

D er faktoren svarende til den under 6.2 gennemførte fortynding

M er massen af den prøve, der er afvejet efter metode 9.1 eller 9.2, i gram
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Beregning af fortyndingsfaktoren D: hvis (a1), (a2) er alikvoter, og (v1), (v2) er rumfanget i
ml svarende til deres respektive fortyndinger, vil fortyndingsfaktoren D være lig med:

D = (v1/a1) × (v2/a2)

METODE 9.11
BESTEMMELSE AF ZINK I GØDNINGSEKSTRAKTER

VED ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI

1. FORMÅL

I denne metode beskrives en procedure til bestemmelse af zink i gødningsekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne procedure anvendes ved bestemmelse af mikronæringsstoffer i ekstrakter af gødning
omfattet af forordningens bilag I E, og for hvilke der er foreskrevet deklaration af total
og/eller vandopløseligt indhold af zink. Ekstrakterne fremstilles efter metoderne 9.1 eller 9.2.

3. PRINCIP

Efter passende behandling og fortynding af ekstraktet bestemmes zinkindholdet ved
atomabsorptionsspektrometri.

4. REAGENSER

4.1. Saltsyreopløsning, ca. 6 mol/l

Se metode 9.4, punkt 4.1.

4.2. Saltsyreopløsning, ca. 0,5 mol/l

Se metode 9.4, punkt 4.2.

4.3. Lanthanopløsning, 10 g La/liter

Se metode 9.4, punkt 4.3.
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4.4. Zinkstandardopløsninger

4.4.1 Zinkstamopløsning (1000 µg/ml)

I en 1000 ml målekolbe afvejes, med en nøjagtighed på 0,1 mg, nøjagtigt 1 g zinkstøv eller
zinkskæl, og der tilsættes 25 ml 6 mol/l saltsyre (4.1). Når alt zink er opløst, fyldes op til
mærket med vand og blandes.

4.4.2.Zinkarbejdsopløsning (100 µg/ml)

I en 200 ml målekolbe fortyndes 20 ml af stamopløsningen (4.4.1) i 0,5 mol/l saltsyreopløs-
ning (4.2). Der fyldes op til mærket med 0,5 mol/l saltsyreopløsning (4.2) og blandes.

5. APPARATUR

Atomabsorptionsspektrometer: se metode 9.4, punkt 5. Apparatet skal være forsynet med en
zinklampe og indstilles på bølgelængden 213,8 nm. Målingen skal gennemføres med bag-
grundskorrektion.

6. FREMSTILLING AF ANALYSEOPLØSNINGEN

6.1. Opløsning af zink i gødningsprøven

Se metoderne 9.1 og/eller 9.2 samt evt. 9.3.

6.2. Fremstilling af analyseopløsningen

Se metode 9.4, punkt 6.2. Analyseopløsningen skal indeholde 10 % (v/v) lanthanopløsning
(4.3).

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Fremstilling af blindprøve

Se metode 9.4, punkt 7.1. Blindprøven skal indeholde 10 % (v/v) af den under 6.2 anvendte
lanthanopløsning.
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7.2. Fremstilling af standardopløsninger

Se metode 9.4, punkt 7.2.

For at opnå det optimale måleområde mellem 0 og 5 µg zink (Zn)/ml overføres til en række
100 ml målekolber henholdsvis 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 og 5 ml zinkarbejdsopløsning (4.4.2). Om
nødvendigt tilpasses saltsyrekoncentrationen mest muligt til koncentrationen i analyseopløs-
ningen. Der tilsættes til hver kolbe 10 ml af den under (6.2) anvendte lanthanopløsning. Der
fyldes op til mærket med 0,5 mol/l saltsyreopløsning (4.2) og blandes. Disse opløsninger
indeholder henholdsvis 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 og 5 µg zink (Zn)/ml.

7.3. Måling

Se metode 9.4, punkt 7.3. Spektrometret (5) indstilles til at måle ved bølgelængden 213,8 nm.

8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Se metode 9.4, punkt 8.

Det procentvise indhold af Zink (Zn) i gødningen er lig med:

Zn % = [xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Hvis metode 9.3 har været anvendt:

Zn % = [xs � xb) × V × 2D] / (M × 104)

hvor

Zn er mængden af zink (Zn) udtrykt i procent af gødningen

xs er koncentrationen i analyseopløsningen (6.2) i µg/ml

xb er koncentrationen i blindprøven (7.1) i µg/ml
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V er ekstraktrumfanget fremstillet efter metode 9.1 eller 9.2, i ml

D er faktoren svarende til den under 6.2 gennemførte fortynding

M er massen af den prøve, der er afvejet efter metode 9.1 eller 9.2, i gram

Beregning af fortyndingsfaktoren D: hvis (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) og (a) er alikvoter, og
(v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) og (100) er rumfanget i ml svarende til deres respektive fortyndin-
ger, vil fortyndingsfaktoren D være lig med:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×. × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a).

METODE 10
MIKRONÆRINGSSTOFFER

INDHOLD STØRRE END 10 %

METODE 10.1
EKSTRAKTION AF TOTALINDHOLDET AF MIKRONÆRINGSSTOFFER

1. FORMÅL

I denne metode fastsættes proceduren til ekstraktion af totalindholdet af følgende mikronæ-
ringsstoffer: bor, cobolt, kobber, jern, mangan, molybdæn og zink. Det tilstræbes at foretage
færrest mulige ekstraktioner og i videst mulig udstrækning anvende samme ekstrakt til
bestemmelse af totalindholdet af hvert enkelt af ovennævnte mikronæringsstoffer.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode anvendes til EF-gødninger, der er omfattet af forordningens bilag I E, og som
indeholder et eller flere af følgende mikronæringsstoffer: bor, cobolt, kobber, jern, mangan,
molybdæn eller zink. Metoden anvendes til bestemmelse af ethvert mikronæringsstof, der er
deklareret med et indhold på mere end 10 %.
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3. PRINCIP

Opløsning i kogende, fortyndet saltsyre.

Anmærkning

Ekstraktionen er empirisk og er ikke nødvendigvis kvantitativ, afhængigt af produktet og de
øvrige bestanddele af gødningen. Navnlig kan den ekstraherede mængde for visse
manganoxiders vedkommende være betydeligt lavere end den samlede mængde mangan, som
er indeholdt i produktet. Det påhviler gødningsfabrikanterne at sikre, at det deklarerede ind-
hold reelt svarer til den mængde, som ekstraheres under de i metoden anvendte betingelser.

4. REAGENSER

4.1. Fortyndet saltsyreopløsning (HCl), ca. 6 mol/l

1 rumfang saltsyre (d20= 1,18 g/ml) blandes med 1 rumfang vand.

4.2. Koncentreret ammoniumhydroxidoplysning (NH4OH, ρ = 0,9 g/ml)

5. APPARATUR

5.1. Elektrisk varmeplade med temperaturregulering

5.2. pH-meter

Anmærkning

Hvis ekstraktet skal benyttes til bestemmelse af bor, må der ikke anvendes borosilikatglas.
Eftersom metoden indebærer kogning, er teflon eller kvarts at foretrække. Anvendes der
opvaskemidler indeholdende borater til afvaskning af laboratorieudstyr, skal dette skylles
omhyggeligt.

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.
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7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Prøveudtagning

Alt efter det deklarerede indhold af det pågældende næringsstof i produktet udtages en gød-
ningsprøve på mellem 1 og 2 g. Følgende tabel skal anvendes til fremstilling af en endelig
opløsning, som efter passende fortynding ligger inden for måleintervallet for hver metode.
Prøven afvejes med en nøjagtighed på 1 mg.

Deklareret indhold af mikronæringsstof i gødningen
(%)

> 10 < 25 ≥ 25

Prøvens masse (g) 2 1
Næringsstoffets masse i prøven (mg) > 200 < 500 ≥ 250
Ekstraktrumfang V (ml) 500 500
Næringsstoffets koncentration i ekstraktet (mg/l) > 400 < 1000 ≥ 500

Prøven anbringes i et 250 ml bægerglas.

7.2. Fremstilling af opløsningen

Hvis prøven er i fast form, fugtes den med en smule vand, hvorefter der forsigtigt og i små
portioner først tilsættes et rumfang fortyndet saltsyre (4.1) svarende til 10 ml pr. g gødning og
derefter ca. 50 ml vand. Bægerglasset dækkes med et urglas, og der blandes. Væsken bringes i
kog og koges i 30 minutter. Derefter lader man den afkøle, idet kolben rystes med mellem-
rum. Efter afkøling overføres kvantitativt til en 500 ml målekolbe. Der fyldes op til mærket
med vand og blandes. Der filtreres på et tørt filter over i en tør beholder. Den første portion
kasseres. Filtratet skal være helt klart.

Det anbefales at foretage bestemmelsen hurtigst muligt på alikvoter af det klare filtrat. I mod-
sat fald tilproppes beholderen.

Anmærkning

Ekstrakter til bestemmelse af borindhold: pH justeres til mellem 4 og 6 ved tilsætning af kon-
centreret ammoniumhydroxidopløsning (4.2).
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8. MÅLING

Bestemmelsen af mikronæringsstofferne foretages på alikvoter, som er tilpasset til de speci-
fikke metoder for hvert enkelt mikronæringsstof.

Dersom mikroanalysestofferne er chelaterede eller komplekserede, skal metode 10.3 anven-
des, inden næringsstofferne bestemmes efter metoderne 10.5, 10.6. 10.7, 10.9 eller 10.10.

Normalt er dette unødvendigt for bestemmelser ved atomabsorptionsspektrometri (metode
10.8 og 10.11).

METODE 10.2
EKSTRAKTION AF VANDOPLØSELIGE MIKRONÆRINGSSTOFFER

1. FORMÅL

I denne metode fastsættes proceduren til ekstraktion af vandopløselige former af følgende
mikronæringsstoffer: bor, cobolt, kobber, jern, mangan, molybdæn og zink. Det tilstræbes at
foretage færrest mulige ekstraktioner og i videst mulig udstrækning anvende samme ekstrakt
til bestemmelse af indholdet af hvert enkelt af ovennævnte mikronæringsstoffer.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode anvendes til EF-gødninger, der er omfattet af forordningens bilag I E, og som
indeholder et eller flere af følgende mikronæringsstoffer: bor, cobolt, kobber, jern, mangan,
molybdæn eller zink. Metoden anvendes til bestemmelse af ethvert mikronæringsstof, der er
deklareret med et indhold på mere end 10 %.

3. PRINCIP

Mikronæringsstofferne ekstraheres ved omrystning af gødningen i vand ved en temperatur på
20 (± 2) °C.

Anmærkning

Ekstraktionen er empirisk og vil ikke nødvendigvis være kvantitativ.
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4. REAGENSER

4.1. Fortyndet saltsyreopløsning (HCl), ca. 6 mol/l

1 rumfang saltsyre (d20= 1,18 g/ml) blandes med 1 rumfang vand.

5. APPARATUR

5.1. Rysteapparat indstillet til 35-40 omdrejninger pr. minut

Anmærkning

Hvis ekstraktet skal benyttes til bestemmelse af bor, må der ikke anvendes borosilikatglas.
Eftersom metoden indebærer kogning, er teflon eller kvarts at foretrække. Anvendes der
opvaskemidler indeholdende borater til afvaskning af laboratorieudstyr, skal dette skylles
omhyggeligt.

6. FORBEHANDLING AF PRØVEN

Se metode 1.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Prøveudtagning

Alt efter det deklarerede indhold i produktet udtages en gødningsprøve på mellem 1 og 2 g.
Følgende tabel skal anvendes til fremstilling af en endelig opløsning, som efter passende for-
tynding ligger inden for måleintervallet for hver metode. Prøven afvejes med en nøjagtighed
på 1 mg.

Deklareret indhold af mikronæringsstof i gødningen
(%) > 10 < 25 ≥ 25

Prøvens masse (g) 2 1
Næringsstoffets masse i prøven (mg) > 200 < 500 ≥ 250
Ekstraktrumfang V (ml) 500 500
Næringsstoffets koncentration i ekstraktet (mg/l) > 400 < 1000 ≥ 500

Prøven anbringes i et 500 ml bægerglas.
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7.2. Fremstilling af opløsningen

Der tilsættes ca. 400 ml vand.

Kolben tilproppes omhyggeligt og rystes kraftigt i hånden, så prøven bliver dispergeret. Der-
efter anbringes kolben på rysteapparat i 30 minutter.

Der fyldes op til mærket med vand og blandes.

7.3. Fremstilling af analyseopløsningen

Der filtreres omgående i en ren og tør flaske, som straks tilproppes. Bestemmelsen foretages
hurtigst muligt efter filtreringen.

Anmærkning

Hvis filtratet gradvis bliver uklart, foretages en ny ekstraktion som under 7.1. og 7.2. Måle-
kolbens rumfang er Ve. En portion af ekstraktet filtreres over i en målekolbe med rumfanget
W, hvori der på forhånd er afpipetteret 5 ml saltsyreopløsning (4.1). Filtreringen afbrydes i
det øjeblik, målestregen er nået. og blandes omhyggeligt.

Ved denne fremgangsmåde er volumen af ekstraktet:

V = Ve × W / (W � 5)

Fortyndingerne i angivelsen af resultater afhænger af denne værdi af V.

8. MÅLING

Bestemmelsen af næringsstofferne foretages på alikvoter, som er tilpasset til de specifikke
metoder for hvert enkelt næringsstof.

Dersom mikroanalysestofferne er chelaterede eller komplekserede, skal metode 10.3 anven-
des, inden næringsstofferne bestemmes efter metoderne 10.5, 10.6. 10.7, 10.9 eller 10.10.

Normalt er dette unødvendigt for bestemmelser ved atomabsorptionsspektrometri (metode
10.8 og 10.11).
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METODE 10.3
FJERNELSE AF ORGANISKE FORBINDELSER

I GØDNINGSEKSTRAKTER

1. FORMÅL

I denne metode fastsættes proceduren til fjernelse af organiske forbindelser i gødningseks-
trakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne procedure anvendes ved bestemmelse af mikronæringsstoffer i ekstrakter af gødning
omfattet af forordningens bilag I E, og for hvilke der er foreskrevet deklaration af total
og/eller vandopløseligt indhold af næringsstof. Ekstrakterne fremstilles efter metoderne 10.1
eller 10.2.

Anmærkning

Sædvanligvis har tilstedeværelsen af organisk materiale i små mængder ingen indflydelse på
bestemmelserne ved atomabsorptionsspektrometri.

3. PRINCIP

De organiske forbindelser i en alikvot af ekstraktet oxideres med hydrogenperoxid.

4. REAGENSER

4.1. Fortyndet saltsyreopløsning (HCl), ca. 0,5 mol/l

1 rumfang saltsyre (d20= 1,18 g/ml) blandes med 20 rumfang vand.

4.2. Hydrogenperoxidopløsning (30 % H2O2, d20= 1,11 g/ml), fri for mikronæringsstoffer

5. APPARATUR

Elektrisk varmeplade med temperaturregulering.
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6. FREMGANGSMÅDE

Der udtages 25 ml af ekstraktionsopløsningen, fremkommet efter metode 10.1 eller 10.2, som
overføres til et 100 ml bægerglas. Er der tale om ekstraktion 10.2, tilsættes 5 ml fortyndet
saltsyreopløsning (4.1). Derpå tilsættes ca. 5 ml hydrogenperoxidopløsning (4.2). Der afdæk-
kes med et urglas. Man lader oxidationen foregå ved stuetemperatur i ca. 1 time og bringer
derefter langsomt væsken i kog og holder den kogende i en halv time. Om nødvendigt tilsæt-
tes på ny 5 ml hydrogenperoxid til den afkølede opløsning, og nedbrydningen af organiske
forbindelser fortsættes, og overskud af hydrogenperoxid fjernes ved kogning. Opløsningen
afkøles og overføres kvantitativt til en 50 ml målekolbe, og der fyldes op til mærket med
vand. Om nødvendigt filtreres.

Der tages hensyn til denne fortynding ved udtagningen af alikvote mængder og beregning af
produktets procentvise indhold af mikronæringsstoffer.

METODE 10.4
BESTEMMELSE AF MIKRONÆRINGSSTOFFER

I GØDNINGSEKSTRAKTER
VED ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETER (generel fremgangsmåde)

1. FORMÅL

I denne metode beskrives en generelt anvendelig procedure til bestemmelse af mikronærings-
stofferne jern og zink i gødningsekstrakter ved atomabsorptionsspektrometri.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne procedure anvendes ved bestemmelse af mikronæringsstofferne jern eller zink i eks-
trakter af gødning ekstrakteret ved hjælp af metode 10.1 og 10.2 omfattet af denne forord-
nings bilag I E, og for hvilke der er foreskrevet deklaration af total og/eller vandopløseligt
indhold.

Tilpasningen af denne procedure til de forskellige mikronæringsstoffer fremgår af metoderne
for hvert enkelt næringsstof.

Anmærkning

Normalt vil tilstedeværelsen af små mængder af organisk stof i opløsningen ikke påvirke
bestemmelser foretaget med atomabsoptionsspektrometri.
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3. PRINCIP

Efter en eventuel nødvendig behandling af ekstraktet for at mindske eller fjerne generende
kemiske stoffer fortyndes ekstraktet således, at dets koncentration ligger inden for spektro-
metrets optimale arbejdsområde ved en bølgelængde, der er givet ved det næringsstof, som
skal bestemmes.

4. REAGENSER

4.1. Fortyndet saltsyreopløsning (HCl), ca. 6 mol/l

1 rumfang saltsyre (d20= 1,18 g/ml) blandes med 1 rumfang vand.

4.2. Fortyndet saltsyreopløsning (HCl), ca. 0,5 mol/l

1 rumfang saltsyre, (d20= 1,18 g/ml) blandes med 20 rumfang vand.

4.3. Lanthanopløsning, 10 g La/liter

Dette reagens anvendes ved bestemmelse af jern og zink. Det kan fremstilles ud fra:

a) Lathanoxid opløst i saltsyre (4.1). I en 1 liter målekolbe anbringes 11,73 g lanthanoxid
(La2O3) i 150 ml vand, hvorefter der tilsættes 120 ml 6 mol/l saltsyre (4.1). Efter at stof-
fet er opløst, fyldes op til mærket med vand og blandes. Denne opløsning er ca. 0,5
mol/l med hensyn til saltsyre. eller

b) Lathanchlorid, -nitrat, eller -sulfat. I en 1 liter målekolbe opløses 26,7 g lanthanchlorid,
heptahydrat (LaCl3 7H2O) eller 31,2 g lanthannitrat, hexahydrat [La(NO3)3.6H2O] eller
26,2 g lanthansulfat, nonahydrat [La2(SO4)3 9H2O] i 150 ml vand, hvorefter der tilsættes
85 ml 6 mol/l saltsyre (4.1). Der fyldes op til mærket med vand og blandes omhygge-
ligt. Denne opløsning er ca. 0,5 mol/l med hensyn til saltsyre.

4.4. Standardopløsninger

Med hensyn til fremstilling heraf henvises til metoderne for hvert enkelt mikronæringsstof.
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5. APPARATUR

Atomabsorptionsspektrometer udstyret med emissionskilder, som er karakteristiske for de
mikronæringsstoffer, der skal bestemmes.

Ved anvendelsen af spektrometret skal producentens brugervejledning nøje følges. Apparatet
skal være udstyret, så det er muligt om nødvendigt at foretage baggrundskorrektion (f.eks. ved
bestemmelse af zink). Der anvendes acetylen/luft-flamme.

6. FREMSTILLING AF ANALYSEOPLØSNINGEN

6.1. Fremstilling af ekstraktopløsninger af de mikronæringsstoffer, der skal bestemmes.

Se metoderne 10.1 og/eller 10.2 samt evt. 10.3.

6.2. Forberedelse af analyseopløsningen

En alikvot af det ekstrakt, der er fremstillet efter metode 10.1, 10.2 eller 10.3, fortyndes med
vand og/eller saltsyre (4.1) eller (4.2), således at der i den endelige måleopløsning opnås en
koncentration af det næringsstof, der skal bestemmes, som ligger i det anvendte kalibrerings-
område (7.2) og en saltsyrekoncentration på mellem 0,5 mol/l og 2,5 mol/l. Fremgangsmåden
kan nødvendiggøre en eller flere successive fortyndinger.

Den endelige måleopløsning fremstilles ved, at der udtages en alikvot, hvis volumen kaldes
(a), af den sidste fortyndingsopløsning, som overføres til en 100 ml målekolbe. Til bestem-
melse af jern eller zink tilføjes 10 ml lanthanopløsning (4.3). Der fyldes op til mærket med 0,5
mol/l saltsyreopløsning (4.2) og blandes. Fortyndingsfaktoren betegnes D.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Fremstilling af blindprøve

Der fremstilles en blindprøve ved at gennemføre hele proceduren inklusive ekstraktionen og
kun udelade gødningsprøven.
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7.2. Fremstilling af standardopløsninger

Ud fra næringsstofstandardopløsningen, fremstillet efter den metode, der er beskrevet for
hvert enkelt mikronæringsstof, fremstilles i 100 ml målekolber en standardserie på mindst 5
opløsninger med stigende koncentration liggende i apparatets optimale arbejdsområde. Kon-
centrationen af saltsyre tilpasses bedst muligt til koncentrationen i den endelige måleopløs-
ning (6.2). Ved bestemmelse af jern eller zink tilsættes 10 ml af samme lanthanopløsning
(4.3) som anvendt under 6.2. Der fyldes op til mærket med 0,5 mol/l saltsyreopløsning (4.2)
og blandes.

7.3. Måling

Spektrometret (5) gøres klar til måling og indstilling på den bølgelængde, der er angivet for
det pågældende næringsstof.

Der foretages indsugning tre gange af henholdsvis standardopløsningerne (7.2), analyseopløs-
ningen (6.2) og blindprøven (7.1), idet alle resultater noteres. Instrumentet gennemskylles
med destilleret vand mellem hver indsugning.

Kalibreringskurven tegnes ved som ordinat at afsætte gennemsnitsværdien af spektrometrets
visning for hver standardopløsning (7.2) og som abscisse de tilsvarende
næringsstofkoncentrationer udtrykt i µg/ml.

Ud fra denne kurve bestemmes koncentrationerne af mikronæringsstof i analyseopløsningen
(6.2) og i blindprøven (7.1). Disse koncentrationer betegnes hhv. (xs) og (xb) og udtrykkes i
µg/ml.

8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Det procentvise indhold af mikronæringsstof (E) i gødningen er lig med:

E (%) = [(xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Hvis metode 10.3 har været anvendt:

E (%) = [(xs � xb) × V × 2D] / (M × 104)



12733/2/02 REV 2 ACA/am 201
BILAG IV DG C II    DA

hvor

E er mængden af det bestemte mikronæringsstof udtrykt i procent af gødningen

xs er koncentrationen i analyseopløsningen (6.2) i µg/ml

xb er koncentrationen i blindprøven (7.1) i µg/ml

V er ekstraktrumfanget opnået ved metode 10.1 eller 10.2, i ml

D er faktoren svarende til den under 6.2 gennemførte fortynding

M er massen af den prøve, der er afvejet efter metode 10.1 eller 10.2, i gram.

Beregning af fortyndingsfaktoren D:

hvis (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) og (a) er alikvoter, og (v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) og (100) er
rumfanget i ml svarende til deres respektive fortyndinger, vil fortyndingsfaktoren D være lig
med:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×. × . × . × (vi/ai) × (100/a).

METODE 10.5
BESTEMMELSE AF BOR I GØDNINGSEKSTRAKTER

VED SYRETITRERING

1. FORMÅL

I denne metode beskrives en procedure til bestemmelse af bor i gødningsekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne procedure anvendes ved bestemmelse af mikronæringsstoffer i ekstrakter af gødning
omfattet af forordningens bilag I E, og for hvilke der er foreskrevet deklaration af total
og/eller vandopløseligt indhold af bor. Ekstrakterne fremstilles efter metoderne 10.1 eller
10.2.
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3. PRINCIP

Borat-ioner sammen med mannitol danner et mannitol-borkompleks efter reaktionen:

C6H8(OH)6 + H3BO3  C6H15O8B + H2O

Komplekset titreres med natriumhydroxidopløsning til pH 6,3.

4. REAGENSER

4.1. Indikatoropløsning af methylrødt

I en 100 ml målekolbe opløses 0,1 g methylrødt (C15H15N3O2) i 50 ml 95 % ethanol. Der fyl-
des op til 100 ml med vand. Der blandes omhyggeligt.

4.2. Fortyndet saltsyreopløsning, ca. 0,5 mol/l

1 rumfang saltsyre HCl (d20= 1,18 g/ml) blandes med 20 rumfang vand.

4.3. Natriumhydroxidopløsning, ca. 0,5 mol/l.

Må ikke indeholde kuldioxid. I en 1 liter målekolbe indeholdende ca. 800 ml kogt vand oplø-
ses 20 g natriumhydroxid (NaOH) i tabletform. Når opløsningen er afkølet, fyldes op til 1000
ml med kogt vand, og der blandes.

4.4. Standard natriumhydroxidopløsning, ca. 0,025 mol/l

Må ikke indeholde kuldioxid. Natriumhydroxidopløsningen 0,5 mol/l (4.3) fortyndes 20
gange med kogt vand, og der blandes. Titrerværdien udtrykt i bor (B) vil blive bestemt (se
punkt 9).

4.5. Borstandardopløsning (100 µg/ml B)

I en 1,000 ml målekolbe opløses med vand 0,5719 g borsyre (H3BO3), afvejet med en nøjag-
tighed på 0,1 mg. Der fyldes op til mærket med vand og blandes. Opløsningen overføres til en
plastflaske og opbevares i køleskab.
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4.6. D-manitol (C6H14O6), pulver

4.7. Natriumchlorid (NaCl)

5. APPARATUR

5.1. pH-meter med glaselektrode

5.2. Magnetomrører

5.3. 400 ml bægerglas med teflonstav

6. FREMSTILLING AF ANALYSEOPLØSNINGEN

6.1. Fremstilling af boropløsningen

Se metoderne 10.1 og/eller 10.2 samt eventuelt 10.3.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Prøve

I et 400 ml bægerglas (5.3) anbringes en alikvot (a) af analyseopløsningen (6.1) indeholdende
2-4 mg B. Der tilføjes 150 ml vand

samt nogle dråber methylrødt indikatoropløsning (4.1).

Ved ekstraktion efter metode 10.2 justeres til surt miljø ved at tilsætte 0,5 mol/l saltsyre (4.2),
indtil farveindikatoren slår om, plus 0,5 ml 0,5 mol/l saltsyre (4.2) i overskud.

Efter tilsætning af 3 g natriumchlorid (4.7) bringes opløsningen i kog for at fjerne kuldioxid,
hvorefter man lader den afkøle. Bægerglasset anbringes på magnetomrøreren (5.2), og elek-
troderne på det forud kalibrerede pH-meter (5.1) nedsænkes heri.
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Opløsningens pH indstilles til nøjagtigt pH 6,30, først med 0,5 mol/l
natriumhydroxidopløsning (4.3) og derefter med 0,025 mol/l opløsningen (4.4).

Der tilsættes 20 g D-mannitol (4.6). Dette opløses fuldstændigt, og der blandes. Derefter
titreres med 0,025 mol/l natriumhydroxidopløsning (4.4), indtil pH 6,3 (stabilitet i mindst 1
minut). Det forbrugte rumfang betegnes x1.

8. BLINDPRØVE

Der gennemføres en blindprøve, i hvilken alle procedurens trin udføres, idet kun gødningsprøven
udelades. Det forbrugte rumfang betegnes x0.

9. BORINDHOLD (B) I NATRIUMHYDROXIDOPLØSNINGEN (4.4)

Med en pipette udtages 20 ml (2,0 mg B) af standardopløsningen (4.5) og overføres til et 400
ml bægerglas, hvorefter der tilsættes nogle dråber methylrødt (4.1). Der tilsættes 3 g
natriumchlorid (4.7) og saltsyreopløsning (4.2) indtil indikatoropløsningen (4.1.) slår om.

Der fyldes op med vand til ca. 150 ml, og væsken bringes forsigtigt i kog for at fjerne
kuldioxid, hvorefter man lader den afkøle. Bægerglasset anbringes på magnetomrøreren (5.2),
og elektroderne på det forud kalibrerede pH-meter (5.1) nedsænkes heri. Opløsningens pH
indstilles til nøjagtigt pH 6,30, først med 0,5 mol/l natriumhydroxidopløsning (4.3) og deref-
ter med 0,025 mol/l opløsningen (4.4).

Der tilsættes 20 g D-mannitol (4.6). Dette opløses fuldstændigt, og der blandes. Derefter
titreres med 0,025 mol/l natriumhydroxidopløsning (4.4), indtil pH 6,3 (stabilitet i mindst 1
minut). Det forbrugte rumfang betegnes V1.

Der gennemføres en blindprøve på samme måde, idet prøveopløsningen erstattes af 20 ml
vand. Det forbrugte rumfang til titrering betegnes V0.

Ækvivalentindholdet af bor (F) i mg/ml af opløsningen, titreret med standard-NaOH, er føl-
gende:

F (i mg/ml) = 2 / (V1 � V0)

1 ml 0,025 mol/l natriumhydroxidopløsning svarer til 0,27025 mg B.
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10. ANGIVELSE AF RESULTATET

Det procentvise indhold af bor (B) i gødningen er:

B (%) =
Ma10

VF)xx( 01

××
××−

hvor

B (%) er det procentvise borindhold i gødningen�

X1 er rumfanget i ml af 0,025 mol/l det standardnatriumhydroxid (4.4), der skal bruges i prø-
veopløsningen

X0 er rumfanget i ml af 0,025 mol/l det standardnatriumhydroxid (4.4), der skal bruges i
blindprøveopløsningen

F er ækvivalentværdien af bor (B) i mg/ml af opløsningen af 0,025 mol/l natriumhydroxid
(4.4)

V er rumfanget af det ekstrakt, der er fremstillet efter metode 10.1 eller 10.2, i ml

a er rumfanget i ml af den alikvote prøvemængde (7.1) af ekstraktopløsningen (6.1)

M er massen i gram af den anvendte gødningsmængde efter metode 10.1 eller 10.2.

METODE 10.6
BESTEMMELSE AF COBOLT I GØDNINGSEKSTRAKTER

VED GRAVIMETRISK METODE MED 1-NITROSO-2-NAPHTHOL

1. FORMÅL

I denne metode beskrives en procedure til bestemmelse af cobolt i gødningsekstrakter.



12733/2/02 REV 2 ACA/am 206
BILAG IV DG C II    DA

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode anvendes på gødninger, for hvilke der i medfør af forordningens bilag I E
deklareres et coboltindhold, og hvor ekstrakterne er fremstillet ved metoderne 10.1 og/eller
10.2.

3. PRINCIP

Cobolt (III) danner med 1-nitroso-2-naphthol er rødt bundfald Co(C10H6ONO)3.2H2O. Efter at
den cobolt, der er til stede i ekstraktet, er bragt på formen cobolt (III), fældes cobolten i
eddikesurt miljø med en opløsning af 1-nitroso-2-naphthol. Efter filtrering vaskes bundfaldet
og tørres, indtil massen er konstant, hvorefter det vejes som Co (C10H6ONO)3.2H2O.

4. REAGENSER

4.1. Hydrogenperoxidopløsning (H2O2, d20= 1,11 g/ml) (30 %)

4.2. Natriumhydroxidopløsning, ca. 2 mol/l

8 g natriumhydroxid i tabletform opløses i 100 ml vand.

4.3. Fortyndet saltsyreopløsning, ca. 6 mol/l

1 rumfang saltsyre, (d20= 1,18 g/ml) blandes med 1 rumfang vand.

4.4. Eddikesyre (99,7 % CH3CO2H) (d20 = 1,05 g/ml)

4.5. Eddikesyreopløsning 1 : 2, ca. 6 mol/l

1 rumfang eddikesyre blandes med 2 rumfang vand.

4.6. Opløsning af 1-nitroso-2-naphthol i 100 ml eddikesyre (4.4). Der tilsættes ca. 100 ml lunkent
vand. Der blandes omhyggeligt. Der filtreres straks. Opløsningen skal anvendes, straks den er
fremstillet.
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5. APPARATUR

5.1. Filterdigel P16/ISO 4793, porøsitet 4, som kan rumme 30 eller 50 ml

5.2. Tørreskab, regulerbart ved 130 (± 2) °C

6. FREMSTILLING AF ANALYSEOPLØSNINGEN

6.1. Fremstilling af coboltopløsningen

Se metode 10.1 eller 10.2.

6.2. Fremstilling af analyseopløsningen

I et højt 400 ml bægerglas anbringes en alikvot af ekstraktet indeholdende højst 20 mg cobolt.
Hvis ekstraktet er fremstillet efter metode 10.2, gøres det surt med 5 dråber saltsyre (4.3). Der
tilsættes ca. 10 ml hydrogenperoxidopløsning (4.1). Man lader iltningsmidlet virke i kold til-
stand i 15 minutter og bringer rumfanget op på ca. 100 ml med vand. Bægerglasset dækkes
med et urglas. Derefter bringes væsken i kog og holdes kogende i ca. 10 minutter. Der afkø-
les, og væsken gøres basisk ved dråbe for dråbe at tilsætte natriumhydroxidopløsning (4.2),
indtil det sorte cobolthydroxid begynder at udfældes.

7. FREMGANGSMÅDE

Der tilsættes 10 ml eddikesyre (4.4), og opløsningens rumfang bringes op på ca. 200 ml med
vand. Der opvarmes til kogning, og der tilsættes med burette dråbe for dråbe 20 ml af opløs-
ningen af 1-nitroso-2-naphthol (4.6) under stadig omrøring. Der sluttes med en kraftig omrø-
ring for at få bundfaldet til at koagulere.

Der filtreres over en filterdigel (5.1), som på forhånd er tareret, idet man passer på at undgå
tilstopning af digelen ved at sørge for, at der hele tiden er væske over bundfaldet under filtre-
ringen.

Bægerglasset vaskes med fortyndet eddikesyre (4.5) for at få alt bundfaldet med. Så vaskes
bundfaldet på filteret med fortyndet eddikesyre (4.5) og derefter tre gange med varmt vand.

Der tørres i et varmeskab (5.2) ved 130 (± 2) °C, indtil massen er konstant.
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8. ANGIVELSE AF RESULTATER

1 mg udfældet Co (C10H6ONO)3.2H2O svarer til 0,096381 mg Co.

Det procentvise indhold af cobolt (Co) i gødningen er lig med:

Co (%) = X × 0,0096381 ×

hvor

X er bundfaldets masse i mg

V er rumfanget af ekstraktionsopløsningen i ml ifølge metode 10.1 eller 10.2

a er det alikvote rumfang i ml udtaget af den sidste fortynding

D er fortyndingsfaktoren for denne alikvot

M er massen i gram af den anvendte gødningsmængde.

METODE 10.7
BESTEMMELSE AF KOBBER I GØDNINGSEKSTRAKTER

VED TITRIMETRISK METODE

1. FORMÅL

I denne metode beskrives en procedure til bestemmelse af kobber i gødningsekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode anvendes på gødninger, for hvilke der i medfør af forordningens bilag I E
deklareres et kobberindhold, og hvor ekstrakterne er fremstillet efter metode 10.1 og/eller
10.2.

Ma
DV

×
×
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3. PRINCIP

Cupri-ionerne reduceres i surt miljø med kaliumiodid:

2Cu++ + 4I� → 2CuI + I2

Det frigjorte jod titreres med standardnatriumthiosulfatopløsning med kendt styrke og med
stivelse som indikator:

I2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6

4. REAGENSER

4.1. Salpetersyre (HNO3, d20 = 1,40 g/ml)

4.2. Urea [(NH2)2 C = 0]

4.3. Ammoniumbifluorid (NH4HF2), 10 % (w/v) vandig opløsning

Opløsningen opbevares i en plastbeholder.

4.4. Ammoniumhydroxidopløsning (1 + 1)

1 rumfang ammoniak (NH4OH, d20 : 0,9 g/ml) blandes med 1 rumfang vand.

4.5. Natriumthiosulfatstandardopløsning

I en 1 liter målekolbe opløses 7,812 g natriumthiosulfat, pentahydrat (Na2S2O3.5H2O) i vand.
Denne opløsning titreres på en sådan måde, at 1 ml = 2 mg Cu. For at stabilisere opløsningen
tilsættes nogle dråber chloroform. Opløsningen opbevares i mørke i en glasbeholder.

4.6. Kaliumiodid (KI)
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4.7. Opløsning af kaliumthiocyanat (KSCN), 25 %, w/v

Denne opløsning opbevares i en plastflaske.

4.8. Stivelsesopløsning (ca. 0,5 %)

2,5 g stivelse anbringes i et 600 ml bægerglas, og der tilsættes ca. 500 ml vand. Der koges
under omrøring, hvorefter man afkøler til stuetemperatur. Opløsningen er ikke holdbar i læn-
gere tid. Holdbarheden kan forlænges ved at tilsætte ca. 10 mg kviksølviodid.

5. FREMSTILLING AF ANALYSEOPLØSNINGEN

Fremstilling af kobberopløsningen

Se metoderne 10.1 og 10.2.

6. FREMGANGSMÅDE

6.1. Fremstilling af analyseopløsningen

I en 500 ml Erlenmeyer-kolbe anbringes en alikvot af analyseopløsningen, som ikke indehol-
der under 20-40 mg Cu.

Eventuelt overskydende ilt fjernes ved en kortvarig kogning. Rumfanget bringes op til ca. 100
ml med vand. Der tilsættes 5 ml salpetersyre (4.1) og koges i et halvt minut.

Erlenmeyer-kolben fjernes fra varmepladen, og der tilsættes ca. 3 g urea (4.2), hvorefter der
koges i endnu et halvt minut.

Kolben fjernes på ny fra varmepladen, og der tilsættes 200 ml koldt vand. I givet fald afkøles
kolbens indhold til stuetemperatur.

Derefter tilsættes lidt efter lidt ammoniumhydroxidopløsning (4.4), indtil der opnås en blå
farve. Tilsæt yderligere 1 ml.
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Så tilsættes 50 ml ammoniumbifluoridopløsning (4.3), og der omrystes.

Endelig tilsættes 10 g kaliumiodid (4.6), som bringes i opløsning.

6.2. Titrering af opløsningen

Titrering af opløsningen Erlenmeyer-kolben anbringes på en magnetomrører, staven anbrin-
ges i kolben, og der indstilles på den ønskede hastighed.

Med en burette tilføres natriumthiosulfatstandardopløsningen (4.5), indtil intensiteten af
opløsningens brune farve af frigjort jod mindskes.

Derefter tilsættes 10 ml stivelsesopløsning (4.8).

Man fortsætter med at titrere med natriumthiosulfatopløsning (4.5), indtil purpurfarven er
næsten forsvundet.

Så tilsættes 20 ml kaliumthiocyanatopløsning (4.7), og titreringen fortsættes, indtil den
blåviolette farve er fuldstændigt forsvundet.

Mængden af forbrugt thiosulfatopløsning noteres.

7. ANGIVELSE AF RESULTATET

1 ml natriumthiosulfatopløsning (4.5) svarer til 2 mg Cu.

Det procentvise indhold af kobber (Cu) i gødningen er lig med:

Cu (%) = X

hvor

X er rumfanget i ml af forbrugt natriumthiosulfatopløsning

V er rumfanget i ml af ekstraktionsopløsningen ifølge metode 10.1 eller 10.2

a er rumfanget i ml af den alikvote mængde

M er massen af den prøve, der er behandlet efter metode 10.1 eller 10.2, i gram.

      V

a x M x 5
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METODE 10.8
BESTEMMELSE AF JERN I GØDNINGSEKSTRAKTER

VED ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI

1. FORMÅL

I denne metode beskrives en procedure til bestemmelse af jern i gødningsekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode anvendes ved bestemmelse af jern i ekstrakter af gødninger omfattet af denne
forordnings bilag I E, og for hvilke der er deklareret et indhold af total og/eller vandopløseligt
jern. Ekstrakterne fremstilles efter metoderne 10.1 og/eller 10.2.

3. PRINCIP

Efter passende behandling og fortynding af ekstrakterne bestemmes jernindholdet ved
atomabsorptionsspektrometri.

4. REAGENSER

4.1. Saltsyreopløsning, ca. 6 mol/l

Se metode 10.4, punkt 4.1.

4.2. Saltsyreopløsning, ca. 0,5 mol/l

Se metode 10.4, punkt 4.2.

4.3. Hydrogenperoxidopløsning (30 % H2O2, d20= 1,11 g/ml), fri for mikronæringsstoffer

4.4. Lanthanopløsning, 10 g La/liter

Se metode 10.4, punkt 4.3.

4.5. Jernstandardopløsninger
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4.5.1. Jernstamopløsning (1000 µg/ml)

I et 500 ml bægerglas afvejes, med en nøjagtighed på 0,1 mg, 1 g ren jerntråd. Der tilsættes
ca. 200 ml 6 mol/l saltsyre (4.1) og 15 ml hydrogenperoxidopløsning (4.3), og der varmes på
en varmeplade, til alt jern er opløst. Efter afkøling overføres kvantitativt til en 1 000 ml måle-
kolbe. Der fyldes op til mærket med vand og blandes.

4.5.2. Jernarbejdsopløsning (100 µg/ml)

Til en 200 ml målekolbe overføres 20 ml af stamopløsningen (4.5.1). Der fyldes op til mærket
med 0,5 mol/l saltsyreopløsning (4.2) og blandes.

5. APPARATUR

Atomabsorptionsspektrometer: se metode 10.4, punkt 5. Apparatet skal være forsynet med en
emissionskilde, der er karakteristisk for jern (248,3 nm).

6. FREMSTILLING AF ANALYSEOPLØSNINGEN

6.1. Opløsning af jern i gødningsprøven

Se metoderne 10.1 og/eller 10.2 samt evt. 10.3.

6.2. Fremstilling af analyseopløsningen

Se metode 10.4, punkt 6.2. Analyseopløsningen skal indeholde 10 % (v/v) lanthanopløsning.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Fremstilling af blindprøve

Se metode 10.4, punkt 7.1. Blindprøven skal indeholde 10 % (v/v) af den under (6.2)
anvendte lanthanopløsning.
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7.2. Fremstilling af standardopløsninger

Se metode 10.4, punkt 7.2.

For at opnå det optimale måleområde mellem 0 og 10 µg jern (Fe)/ml overføres til en række
100 ml målekolber henholdsvis 0, 2, 4, 6, 8 og 10 ml jernarbejdsopløsning (4.5.2). Om nød-
vendigt tilpasses saltsyrekoncentrationen mest muligt koncentrationen i analyseopløsningen.
Der tilsættes 10 ml af den under (6.2) anvendte lanthanopløsning. Der fyldes op til mærket
med 0,5 mol/l saltsyreopløsning (4.2) og blandes. Disse opløsninger indeholder henholdsvis
0, 2, 4, 6, 8 og 10 µg jern (Fe)/ml.

7.3. Måling

Se metode 10.4, punkt 7.3. Spektrometret (5) indstilles til at måle ved bølgelængden
248,3 nm.

8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Se metode 10.4, punkt 8.

Det procentvise indhold af jern (Fe) i gødningen er lig med:

Fe (%) = [(xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Hvis metode 10.3 har været anvendt:

Fe (%) = [(xs � xb) × V × 2D] / (M × 104)

hvor

Fe er mængden af jern (Fe) udtrykt i procent af gødningen

xs er koncentrationen i analyseopløsningen (6.2) i µg/ml

xb er koncentrationen i blindprøven (7.1) i µg/ml

V er ekstraktrumfanget fremstillet efter metode 10.1 eller 10.2, i ml

D er faktoren svarende til den under 6.2 gennemførte fortynding



12733/2/02 REV 2 ACA/am 215
BILAG IV DG C II    DA

M er massen af den prøve, der er afvejet efter metode 10.1 eller 10.2, i gram

Beregning af fortyndingsfaktoren D: hvis (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) og (a) er alikvoter, og
(v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) og (100) er rumfanget i ml svarende til deres respektive fortyndin-
ger, vil fortyndingsfaktoren D være lig med:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×... × (vi/ai) × (100/a).

METODE 10.9
BESTEMMELSE AF MANGAN I GØDNINGSEKSTRAKTER

VED TITRERING

1. FORMÅL

I denne metode beskrives en procedure til bestemmelse af mangan i gødningsekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode anvendes på gødninger, for hvilke der i medfør af bilag I E deklareres et
manganindhold, og hvor ekstrakterne er fremstillet ved metoderne 10.1 og/eller 10.2.

3. PRINCIP

Er der chloridioner til stede i ekstraktet, fjernes disse ved kogning af ekstraktet tilsat svovl-
syre. Manganet oxideres med natriumbismutat i salpetersurt miljø. Det dannede permanganat
reduceres med overskud af ferrosulfat. Dette overskud titreres med en opløsning af kalium-
permanganat.

4. REAGENSER

4.1. Koncentreret svovlsyre (H2SO4, d20 = 1,84 g/ml).

4.2. Svovlsyre, ca. 9 mol/l

1 rumfang koncentreret saltsyre (4.1) blandes forsigtigt med 1 rumfang vand.
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4.3. Salpetersyre: 6 mol/l

3 rumfang saltsyre (HNO3, d20 = 1,40 g/ml) blandes med 4 rumfang vand.

4.4. Salpetersyre: 0,3 mol/l

1 rumfang 6 mol/l salpetersyre blandes med 19 rumfang vand.

4.5. 85 % natriumbismutat (NaBiO3)

4.6. Kiselgur

4.7. Ortophosphorsyre, 15 mol/l (H3PO4, ρ = 1,71 g/ml)

4.8. Ferrosulfatopløsning: 0,15 mol/l

I en 1 liter målekolbe opløses 41,6 g ferrosulfatheptahydrat ((FeSO4.7H2O).

Der tilsættes 25 ml koncentreret svovlsyre (4.1) og 25 ml phosphorsyre (4.7). Der fyldes op til
1,000 ml og blandes.

4.9. Kaliumpermanganatopløsning: 0,020 mol/l

Med en nøjagtighed på 0,1 mg afvejes 3,160 g kaliumpermanganat (KMnO4) i en 1 000 ml
målekolbe og opløses i vand. Der fyldes op til mærket og blandes.

4.10. Sølvnitratopløsning: 0,1 mol/l

1,7 g sølvnitrat (AgNO3) opløses i vand, og der fyldes op til 100 ml.

5. APPARATUR

5.1. Filterdigel P16/ISO 4793, porøsitet 4, rumfang 50 ml, monteret på en filtreringsflaske på
500 ml

5.2. Magnetomrører
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6. FREMSTILLING AF ANALYSEOPLØSNINGEN

6.1. Opløsning af mangan i gødningsprøven

Se metoderne 10.1 og 10.2. Vides det ikke, om der er chloridioner til stede, prøves opløsnin-
gen med en dråbe sølvnitratopløsning (4.10).

6.2. Ved fravær af chloridioner anbringes en alikvot af ekstraktet indeholdende 10-20 mg mangan
i et 400 ml bægerglas. Enten ved fordampning eller ved tilsætning af vand bringes rumfanget
til at ligge på ca. 25 ml. Derefter tilsættes 2 ml koncentreret svovlsyre (4.1).

6.3. Ved tilstedeværelse af chloridioner er det nødvendigt at fjerne disse på følgende måde:

I et højt 400 ml bægerglas anbringes en alikvot af ekstraktet indeholdende 10-20 mg mangan.
Der tilsættes 5 ml 9 mol/l svovlsyre (4.2), og væsken bringes i kog på en varmeplade i et
stinkskab og holdes i kog, indtil der frigøres hvid røg i rigelig mængde. Kogningen fortsættes,
indtil rumfanget er nået ned på ca. 2 ml (et tyndt lag af sirupsagtig væske på bunden af
bægerglasset). Bægerglasset afkøles til stuetemperatur.

Derefter tilsættes forsigtigt 25 ml vand, og fravær af chlorid konstateres på ny med en dråbe
sølvnitratopløsning (4.10). Er der stadigvæk chlorid tilbage, gentages operationen efter tilsæt-
ning af 5 ml 9 mol/l svovlsyre (4.2).

7. FREMGANGSMÅDE

I et 400 ml bægerglas indeholdende den opløsning, der skal bestemmes, tilsættes 25 ml 6
mol/l salpetersyre (4.3) og 2,5 g natriumbismutat (4.5). Der omrøres grundigt på magnetomrø-
rer (5.2) i 3 minutter.

Derefter tilsættes 0,3 mol/l salpertersyre (4.4), og der omrøres på ny. Der filtreres under
vakuum på en digel (5.1), hvor bunden er dækket med kiselgur (4.6). Digelen vaskes flere
gange med 0,3 mol/l salpetersyre (4.4), indtil der opnås et farveløst filtrat.
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Filtratet og vaskevandet overføres til et 500 ml bægerglas. Der blandes og tilsættes 25 ml 0,15
mol/l ferrosulfatopløsning (4.8). Hvis filtratet farves gult efter tilsætning af ferrosulfat, til-
sættes 3 ml 15 mol/l ortophosphorsyre (4.7).

Med en burette titreres overskuddet af ferrosulfat med 0,02 mol/l kaliumpermanganatopløs-
ning (4.9), indtil der opnås en stabil rosa farve i 1 minut. Der gennemføres en blindprøve
under samme betingelser, idet man blot udelader analyseprøven.

Anmærkning

Den oxiderede opløsning må ikke komme i berøring med gummi.

8. ANGIVELSE AF RESULTATET

1 ml 0,02 mol/l kaliumpermanganatopløsning svarer til 1,099 mg mangan (Mn).

Det procentvise indhold af mangan (Mn) i gødningen er:

Mn (%) hvor = (xb � xs) × 0,1099 ×

hvor

xb er rumfanget i ml af forbrugt permanganat ved blindprøven

xs er rumfanget i ml af forbrugt permanganat ved analysen

V er rumfanget i ml af ekstraktionsopløsningen ifølge metode 10.1 eller 10.2

a er rumfanget i ml af den alikvote mængde udtaget af ekstraktet

M er massen i gram af den anvendte gødningsmængde.

    V

 a x M
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METODE 10.10
BESTEMMELSE AF MOLYBDÆN I GØDNINGSEKSTRAKTER
VED GRAVIMETRISK METODE MED 8-HYDROXYQUINOLIN

1. FORMÅL

I denne metode beskrives en procedure til bestemmelse af molybdæn i gødningsekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode anvendes på gødninger, for hvilke der i medfør af forordningens bilag I E
deklareres et molybdænindhold, og hvor ekstrakterne er fremstillet ved metoderne 10.1
og/eller 10.2.

3. PRINCIP

Molybdænbestemmelsen udføres ved fældning af molybdænyloxinat under specificerede
betingelser.

4. REAGENSER

4.1. Svovlsyreopløsning, ca. 1 mol/l

I en 1 liter målekolbe indeholdende 800 ml vand tilsættes 55 ml svovlsyre (H2SO4, d20 =
1,84 g/ml). Derefter blandes. Der blandes og efter afkøling fyldes op til 1 liter med vand og
blandes.

4.2. Fortyndet ammoniakopløsning (1 : 3)

1 rumfang koncentreret ammoniakopløsning (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml) blandes med 3 rumfang
vand.

4.3. Fortyndet eddikesyreopløsning (1 : 3)

1 rumfang koncentreret eddikesyre (99,7 % CH3COOH, d20 = 1,049 g/ml) blandes med 3
rumfang vand.
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4.4. Opløsning af ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA)

I en 100 ml målekolbe opløses i vand 5 g Na2EDTA, hvorefter der fyldes op til mærket og
blandes.

4.5. Bufferopløsning

I en 100 ml målekolbe opløses i vand 15 ml koncentreret eddikesyre og 30 g
ammoniumacetat, hvorefter der fyldes op til 100 ml.

4.6. 7-hydroxyquinolinopløsning (oxin)

I en 100 ml målekolbe opløses 3 g 8-hydroxyquinolin i 5 ml koncentreret eddikesyre, hvoref-
ter der tilsættes 80 ml vand. Så tilsættes dråbe for dråbe ammoniakopløsning (4.2), indtil
opløsningen bliver uklar, og derefter eddikesyre (4.3), indtil opløsningen igen bliver klar.

Derefter fyldes op til 100 ml med vand.

5. APPARATUR

5.1. Filterdigel P16/ISO 4793, porøsitet 4, som kan rumme 30 ml

5.2. pH-meter med glaselektrode

5.3. Tørreskab, regulerbart ved 130 ± 135 °C.

6. FREMSTILLING AF ANALYSEOPLØSNINGEN

6.1. Fremstilling af molybdænopløsningen. Se metode 10.1 og 10.2.

7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Fremstilling af analyseopløsningen

I et 250 ml bægerglas anbringes en alikvot mængde indeholdende 25-100 mg Mo, hvorefter
rumfanget bringes op på 50 ml med vand.
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Denne opløsning indstilles til pH = 5 ved dråbe for dråbe at tilsætte svovlsyreopløsning (4.1).
Der tilsættes 15 ml EDTA-opløsning (4.4) og derefter 5 ml bufferopløsning (4.5). Derefter
bringes rumfanget op på ca. 80 ml med vand.

7.2. Fremstilling og vaskning af bundfaldet

Fremstilling af bundfald

Opløsningen opvarmes svagt. Under konstant omrøring tilføres oxinopløsningen (4.6).
Udfældningen fortsættes, indtil der ikke længere konstateres dannelse af bundfald. Derefter
tilsættes et overskud af reagens, indtil væsken over bundfaldet bliver svagt gulfarvet. 20 ml er
normalt tilstrækkeligt. Bundfaldet opvarmes svagt i yderligere 2-3 minutter.

Filtrering og vaskning

Der filtreres på en filterdigel (5.1). Derefter skylles flere gange med varmt vand i mængder på
20 ml. Vaskevandet skal gradvis blive ufarvet, hvilket viser, at der ikke længere er oxin til
stede.

7.3. Vejning af bundfaldet

Bundfaldet tørres ved 130-135 °C til massen er konstant (i mindst én time).

Derefter afkøles i ekssikkator og vejes.

8. ANGIVELSE AF RESULTATER

1 mg molybdænyloxinat, MoO2(C9H6ON)2, svarer til 0,2305 mg Mo.

Det procentvise indhold af molybdæn (Mo) i gødningen er:

Mo (%) = X × 0,02305 ×

hvor

X er massen i gram af det udfældede molybdænyloxinat

V er rumfanget af ekstraktionsopløsning i ml ifølge metoderne 10.1 og 10.2

Ma
DV

×
×
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a er det alikvote rumfang i ml udtaget af den sidste fortynding

D er fortyndingsfaktoren for denne alikvot

M er massen i gram af den anvendte gødningsmængde.

METODE 10.11
BESTEMMELSE AF ZINK I GØDNINGSEKSTRAKTER

VED ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI

1. FORMÅL

I denne metode beskrives en procedure til bestemmelse af zink i gødningsekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode anvendes på gødninger, for hvilke der i medfør af forordningens bilag I E
deklareres et zinkindhold, og hvor ekstrakterne er fremstillet ved metoderne 10.1 og/eller
10.2.

3. PRINCIP

Efter passende behandling og fortynding af ekstraktet bestemmes zinkindholdet ved atom-
absorptionsspektrometri.

4. REAGENSER

4.1. Saltsyreopløsning, ca. 6 mol/l

Se metode 10.4, punkt 4.1.

4.2. Saltsyreopløsning, ca. 0,5 mol/l

Se metode 10.4, punkt 4.2.
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4.3. Lanthanopløsning, 10 g La/liter

Se metode 10.4, punkt 4.3.

4.4. Zinkstandardopløsninger

4.4.1.Zinkstamopløsning (1000 µg/ml)

I en 1000 ml målekolbe afvejes, med en nøjagtighed på 0,1 mg, nøjagtigt 1 g zinkstøv eller
zinkskæl, og der tilsættes 25 ml 6 mol/l saltsyre (4.1). Når alt zink er opløst, fyldes op til
mærket med vand og blandes.

4.4.2.Zinkarbejdsopløsning (100 µg/ml)

I en 200 ml målekolbe fortyndes 20 ml af stamopløsningen (4.4.1) i 0,5 mol/l saltsyreopløs-
ning (4.2). Der fyldes op til mærket med 0,5 mol/l saltsyreopløsning og blandes.

5. APPARATUR

Atomabsorptionsspektrometer

Se metode 10.4 punkt 5. Apparatet skal være forsynet med en zinklampe og indstilles på bøl-
gelængden 213,8 nm. Målingen skal gennemføres med baggrundskorrektion.

6. FREMSTILLING AF ANALYSEOPLØSNINGEN

6.1. Opløsning af zink i gødningsprøven

Se metoderne 10.1 og/eller 10.2.

6.2. Fremstilling af analyseopløsningen

Se metode 10.4, punkt 6.2. Analyseopløsningen skal indeholde 10 % (v/v) lanthanopløsning
(4.3).
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7. FREMGANGSMÅDE

7.1. Fremstilling af blindprøveopløsningen

Se metode 10.4, punkt 7.1. Blindprøven skal indeholde 10 % (v/v) af den under 6.2 anvendte
lanthanopløsning.

7.2. Fremstilling af standardopløsningerne

Se metode 10.4, punkt 7.2. For at opnå det optimale måleområde mellem 0 og 5 µg zink
(Zn)/ml overføres til en række 100 ml målekolber henholdsvis 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 og 5 ml
zinkarbejdsopløsning (4.4.2). I givet fald justeres saltsyrekoncentrationen, så den ligger så
nært som muligt op ad koncentrationen i analyseopløsningen. Der tilsættes til hver målekolbe
10 ml af den under (6.2) anvendte lanthanopløsning Der fyldes op til mærket med 0,5 mol/l
saltsyreopløsning (4.2) og blandes.

Disse opløsninger indeholder henholdsvis 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 og 5 µg zink (Zn)/ml.

7.3. Måling

Se metode 10.4, punkt 7.3. Spektrometret (5) indstilles til at måle ved bølgelængden 213,8
nm.

8. ANGIVELSE AF RESULTATET

Se metode 10.4, punkt 8.

Det procentvise indhold af zink i gødningen er lig med:

Zn (%) = [(xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Hvis metode 10.3 har været anvendt:

Zn (%) = [(xs � xb) × V × 2D] / (M × 104)
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hvor

Zn er mængden af zink (Zn) udtrykt i procent af gødningen

xs er koncentrationen af zink i analyseopløsningen (6.2) i µg/ml

xb er koncentrationen af zink i analyseopløsningen (6.2) i µg/ml

V er ekstraktrumfanget fremstillet efter metode 10.1 eller 10.2, i ml

D er faktoren svarende til den under 6.2 gennemførte fortynding

M er massen af den prøve, der er afvejet efter metode 10.1 eller 10.2, i gram.

Beregning af fortyndingsfaktoren D

hvis (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) og (a) er successive alikvoter, og (v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) og
(100) er rumfanget i ml svarende til deres respektive fortyndinger, vil fortyndingsfaktoren D
være lig med:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×... × (vi/ai) × (100/a).

________________________
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BILAG V

A. LISTE OVER DOKUMENTER, SOM EN FABRIKANT ELLER DENNES
REPRÆSENTANT SKAL KONSULTERE FOR AT UDARBEJDE ET TEKNISK
DOSSIER FOR EN NYE GØDNINGSTYPE, DER ØNSKES OPTAGET I BILAG I TIL
DENNE FORORDNING

1. Vejledning i udarbejdelse af det tekniske dossier til ansøgning om at betegne gødninger "EF-
GØDNING".

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 138 af 20.5.1994, s. 4.

2. Kommissionens direktiv 91/155/EØF af 5. marts 1991 om fastsættelse i henhold til artikel 10
i Rådets direktiv 88/379/EØF af de nærmere bestemmelser for en særlig informationsordning
vedrørende farlige præparater.

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 76/35, af 22.3.1991, s. 35.

3. Kommissionens direktiv 93/112/EF af 10. december 1993 om ændring af Kommissionens
direktiv 91/155/EØF om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for en særlig informations-
ordning vedrørende farlige præparater, i henhold til artikel 10 i direktiv 88/379/EØF.

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 314 af 16.12.1993, s. 38.
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B. STANDARDER FOR OFFICIEL AKKREDITERING AF LABORATORIER, DER HAR
KOMPETENCE TIL AT UDFØRE KONTROLLEN MED, AT EF-GØDNINGER ER I
OVERENSSTEMMELSE MED DENNE FORORDNING OG DENS BILAG.

1. Norm gældende for laboratorierne:

EN ISO/IEC 17025, generelle krav prøvnings- og kalibreringslaboratorier.

2. Norm gældende for de akkrediterende organer:

EN 45003, Akkrediteringssystem for kalibrerings- og prøvningslaboratorier, generelle krav til
drift og anerkendelse

________________________
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 14. september 2001 et forslag til forordning om gødninger.1

Forslaget har hjemmel i traktatens artikel 95.

2. Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse den 10. april 20022. Efter denne

udtalelse forelagde Kommissionen et ændret forslag den 17. juni 20023.

3. Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog sin udtalelse den 16. januar 20024.

4. Rådet vedtog sin fælles holdning den 14. april 2003 i overensstemmelse med traktatens

artikel 251.

II. FORMÅL

Formålet med Kommissionens forslag er at afklare og forenkle fællesskabslovgivningen om

gødninger, så den bliver lettere tilgængelig for de økonomiske aktører på det indre marked i

overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om SLIM, dvs. enklere lovgivning for det

indre marked, og dens handlingsplan for det indre marked fra 1997. Den foreslåede forord-

ning træder i stedet for en række direktiver.

                                                
1 EFT C 51 E af 26.2.2002, s. 1.
2 Endnu ikke offentliggjort i EFT.
3 EFT C 227 E af 24.9.2002, s. 503.
4 EFT C 80 af 3.4.2002, s. 6.
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III. GENNEMGANG AF DEN FÆLLES HOLDNING

Rådet har haft forslaget til behandling siden slutningen af 2001. Rådets fælles holdning er i

overensstemmelse med målene i Kommissionens forslag.

Rådet er imidlertid blevet enigt om en række ændringer i forhold til Kommissionens forslag,

hvoraf de fleste er af mere teknisk karakter, herunder sproglige ændringer. Blandt de ændrin-

ger, der snarere vedrører substansen, kan nævnes følgende:

– en mere præcis og omfattende definition af udtrykket "fabrikant" (artikel 2)

– specifikke bestemmelser om gødningers sporbarhed (artikel 8 og 26)

– skærpede bestemmelser om gødningsangivelser, idet angivelse af gødningstypen og

særlige angivelser for anvendelsen af visse gødninger er blevet tilføjet på listen over

obligatoriske angivelser (artikel 9)

– præcisering af fabrikantens pligt til at sikre, at gødninger med et højt ammoniumnitra-

tindhold underkastes detonérbarhedsprøven inden produktets markedsføring (artikel 27)

– en udtrykkelig bestemmelse om medlemsstaternes ret til at opkræve gebyrer af fabri-

kanterne for kontrolforanstaltninger (artikel 29)

– udeladelse af den foreslåede artikel 33 om cadmiumindholdet i gødninger, herunder be-

stemmelsen om undtagelser for Østrig, Finland og Sverige. Disse tre medlemsstater

undtages nu fra de gældende bestemmelser efter proceduren i traktatens artikel 95,

stk. 4. Det sikres ved hjælp af en fortolkende bestemmelse, at de pågældende medlems-

stater kan bevare deres undtagelse selv efter ophævelsen af den nuværende lovgivning,

når denne forordning træder i kraft (artikel 35). Jf. ligeledes punkt IV nedenfor

– udeladelse af revisionsklausulen vedrørende indførelsen af ét enkelt system af deklarati-

oner (den foreslåede artikel 37). Rådet er af den opfattelse, at det på nuværende stadium

ikke er nødvendigt at afskaffe det dobbelte system i artikel 6, da det i praksis ikke har

skabt hindringer for den frie bevægelighed for gødninger

– ændring af bestemmelserne om ikrafttræden, således at de fleste artikler træder i kraft

tidligere, end det var forudset i Kommissionens forslag, bortset fra nogle bestemmelser

om f.eks. sanktioner, hvilket skyldes praktiske grunde (artikel 37 og 38).
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Hvad angår bilagene til den foreslåede forordning har Rådet generelt besluttet at lade dem

være uændrede (bortset fra rent sproglige ændringer eller rettelse af fejl), idet der dog er

foretaget en ændring på baggrund af en ændring foreslået af Europa-Parlamentet (jf. punkt IV

nedenfor) og en konsekvensændring. En tilpasning af bilagene vil blive besluttet efter den re-

levante udvalgsprocedure.

Kommissionen har accepteret Rådets fælles holdning.

IV. EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGER

1. Europa-Parlamentet vedtog tre ændringer til forslaget under førstebehandlingen. Rådet har i

princippet accepteret to af disse ændringer.

2. Hvad angår ændring 1 og 2 om cadmiumindholdet i gødninger har Rådet i princippet indar-

bejdet ændring 1, der vedrører betragtning 15, ved at godkende Kommissionens ændrede for-

slag til denne betragtning. Rådet er enigt med Europa-Parlamentet i, at spørgsmålet vedrø-

rende utilsigtet indhold af cadmium i gødninger er presserende og af stor betydning. Rådet

anerkender imidlertid Kommissionens initiativret og kan derfor ikke støtte en del af ændring 1

og hele ændring 2, da disse ændringer forpligter Kommissionen til at forelægge forslag vedrø-

rende cadmium inden en bestemt dato.

3. Ændring 3 går ud på at genindsætte den nuværende bestemmelse i bilag I, tabel E.1.4, nr. 4b

(jernchelat). Rådet er enigt i, at bilagene ikke bør ændres i forbindelse med en omarbejdning.

Rådet stiller sig derfor i princippet positivt til baggrunden for denne ændring. Rådet er imid-

lertid under gennemgangen af ændringen nået til det resultat, at mens indholdet mindst bør

være 8/10 som foreslået af Parlamentet, bør de nuværende krav til mærkning af jernchelater

forbedres, så gødningsbrugerne får mere detaljerede og dermed også klarere oplysninger.

________________________
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 10. januar 2003 (14.01)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2001/0212 (COD)

5149/03

ENT 6
CODEC 17

I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til : De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Tidl. dok. nr.: 12179/02 ENT 127 CODEC 1125
Komm. forsl. nr.: 12005/01 ENT 190 CODEC 896 (KOM(2001) 508)

10293/02 ENT 96 CODEC 809
Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gødninger

– Vedtagelse af en fælles holdning

1. Kommissionen sendte den 14. september 2001 Rådet ovennævnte forslag, der bygger på arti-

kel 95 i TEF1.

2. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 16. januar 20022.

3. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 10. april 20023. Efter denne udtalel-

se fremsatte Kommissionen et ændret forslag den 17. juni 20024

4. Rådet (konkurrenceevne) nåede den 30. september 2002 til fuld enighed om at vedtage en

fælles holdning.

                                                
1 EFT C 51 E af 26.6.2002, s. 1.
2 EFT C 80 af 3.4.2002, s. 6.
3 EFT endnu ikke offentliggjort.
4 EFT C 227 E af 24.9.2002, s. 503.
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5. De Faste Repræsentanters Komité vil herefter kunne henstille til Rådet, at det som A-punkt på

en kommende samling

– vedtager den fælles holdning, således som den findes i dok. 12733/02 ENT 131

CODEC 1198

– optager erklæringerne i addendummet til denne note i sin mødeprotokol, og

– godkender udkastet til Rådets begrundelse, således som det findes i dok. 12733/02

ENT 131 CODEC 1198 ADD 1.

________________________
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ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: generalsekretariatet for Rådet
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Tidl. dok. nr.: 12179/02 ENT 127 CODEC 1125
Komm. forsl. nr.: 12005/01 ENT 190 CODEC 896 (KOM(2001)) 508

10293/02 ENT 96 CODEC 809
Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gødninger

= Vedtagelse af fælles holdning

Erklæringer til Rådets mødeprotokol

1. Erklæring fra Østrig

Ved Kommissionens beslutning nr. 366/2002 er der blevet skabt et selvstændigt retsgrundlag

for den undtagelsesbestemmelse om begrænsning af cadmiumindholdet i gødninger, som

giver Østrig mulighed for at opretholde sine gældende bestemmelser indtil den 31. decem-

ber 2005.

Østrig ser med tilfredshed på Kommissionens bestræbelser på at foreslå en retsakt om regu-

lering på fællesskabsplan af cadmiumindholdet i gødninger og går i betragtning af Kommis-

sionens erklæring ud fra, at der vedtages en ordning herom, inden ovennævnte frist udløber.
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2. Fælles erklæring fra Finland og Sverige:

"Finland og Sverige støtter den nye forordning om gødninger.

Finland og Sverige beklager imidlertid, at der endnu ikke er forelagt noget forslag om en be-

grænsning af cadmiumindholdet i gødninger. Finland og Sverige har siden deres tiltrædelse af

Den Europæiske Union fået lov til at opretholde deres nationale lovgivning om begrænsning

af maksimumsindholdet i gødninger. Risikovurderinger i flere lande har vist, at et stort

cadmiumindhold i gødninger udgør en risiko for menneskers og dyrs sundhed samt for miljø-

et.

Finland og Sverige understreger betydningen af, at forslaget til forordning om cadmium-

indholdet i gødninger foreligger senest inden udgangen af 2005 og opfordrer derfor indtræn-

gende Kommissionen til at fremsætte dette forslag, så snart Den Videnskabelige Komité for

Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø (STEE) har afgivet udtalelse."

________________________
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2001/0212 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om gødninger

1. SAGSFORLØB

Kommissionens forslag [KOM(2001) 508 endelig] blev vedtaget den 14.9.2001 og derefter
fremsendt til Rådet og Europa-Parlamentet.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg godkendte forslaget
[KOM(2001) 508 endelig] og vedtog sin udtalelse den 16.1.2002.

Europa-Parlamentet godkendte forslaget med ændringsforslag ved førstebehandlingen den
10.4.2002.

Kommissionens ændrede forslag [KOM(2002) 318 endelig] blev vedtaget den 17.6.2002 og
derefter fremsendt til Rådet og Europa-Parlamentet.

Rådet vedtog den fælles holdning den 14.4.2003.

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

I forslaget, som er baseret på traktatens artikel 95, sammenskrives 18 gældende råds- og
kommissionsdirektiver om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes gødningslovgivninger,
som er offentliggjort mellem 1976 og 1998, i en enkelt retsakt.

Formålet med forslaget er at forenkle og tydeliggøre retsakterne. Det er
gødningslovgivningens mål at sikre disse produkters frie bevægelighed inden for Den
Europæiske Union og nærmere at angive de kriterier, som produkterne skal opfylde.
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3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1 Generelt

Den fælles holdning følger de generelle linjer i Kommissionens ændrede forslag.

3.2 Europa-Parlamentets ændringsforslag

Af Parlamentets tre ændringsforslag1 er to blevet accepteret i princippet, mens et ikke er
blevet accepteret.

3.2.1. Europa-Parlamentets ændringsforslag 1

Dette ændringsforslag er blevet accepteret i princippet, da Kommissionen har til hensigt at
fremsætte forslag om cadmium i gødninger. Ændringsforslaget er blevet indarbejdet i
betragtning 15, bortset fra den del af ændringsforslaget, der går ud på at pålægge
Kommissionen en fast frist for fremsættelse af forslag. Dette ville ikke have været i
overensstemmelse med Kommissionens initiativret.

3.2.2. Europa-Parlamentets ændringsforslag 2

Dette ændringsforslag kan ikke accepteres af følgende grunde:

– Forslagets artikel 33 er udgået. Denne artikel blev overflødig, da beslutningerne i
henhold til traktatens artikel 95, stk. 4, blev vedtaget. Ifølge disse beslutninger
indrømmes der undtagelser for Østrig2, Finland3 og Sverige4 med hensyn til det højst
tilladte indhold af cadmium i gødninger.

– Artikel 33, stk. 2, ville desuden have begrænset Kommissionens initiativret.

3.2.3. Europa-Parlamentets ændringsforslag 3

Dette ændringsforslag er blevet accepteret i princippet. Rådet har navnlig forhøjet
minimumsindholdet af opløselige chelater til 8/10 af det deklarerede indhold som krævet af
Europa-Parlamentet. Desuden har Rådet præciseret og opstillet strengere krav til mærkning af
chelater for at forbedre forbrugeroplysningen.

3.3 Rådets fælles holdning

Rådets fælles holdning omfatter ud over de ændringsforslag, der er blevet accepteret af
Kommissionen, nogle ændringer, som går ud på at præcisere forslaget til forordning og gøre
det strengere.

4. KONKLUSION

Kommissionen støtter den fælles holdning, da den følger hovedlinjerne i Kommissionens
ændrede forslag.

                                                
1 Europa-Parlamentets betænkning A5-0107/2002 af 27.3.2002.
2 Kommissionens beslutning 2002/366/EF af 15.5.2002, EFT L 132 af 17.5.2002, s. 65.
3 Kommissionens beslutning 2002/398/EF af 24.5.2002, EFT L 138 af 28.5.2002, s. 15.
4 Kommissionens beslutning 2002/399/EF af 24.5.2002, EFT L 138 af 28.5.2002, s. 24.
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