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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 8.6
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

 ΜΕ ΜΑΓΓΑΝΟΜΕΤΡΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ
ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΟΞΑΛΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος για τον προσδιορισµό του ασβεστίου στα
εκχυλίσµατα λιπασµάτων.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στα λιπάσµατα ΕΚ, για τα οποία, όπως προβλέπει το
παράρτηµα Ι, πρέπει να δηλώνεται το ολικό ή/και το υδατοδιαλυτό ασβέστιο.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Καταβύθιση του ασβεστίου που περιέχει κατάλληλη ποσότητα του διαλύµατος της
εκχύλισης µε τη µορφή του οξαλικού άλατος, το οποίο προσδιορίζεται µε ογκοµέτρηση
µε τη βοήθεια υπερµαγγανικού καλίου.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. Αραιό υδροχλωρικό οξύ

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (d20 = 1,18g/ml) µε έναν όγκο νερού.
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4.2. Αραιό θειικό οξύ 1:10

Ένας όγκος θειικού οξέος (d20 = 1,84 g/ml) σε δέκα όγκους νερού.

4.3. Αραιό διάλυµα αµµωνίας 1:1

Ένας όγκος αµµωνίας (d20 = 0,88 g/ml) µε έναν όγκο νερού.

4.4. Κορεσµένο διάλυµα οξαλικού αµµωνίου [(NH4)2 C2O4 H2O] σε θερµοκρασία
περιβάλλοντος (περίπου 40 g/l)

4.5. ∆ιάλυµα κιτρικού οξέος, 30 % (κ.ό.)

4.6. ∆ιάλυµα χλωριούχου αµµωνίου, 5 % (κ.ό.)

4.7. ∆ιάλυµα κυανού της βρωµοθυµόλης 0,1 % (κ.ό.), σε αιθανόλη 95 %

4.8. ∆ιάλυµα πράσινου της βρωµοκρεσόλης 0,04 % (κ.ό.), σε αιθανόλη 95 %

4.9. Τιτλοδοτηµένο διάλυµα υπερµαγγανικού καλίου, 0,02 mol/l

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Χωνευτήριο διήθησης από φρυγµένο γυαλί πορώδους 5 έως 20 µ

5.2. Θερµό υδατόλουτρο

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ

Με τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας λαµβάνεται κατάλληλη ποσότητα του διαλύµατος
της εκχύλισης, που έχει ληφθεί µε µία από τις µεθόδους 8.1 ή 8.3, ώστε να περιέχει από
15 έως 50 mg Ca (= 21 έως 70 mg CaO). Έστω v2 ο όγκος αυτής της κατάλληλης
ποσότητας. Η ποσότητα αυτή φέρεται σε ποτήρι ζέσεως των 400 ml. Το διάλυµα
εξουδετερώνεται, αν χρειάζεται (αλλαγή χρώµατος του δείκτη (4.7) από πρασινόχρουν
σε κυανούν), µε µερικές σταγόνες διαλύµατος αµµωνίας (4.3).

Προστίθενται 1 ml διαλύµατος κιτρικού οξέος (4.5) και 5 ml διαλύµατος χλωριούχου
αµµωνίου (4.6).
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7. ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΤΟΥ ΟΞΑΛΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Προστίθενται περίπου 100 ml νερού. Το µείγµα θερµαίνεται µέχρι βρασµού,
προστίθενται 8 έως 10 σταγόνες από το διάλυµα του δείκτη (4.8) και, κατά σταγόνες,
50 ml θερµού διαλύµατος οξαλικού αµµωνίου (4.4). Αν σχηµατιστεί ίζηµα,
διαλυτοποιείται µε την προσθήκη µερικών σταγόνων υδροχλωρικού οξέος (4.1). Το
σύνολο εξουδετερώνεται πολύ αργά µε το διάλυµα αµµωνίας (4.3), µε συνεχή
ανάδευση, µέχρι να επιτευχθεί pH µεταξύ 4,4 και 4,6 (αλλαγή χρώµατος του δείκτη
(4.8) από πρασινόχρουν σε κυανούν). Το ποτήρι ζέσεως τοποθετείται σε ζέον
υδατόλουτρο (5.2) και παραµένει εκεί για 30 λεπτά περίπου.

Το ποτήρι ζέσεως αποµακρύνεται από το υδατόλουτρο, αφήνεται σε ηρεµία µία ώρα
και ακολουθεί διήθηση στο χωνευτήριο (5.1).

8. ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΞΑΛΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ

Το ποτήρι ζέσεως και το χωνευτήριο εκπλύνονται µέχρι να αποµακρυνθεί εντελώς η
περίσσεια οξαλικού αµµωνίου (αυτό µπορεί να εξακριβωθεί από την απουσία
χλωριόντων στο νερό έκπλυσης). Το χωνευτήριο τοποθετείται µέσα στο ποτήρι ζέσεως
των 400 ml και το ίζηµα διαλύεται µε 50 ml θερµού θειικού οξέος (4.2). Ο όγκος του
υγρού που περιέχει το ποτήρι συµπληρώνεται µε νερό, ώστε να ληφθούν περίπου
100 ml. Το διάλυµα φέρεται σε θερµοκρασία 70 έως 80 °C και ογκοµετρείται κατά
σταγόνες µε διάλυµα υπερµαγγανικού καλίου (4.9), ώσπου ο ροζ χρωµατισµός να
διαρκεί ένα λεπτό. Έστω n ο όγκος που καταναλώνεται.

9. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε ασβέστιο (Ca) είναι ίση µε:

mv
vtnCa
×

×××=
2

1

02,0
2004,0(%)

όπου

n = χιλιοστόλιτρα υπερµαγγανικού καλίου που καταναλώθηκαν,

m = µάζα του δείγµατος ελέγχου σε γραµµάρια,

v2 = όγκος της κατάλληλης ποσότητας του διαλύµατος σε χιλιοστόλιτρα,

v1 = όγκος του διαλύµατος της εκχύλισης σε χιλιοστόλιτρα,

t = µοριακότητα του διαλύµατος υπερµαγγανικού καλίου σε γραµµοµόρια ανά λίτρο.

CaO (%) = Ca (%) × 1,400
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 8.7
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος προσδιορισµού του µαγνησίου στα
εκχυλίσµατα λιπασµάτων.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στα εκχυλίσµατα των λιπασµάτων ΕΚ, που έχουν
ληφθεί σύµφωνα µε τις µεθόδους 8.1 και 8.3, για τα οποία πρέπει να δηλώνεται το
ολικό µαγνήσιο ή/και το υδατοδιαλυτό µαγνήσιο, µε εξαίρεση τα παρακάτω λιπάσµατα
που απαριθµούνται στο παράρτηµα I ∆ σχετικά µε τα δευτερεύοντα θρεπτικά
συστατικά:

− τύπου 4 (κιζερίτης),

− τύπου 5 (θειικό µαγνήσιο) και τύπου 5.1 (διάλυµα θειικού µαγνησίου),

− και µε εξαίρεση το παρακάτω λίπασµα που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι Α 3

σχετικά µε τα καλιούχα λιπάσµατα:

− τύπου 7 (κιζερίτης µε προσθήκη θειικού καλίου)

− στα οποία εφαρµόζεται η µέθοδος 8.8.

Η παρακάτω µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα εκχυλίσµατα λιπασµάτων που
περιέχουν στοιχεία σε ποσότητα τόση, ώστε να υπάρχει κίνδυνος να έχουν
παρεµποδιστική δράση κατά το συµπλοκοµετρικό προσδιορισµό του µαγνησίου.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Μετά από κατάλληλη αραίωση του εκχυλίσµατος, εκτελείται προσδιορισµός του
µαγνησίου µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης.
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4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. ∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος, 1 mol/l

4.2. ∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος, 0,5 mol/l

4.3. Πρότυπο διάλυµα µαγνησίου, 1,00 mg/ml

4.3.1.∆ιαλύονται 1,013 θειικού µαγνησίου (MgSO4, 7H2O) στο διάλυµα υδροχλωρικού οξέος
0,5 mol/l (4.2)

4.3.2.Ζυγίζονται 1,658 g οξειδίου του µαγνησίου (MgO), που έχει προηγουµένως πυρωθεί
για να απαλλαγεί από κάθε ίχνος ενανθράκωσης. Φέρονται σε ποτήρι ζέσεως µαζί µε
100 ml νερού και 120 ml υδροχλωρικού οξέος 1 mol/l (4.1). Μετά τη διάλυση, το
διάλυµα µεταγγίζεται ποσοτικά σε ογκοµετρική φιάλη των 1000 ml. Ο όγκος
συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό και το σύνολο αναµειγνύεται

ή

4.3.3.Πρότυπο διάλυµα εµπορίου

Για τον έλεγχο του πρότυπου διαλύµατος εµπορίου αρµόδιο είναι το εργαστήριο.

4.4. ∆ιάλυµα χλωριούχου στροντίου

∆ιαλύονται 75 g χλωριούχου στροντίου (SrCl2 6H2O) στο διάλυµα αραιού
υδροχλωρικού οξέος (4.2) και ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τα 500 ml µε το ίδιο
διάλυµα οξέος.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Φασµατόµετρο για ατοµική απορρόφηση, εφοδιασµένο µε λυχνία µαγνησίου και
ρυθµισµένο στα 285,2 nm.

Φλόγα ακετυλενίου - αέρα.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µεθόδους 8.1 και 8.3.
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7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. Εάν το λίπασµα έχει δηλωµένη περιεκτικότητα σε µαγνήσιο (Mg) µεγαλύτερη από 6 %
(ήτοι 10 % MgO), λαµβάνονται 25 ml (V1) από το διάλυµα της εκχύλισης (6). Φέρονται
σε ογκοµετρική φιάλη των 100 ml, ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό
και το σύνολο αναµειγνύεται. Ο συντελεστής αραίωσης είναι D1 = 100/V1

7.2. Λαµβάνονται µε σιφώνιο 10 ml από το διάλυµα της εκχύλισης (6) ή από το διάλυµα
(7.1). Φέρονται σε ογκοµετρική φιάλη των 200 ml. Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη
χαραγή µε το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l (4.2) και ακολουθεί ανάδευση. Ο
συντελεστής αραίωσης είναι 200/10

7.3. Το διάλυµα αυτό (7.2) αραιώνεται µε το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l (4.2),
ώστε να ληφθεί συγκέντρωση που να εµπίπτει στη βέλτιστη περιοχή λειτουργίας του
φασµατόµετρου (5.1). Έστω V2 ο όγκος του λαµβανόµενου δείγµατος στα 100 ml. Ο
συντελεστής αραίωσης είναι D2 = 100/V2

Το τελικό διάλυµα πρέπει να περιέχει 10 % v/v διαλύµατος χλωριούχου στροντίου
(4.4).

7.4. Παρασκευή του τυφλού διαλύµατος

Παρασκευάζεται τυφλό διάλυµα ακολουθώντας όλη τη διαδικασία από την εκχύλιση
(µέθοδος 8.1 ή 8.3) και παραλείποντας µόνο το δείγµα ελέγχου του λιπάσµατος.

7.5. Παρασκευή των διαλυµάτων βαθµονόµησης

Με αραιώσεις του πρότυπου διαλύµατος (4.3) µε υδροχλωρικό οξύ 0,5 mol/l,
παρασκευάζονται τουλάχιστον πέντε διαλύµατα βαθµονόµησης µε αυξανόµενες
συγκεντρώσεις, ώστε να αντιστοιχούν στη βέλτιστη περιοχή µετρήσεων του οργάνου
(5.1).

Τα διαλύµατα αυτά πρέπει να περιέχουν 10 % v/v διαλύµατος χλωριούχου στροντίου
(4.4).

7.6. Μετρήσεις

Το φασµατόµετρο (5.1) ρυθµίζεται σε µήκος κύµατος 285,2 nm.
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Ψεκάζονται διαδοχικά τα διαλύµατα βαθµονόµησης (7.5), το διάλυµα µέτρησης (7.3)
και το τυφλό διάλυµα (7.4), µε έκπλυση του οργάνου µε το διάλυµα, του οποίου η
µέτρηση πρόκειται να ακολουθήσει. Η εργασία αυτή επαναλαµβάνεται τρεις φορές.
Σχεδιάζεται καµπύλη βαθµονόµησης µε τεταγµένη την τιµή που παρέχει το
φασµατόµετρο για κάθε διάλυµα βαθµονόµησης (7.5) και τετµηµένη στις αντίστοιχες
συγκεντρώσεις µαγνησίου εκφρασµένες σε µg/ml. Με βάση την καµπύλη αυτή
προσδιορίζεται η συγκέντρωση µαγνησίου στο διάλυµα ελέγχου (7.3), έστω Xs, και η
συγκέντρωση στο τυφλό διάλυµα (7.4), έστω Xb.

8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η συγκέντρωση µαγνησίου (Mg) ή οξειδίου του µαγνησίου (MgO) στο δείγµα
υπολογίζεται από τα διαλύµατα βαθµονόµησης, αφού ληφθεί υπόψη ο τυφλός
προσδιορισµός.

Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε µαγνήσιο (Mg) είναι ίση µε:

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

όπου

Xs = συγκέντρωση του προς ανάλυση διαλύµατος όπως προκύπτει από την καµπύλη
βαθµονόµησης σε µg/ml.

Xb = συγκέντρωση του τυφλού διαλύµατος όπως προκύπτει από την καµπύλη
βαθµονόµησης σε µg/ml.

D1 = συντελεστής αραίωσης, εφόσον έχει γίνει η αραίωση (7.1).

− Ισούται µε 4 αν έχουν ληφθεί 25 ml.

− Ισούται µε 1 όταν η αραίωση αυτή δεν έχει πραγµατοποιηθεί.

− D2 = ο συντελεστής αραίωσης είναι 7,3.

− M = µάζα του δείγµατος ελέγχου κατά την εκχύλιση.

− MgO (%) = Mg (%)/0,6
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 8.8
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΜΕΤΡΙΚΩΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος για τον προσδιορισµό του µαγνησίου στα
εκχυλίσµατα λιπασµάτων.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στα εκχυλίσµατα των παρακάτω λιπασµάτων ΕΚ, για
τα οποία προβλέπεται προσδιορισµός του ολικού ή/και του υδατοδιαλυτού µαγνησίου:

− λιπάσµατα του παραρτήµατος I: απλά αζωτούχα λιπάσµατα τύπου 1β + 1γ
(νιτρικό ασβέστιο και µαγνήσιο), τύπου 7 (νιτροθειικό µαγνήσιο), τύπου 8
(αζωτούχα λιπάσµατα µε µαγνήσιο) και απλά καλιούχα λιπάσµατα τύπου 2
(εµπλουτισµένος καϊνίτης), τύπου 4 (χλωριούχο κάλιο περιέχον µαγνήσιο), τύπου
6 (θειικό κάλιο περιέχον άλατα µαγνησίου),

− λιπάσµατα του παραρτήµατος I ∆ σχετικά µε τα δευτερεύοντα θρεπτικά
συστατικά.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

∆ιαλυτοποίηση του µαγνησίου µε µία από τις µεθόδους 8.1 ή/και 8.3. Πρώτη
τιτλοδότηση µε EDTA του Ca και Mg παρουσία µέλανος εριοχρώµατος Τ. ∆εύτερη
τιτλοδότηση µε EDTA του Ca παρουσία καλσεΐνης ή καλκόν-ανθρακικού οξέος.
Προσδιορισµός του µαγνησίου εκ διαφοράς.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. Πρότυπο διάλυµα µαγνησίου 0,05 mol/l

4.1.1.∆ιαλύεται ποσότητα 1,232 g θειικού µαγνησίου (MgSO4 7H2O) στο διάλυµα
υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l (4.11) και συµπληρώνεται µέχρις όγκου 100 ml µε το
ίδιο οξύ

ή

4.1.2.Ζυγίζονται 2,016 g οξειδίου του µαγνησίου, που έχει προηγουµένως πυρωθεί για να
απαλλαγεί από κάθε ίχνος ενανθράκωσης. Φέρονται σε ποτήρι ζέσεως µε 100 ml νερού
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Προστίθενται υπό ανάδευση περί τα 120 ml υδροχλωρικού οξέος περίπου 1 mol/l
(4.12).

Μετά τη διαλυτοποίηση του στερεού, το διάλυµα µεταγγίζεται ποσοτικά σε
ογκοµετρική φιάλη των 1 000 ml. Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό και
το σύνολο αναµειγνύεται.

1 ml των διαλυµάτων αυτών πρέπει να περιέχει 1,216 mg Mg (= 2,016 mg MgO).

Για τον έλεγχο του τίτλου αυτού του πρότυπου διαλύµατος αρµόδιο είναι το
εργαστήριο.

4.2. Μοριακό διάλυµα EDTA 0,05

Ζυγίζονται 18,61 g διενύδρου δινατρίου άλατος του αιθυλενοδιαµινοτετραοξικού οξέος
(C10H14N2Na2O8,2H2O), που φέρονται σε ποτήρι ζέσεως των 1 000 ml και διαλύονται
σε 600 έως 800 ml νερού. Το διάλυµα µεταγγίζεται ποσοτικά σε ογκοµετρική φιάλη
των 1 000 ml. Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή και αναµειγνύεται. Τα διάλυµα
αυτό ελέγχεται µε το πρότυπο διάλυµα (4.1) µε λήψη 20 ml από το τελευταίο αυτό και
τιτλοδότηση σύµφωνα µε την αναλυτική τεχνική που περιγράφεται υπό (7.2).

1 ml του διαλύµατος EDTA πρέπει να αντιστοιχεί σε 1,216 mg Mg (= 2,016 mg MgO)
και σε 2,004 mg Ca (= 2,804 mg CaO) (βλέπε παρατηρήσεις 10.1 και 10.6).

4.3. Πρότυπο µοριακό διάλυµα ασβεστίου 0,05

Ζυγίζονται 5,004 g ξηρού ανθρακικού ασβεστίου. Φέρονται σε ποτήρι ζέσεως µε
100 ml νερού. Προστίθενται υπό ανάδευση 120 ml υδροχλωρικού οξέος περίπου
1 mol/l (4.12).

Το διάλυµα θερµαίνεται µέχρι βρασµού προς εκδίωξη του διοξειδίου του άνθρακα,
ψύχεται, µεταγγίζεται ποσοτικά σε ογκοµετρική φιάλη του 1 λίτρου, ο όγκος
συµπληρώνεται µε νερό µέχρι τη χαραγή και αναµειγνύεται. Ελέγχεται η αντιστοιχία
του διαλύµατος αυτού προς το διάλυµα EDTA (4.2) σύµφωνα µε την αναλυτική τεχνική
(7.3). 1 ml του διαλύµατος αυτού πρέπει να περιέχει 2,004 mg Ca (= 2,804 mg CaO)
και να αντιστοιχεί σε 1 ml του µοριακού διαλύµατος EDTA 0,05 (4.2).
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4.4. ∆είκτης καλσεΐνη

Αναµειγνύονται µε προσοχή σε ιγδίο 1 g καλσεΐνης µε 100 g χλωριούχου νατρίου. Από
το µείγµα αυτό χρησιµοποιούνται 10 mg. Ο δείκτης αλλάζει χρώµα από πράσινο σε
πορτοκαλί. Η τιτλοδότηση πρέπει να συνεχίζεται µέχρι να ληφθεί πορτοκαλί χρώµα
απαλλαγµένο από πράσινες ανταύγειες.

4.5. ∆είκτης καλκόν-ανθρακικόν οξύ

∆ιαλύονται 400 mg καλκόν-ανθρακικού οξέος σε 100 ml µεθανόλης. Αυτό το διάλυµα
διατηρείται µόνον για 4 εβδοµάδες περίπου. Χρησιµοποιούνται 3 σταγόνες του
διαλύµατος αυτού. Ο δείκτης αλλάζει χρώµα από ερυθρόν σε κυανούν. Η τιτλοδότηση
πρέπει να συνεχίζεται µέχρι λήψεως χρώµατος κυανούν απαλλαγµένου από ερυθρές
ανταύγειες.

4.6. ∆είκτης µέλανος εριοχρώµατος Τ

∆ιαλύονται 300 mg µέλανος εριοχρώµατος Τ σε µείγµα 25 ml προπανόλης-1 και 15 ml
τριαιθανολαµίνης. Αυτό το διάλυµα διατηρείται µόνον για 4 εβδοµάδες περίπου.
Χρησιµοποιούνται 3 σταγόνες του διαλύµατος αυτού. Ο δείκτης αυτός αλλάζει χρώµα
από ερυθρόν σε κυανούν και η τιτλοδότηση πρέπει να συνεχίζεται µέχρι λήψεως
χρώµατος κυανού απαλλαγµένου από ερυθρές ανταύγειες. Το χρώµα αλλάζει µόνο
παρουσία µαγνησίου. Εάν είναι αναγκαίο, προστίθεται 1 ml του πρότυπου διαλύµατος
(4.1).

Σε περίπτωση ταυτόχρονης παρουσίας ασβεστίου και µαγνησίου, µε το EDTA
συµπλέκεται αρχικά το ασβέστιο και κατόπιν το µαγνήσιο. Στην περίπτωση αυτή, τα
δύο αυτά στοιχεία τιτλοδοτούνται συνολικά.

4.7. ∆ιάλυµα κυανιούχου καλίου

Υδατικό διάλυµα KCN 2 %. (Να µην αναρροφάται µε το στόµα· βλέπε 10.7).

4.8. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του καλίου και κυανιούχου καλίου

∆ιαλύονται 280 g KOH και 66 g KCN σε νερό, ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι ενός
λίτρου και το διάλυµα αναµειγνύεται.
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4.9. Ρυθµιστικό διάλυµα pH 10,5

Σε ογκοµετρική φιάλη των 500 ml, διαλύονται 33 g χλωριούχου αµµωνίου σε 200 ml
νερού, προστίθενται 250 ml αµµωνίας, (d20 = 0,91 g/ml), ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι
τη χαραγή µε νερό και το διάλυµα αναµειγνύεται. Το pH του διαλύµατος αυτού
ελέγχεται τακτικά.

4.10. Αραιό υδροχλωρικό οξύ: ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (d20= 1,18 g/ml) µε έναν
όγκο νερού

4.11. ∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος περίπου 0,5 mol/l

4.12. ∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος περίπου 1 mol/l

4.13. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου 5 mol/l

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Μαγνητικός ή µηχανικός αναδευτήρας

5.2. Πεχάµετρο

6. ∆ΟΚΙΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εκτελείται προσδιορισµός σε κατάλληλες ποσότητες των διαλυµάτων 4.1 και 4.3, ώστε
η σχέση Ca/Mg να είναι περίπου ίση µε εκείνη του προς ανάλυση διαλύµατος. Για το
σκοπό αυτό, λαµβάνεται ποσότητα (a) ml του πρότυπου διαλύµατος (4.3) και ποσότητα
(b-a) ml του πρότυπου διαλύµατος 4.1. (a) και (b) είναι τα χιλιοστόλιτρα του
διαλύµατος EDTA, που χρησιµοποιούνται στις δύο τιτλοδοτήσεις του προς ανάλυση
διαλύµατος. Ο τρόπος αυτός εργασίας είναι ορθός µόνον αν τα διαλύµατα EDTA,
ασβεστίου και µαγνησίου είναι ακριβώς ισοδύναµα. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι
αναγκαίο να γίνουν διορθώσεις.

7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

Βλέπε µεθόδους 8.1 και 8.3.
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8. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ

8.1. Κατάλληλες ποσότητες που λαµβάνονται

Η λαµβανόµενη κατάλληλη ποσότητα πρέπει να περιέχει κατά το δυνατόν από 9 έως
18 mg µαγνησίου (= 15 έως 30 mg MgO).

8.2. Τιτλοδότηση παρουσία µέλανος εριοχρώµατος Τ

Λαµβάνεται µε σιφώνιο κατάλληλη ποσότητα (8.1) από το προς ανάλυση διάλυµα και
φέρεται σε ποτήρι ζέσεως των 400 ml. Η περίσσεια του οξέος εξουδετερώνεται σε
πεχάµετρο µε διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου 5 mol/l (4.12). Το διάλυµα αραιώνεται
µε νερό µέχρι τα 100 ml περίπου. Προστίθενται 5 ml από το ρυθµιστικό διάλυµα (4.9).
Το µετρούµενο pH στο πεχάµετρο πρέπει να είναι 10,5 ± 0,1. Προστίθενται 2 ml από το
διάλυµα κυανιούχου καλίου (4.7) και 3 σταγόνες δείκτη µέλανος εριοχρώµατος Τ (4.6).
Τιτλοδοτείται µε διάλυµα EDTA (4.2) υπό µετρία ανάδευση µε τη βοήθεια αναδευτήρα
(5.1) (βλέπε 10.2, 10.3 και 10.4). Έστω «b» ο αριθµός χιλιοστόλιτρων του διαλύµατος
EDTA 0,05 mol/l.

8.3. Τιτλοδότηση παρουσία καλσεΐνης ή καλκόν-ανθρακικού οξέος

Λαµβάνεται µε σιφώνιο κατάλληλη ποσότητα του προς ανάλυση διαλύµατος, ίση µε
εκείνη που χρησιµοποιείται για την παραπάνω τιτλοδότηση, και φέρεται σε ποτήρι
ζέσεως των 400 ml. Η περίσσεια του οξέος εξουδετερώνεται σε πεχάµετρο µε διάλυµα
υδροξειδίου του νατρίου 5 mol/l (4.13). Το διάλυµα αραιώνεται µε νερό µέχρι τα
100 ml περίπου. Προστίθενται 10 ml διαλύµατος KOH/KCN (4.8) και ο δείκτης (4.4 ή
4.5). Ακολουθεί τιτλοδότηση µε διάλυµα EDTA (4.2) υπό µετρία ανάδευση µε τη
βοήθεια αναδευτήρα (5.1) (βλέπε 10.2, 10.3 και 10.4.) Έστω «a» ο αριθµός
χιλιοστόλιτρων του διαλύµατος EDTA 0,05 mol/l.

9. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Για τα λιπάσµατα ΕΚ που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της µεθόδου (5 g
λιπάσµατος σε 500 ml εκχυλίσµατος), η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος
είναι ίση µε:

MgO (%) στο λίπασµα = 
M

T)ab( ×−

Mg (%) στο λίπασµα = 
M

'T)ab( ×−

όπου

a = αριθµός χιλιοστόλιτρων του διαλύµατος EDTA 0,05 mol/l που χρησιµοποιούνται
για την τιτλοδότηση παρουσία καλσεΐνης ή καλκόν-ανθρακικού οξέος,
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b = αριθµός χιλιοστόλιτρων του διαλύµατος EDTA 0,05 mol/l που χρησιµοποιούνται
για την τιτλοδότηση παρουσία µέλανος εριοχρώµατος T,

M = µάζα του δείγµατος (σε γραµµάρια) που περιέχεται στη λαµβανόµενη κατάλληλη
ποσότητα,

T = 0,2016 × mol/l του διαλύµατος EDTA/0,05 (βλέπε 4.2),

T� = 0,1216 × mol/l του διαλύµατος EDTA/0,05 (βλέπε 4.2).

10. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.1. Η στοιχειοµετρική αναλογία EDTA-µετάλλου στις συµπλοκοµετρικές αναλύσεις είναι
πάντα 1:1, ανεξάρτητα από το σθένος του µετάλλου και παρόλο που το EDTA είναι
τετρασθενές. Το διάλυµα EDTA που χρησιµοποιείται στην τιτλοδότηση και τα πρότυπα
διαλύµατα είναι εποµένως µοριακά και όχι κανονικά

10.2. Οι συµπλοκοµετρικοί δείκτες συχνά είναι ευαίσθητοι στην επίδραση του
ατµοσφαιρικού αέρα. Το χρώµα του διαλύµατος µπορεί να εξασθενήσει στη διάρκεια
της τιτλοδότησης. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προστίθενται µία έως δύο σταγόνες
δείκτη. Αυτό ισχύει κυρίως για το µέλαν εριόχρωµα καθώς και για το καλκόν-
ανθρακικό οξύ

10.3. Τα σύµπλοκα µετάλλου-δείκτη συχνά είναι σχετικά σταθερά και η αλλαγή του
χρώµατος του δείκτη µπορεί να καθυστερήσει. Οι τελευταίες εποµένως σταγόνες
EDTA πρέπει να προστίθενται αργά και πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει γίνει
υπέρβαση του σηµείου αλλαγής χρώµατος µε την προσθήκη µίας σταγόνας διαλύµατος
µαγνησίου (4.1) ή ασβεστίου (4.3) 0,05 mol/l. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το σύµπλοκο
εριοχρώµατος-µαγνησίου

10.4. Η αλλαγή χρώµατος του δείκτη δεν πρέπει να παρατηρείται κάθετα αλλά οριζόντια,
διαµέσου του διαλύµατος και το ποτήρι ζέσεως πρέπει να είναι τοποθετηµένο πάνω σε
λευκή επιφάνεια και σε καλή θέση ως προς το φως. Η αλλαγή χρώµατος παρατηρείται
επίσης εύκολα αν τοποθετηθεί το ποτήρι πάνω σε πλάκα από γαλακτώδες, τραχύ γυαλί,
που φωτίζεται από κάτω µε χαµηλό φωτισµό (λαµπτήρας των 25 W)

10.5. Η εκτέλεση της ανάλυσης αυτής απαιτεί κάποια πείρα. Η εργασία περιλαµβάνει, µεταξύ
άλλων, την παρατήρηση των αλλαγών χρώµατος των πρότυπων διαλυµάτων 4.1 και
4.3. Συνιστάται η διεξαγωγή των προσδιορισµών από τον ίδιο χηµικό του εργαστηρίου

10.6. Η χρησιµοποίηση διαλύµατος EDTA εγγυηµένου τίτλου (π.χ. Titrisol, Normex) µπορεί
να απλουστεύσει τον έλεγχο της ισοδυναµίας των προτύπων διαλυµάτων 4.1, 4.2 και
4.3
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10.7. Τα διαλύµατα που περιέχουν κυανιούχο κάλιο δεν πρέπει να απορρίπτονται στην
αποχέτευση, αν προηγουµένως το κυάνιο δεν έχει µετατραπεί σε αβλαβή ένωση, π.χ. µε
οξείδωση µε υποχλωριώδες νάτριο µετά από αλκαλικοποίηση του διαλύµατος

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 8.9
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΙΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος προσδιορισµού του θείου που απαντά στα
εκχυλίσµατα των λιπασµάτων µε τη µορφή θειικών ιόντων.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στον ποσοτικό προσδιορισµό των θειικών ιόντων στα
διαλύµατα που προκύπτουν από τις εκχυλίσεις των µεθόδων 8.1, 8.2, 8.3 και 8.4.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Σταθµικός προσδιορισµός των θειικών ιόντων, που καταβυθίζονται ως θειικό βάριο.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. Αραιό υδροχλωρικό οξύ

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (d20 = 1,18 g/ml) µε έναν όγκο νερού.

4.2. ∆ιάλυµα χλωριούχου βαρίου BaCl22.H2O: 122 g/l

4.3. ∆ιάλυµα νιτρικού αργύρου: 5 g/l

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Χωνευτήρια από πορσελάνη
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5.2. Ζεστό υδατόλουτρο

5.3. Πυριατήριο ρυθµισµένο στους 105 °C (± 1) °C

5.4. Ηλεκτρικός κλίβανος ρυθµισµένος στους 800 °C (± 50) °C

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ∆ειγµατοληψία του διαλύµατος

Με τη βοήθεια σιφωνίου, λαµβάνεται από ένα από τα διαλύµατα της εκχύλισης, που
αναφέρονται υπό 2, κατάλληλη ποσότητα ώστε να περιέχει 20 έως 100 mg S ή 50 έως
250 mg SO3.

Η ποσότητα αυτή φέρεται σε ποτήρι ζέσεως κατάλληλης χωρητικότητας. Προστίθενται
20 ml αραιού υδροχλωρικού οξέος (4.1). Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τα 300 ml
περίπου µε νερό.

6.2. Παρασκευή του ιζήµατος

Το διάλυµα θερµαίνεται µέχρι βρασµού. Προστίθενται κατά σταγόνες περίπου 20 ml
διαλύµατος χλωριούχου βαρίου (4.2), µε έντονη ανατάραξη του διαλύµατος. Το µείγµα
βράζεται για µερικά λεπτά.

Το ποτήρι, καλυµµένο µε γυαλί ωρολογίου, µεταφέρεται σε ζέον υδατόλουτρο (5.2),
όπου παραµένει µία ώρα. Αφήνεται κατόπιν σε ηρεµία εν θερµώ (στους ± 60 °C
περίπου), µέχρι να διαυγαστεί το υπερκείµενο υγρό. Το διαυγές διάλυµα αποχύνεται σε
ηθµό αργής διήθησης χωρίς τέφρα. Το ίζηµα εκπλύνεται πολλές φορές µε θερµό νερό.
Η έκπλυση του ιζήµατος συνεχίζεται πάνω στον ηθµό, µέχρι να αποµακρυνθούν
τελείως τα χλωριόντα. Αυτό εξακριβώνεται µε το διάλυµα νιτρικού αργύρου (4.3).

6.3. Καύση και ζύγιση του ιζήµατος

Ο ηθµός µε το ίζηµα τοποθετείται σε χωνευτήριο από πορσελάνη (5.1), που έχει
προζυγιστεί µε ακρίβεια 0,1 mg. Ακολουθεί ξήρανση στο πυριατήριο (5.3) και πύρωση
για µισή ώρα στους 800 °C περίπου (5.4). Το σύνολο αφήνεται να ψυχθεί σε ξηραντήρα
και ζυγίζεται µε ακρίβεια 0,1 mg.

7. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 mg θειικού βαρίου αντιστοιχεί σε 0,137 mg S ή σε 0,343 mg SO3.
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Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε θείο (S) είναι ίση µε:

S (%) = w × 0,0137 × mv
v

2

1

×

SO3 (%) = S (%) × 2,5

όπου

w = µάζα του ιζήµατος θειικού βαρίου σε χιλιοστόγραµµα,

v1 = όγκος του διαλύµατος της εκχύλισης σε χιλιοστόλιτρα,

v2 = όγκος της κατάλληλης ποσότητας του διαλύµατος σε χιλιοστόλιτρα,

m = µάζα του δείγµατος ελέγχου σε γραµµάρια.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 8.10
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΜΕΝΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος για τον ποσοτικό προσδιορισµό του νατρίου
στα εκχυλίσµατα λιπασµάτων.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στα λιπάσµατα ΕΚ, για τα οποία, όπως προβλέπει το
παράρτηµα I, πρέπει να δηλώνεται το νάτριο.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Μετά από κατάλληλη αραίωση του εκχυλίσµατος που λαµβάνεται µε τη µέθοδο 8.1
ή/και 8.3, προσδιορίζεται η περιεκτικότητα του διαλύµατος σε νάτριο µε
φλογοφασµατοµετρία.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. Αραιό υδροχλωρικό οξύ

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος για ανάλυση (d20 = 1,18 g/ml) µε έναν όγκο νερού.
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4.2. Νιτρικό αργίλιο Al(NO3)3. 9H2O

4.3. Χλωριούχο καίσιο, CsCl

4.4. Άνυδρο χλωριούχο νάτριο, NaCl

4.5. ∆ιάλυµα χλωριούχου καισίου και νιτρικού αργιλίου

Σε ογκοµετρική φιάλη των 1 000 ml, διαλύονται µε νερό 50 g χλωριούχου καισίου (4.3)
και 250 g νιτρικού αργιλίου (4.2). Ο όγκος συµπληρώνεται µε νερό και το διάλυµα
αναµειγνύεται.

4.6. Πρότυπο διάλυµα νατρίου συγκεντρώσεως 1 mg Na/ml

Σε ογκοµετρική φιάλη των 1 000 ml διαλύονται µε νερό 2,542 g χλωριούχου νατρίου
(4.4). Προστίθενται 10 ml υδροχλωρικού οξέος (4.1). Ο όγκος συµπληρώνεται µε νερό
και το διάλυµα αναµειγνύεται.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Φλογοφασµατόµετρο που ρυθµίζεται για ακτινοβολία 589,3 nm.

6. ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ

6.1. Σε ογκοµετρική φιάλη των 250 ml φέρονται 10 ml πρότυπου διαλύµατος (4.6). Ο όγκος
συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό και το σύνολο αναµειγνύεται. Συγκέντρωση
του διαλύµατος: 40 µg Na/ml

6.2. Σε ογκοµετρικές φιάλες των 100 ml φέρονται 0, 5, 10, 15, 20, 25 ml του ενδιάµεσου
διαλύµατος (6.1). Προστίθενται 10 ml από το διάλυµα (4.5). Ο όγκος συµπληρώνεται
µέχρι τη χαραγή µε νερό και το σύνολο αναµειγνύεται. Συγκέντρωση των διαλυµάτων:
0, 2, 4, 6, 8, 10 µg Na/ml

7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ

Ανάλογα µε την αναµενόµενη περιεκτικότητα του διαλύµατος της εκχύλισης σε νάτριο
που έχει ληφθεί µε τη µέθοδο 8.1 ή 8.3 (5 g λιπάσµατος σε 500 ml), παρασκευάζονται
αραιώσεις σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΡΑΙΩΣΗ
Na2O (%) Na (%) Λήψη (ml)

(v2)
Αραίωση
σε ml (v3)

Λήψη (ml)
(v4)

Αραίωση
σε ml

ΒΑΘΜΟΣ
ΑΡΑΙΩΣΗΣ

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

Η ενδιάµεση αραίωση γίνεται µε νερό. Στην τελική αραίωση προστίθενται, στην
ογκοµετρική φιάλη των 100 ml, 10 ml από το διάλυµα (4.5).

Για δείγµα ελέγχου 1 g, η λήψη στην τελική αραίωση (v4) πολλαπλασιάζεται επί 5.

8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ετοιµάζεται το φασµατόµετρο (5.1) για µετρήσεις στα 589,3 nm. Το όργανο
βαθµονοµείται µε µέτρηση της απόκρισης για τα διαλύµατα βαθµονόµησης (6.2).
Ρυθµίζεται έπειτα η ευαισθησία του µε τρόπο ώστε, όταν εισάγεται το διάλυµα
βαθµονόµησης µε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση, να χρησιµοποιείται ολόκληρη η
κλίµακά του. Ακολουθεί µέτρηση της απόκρισης για το προς ανάλυση διάλυµα του
δείγµατος (7). Η εργασία αυτή επαναλαµβάνεται τρεις φορές.

9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σχεδιάζεται καµπύλη βαθµονόµησης µε τεταγµένη τις µέσες τιµές απόκρισης για κάθε
διάλυµα βαθµονόµησης και τετµηµένη τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε µg ανά ml. Με
βάση την καµπύλη αυτή προσδιορίζεται η συγκέντρωση του διαλύµατος ελέγχου σε
νάτριο. Η ποσότητα νατρίου υπολογίζεται από τα πρότυπα διαλύµατα λαµβάνοντας
υπόψη τις αραιώσεις. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε επί τοις εκατό ποσοστό του
δείγµατος.

Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε νάτριο (Na) είναι ίση µε:

Na (%) = 
mv

v
v
vx

2

2

1

4

3 10.
−

Na2O (%) = Na (%) × 1,348
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όπου

x = συγκέντρωση του διαλύµατος που εισάγεται στο φασµατόµετρο σε µg/ml,

v1 = όγκος του διαλύµατος της εκχύλισης σε χιλιοστόλιτρα,

v2 = όγκος της ποσότητας του διαλύµατος στην ενδιάµεση αραίωση σε χιλιοστόλιτρα,

v3 = όγκος της ενδιάµεσης αραίωσης σε χιλιοστόλιτρα,

v4 = όγκος της ποσότητας του διαλύµατος στην τελική αραίωση σε χιλιοστόλιτρα (στα
100 ml),

m = µάζα του δείγµατος ελέγχου σε γραµµάρια.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 9
ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ Η ΙΣΗ ΜΕ 10%

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 9.1
ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΛΙΚΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος εκχύλισης των παρακάτω θρεπτικών
µικροσυστατικών: ολικού βορίου, ολικού κοβαλτίου, ολικού χαλκού, ολικού σιδήρου,
ολικού µαγγανίου, ολικού µολυβδαινίου και ολικού ψευδαργύρου. Στόχος είναι να
γίνονται ελάχιστες εκχυλίσεις, χρησιµοποιώντας, στο µέτρο του δυνατού, το ίδιο
εκχύλισµα προκειµένου να προσδιοριστεί η ολική περιεκτικότητα σε καθένα από τα
ανωτέρω θρεπτικά µικροσυστατικά.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στα λιπάσµατα ΕΚ του παραρτήµατος I E, τα οποία
περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θρεπτικά µικροσυστατικά: βόριο,
κοβάλτιο, χαλκό, σίδηρο, µαγγάνιο, µολυβδαίνιο και ψευδάργυρο. Εφαρµόζεται για τον
προσδιορισµό κάθε θρεπτικού µικροσυστατικού του οποίου η δηλωµένη
περιεκτικότητα είναι µικρότερη ή ίση µε 10 %.
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3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

∆ιαλυτοποίηση σε αραιό ζέον υδροχλωρικό οξύ.

Σηµείωση

Η εκχύλιση είναι εµπειρική και µπορεί να µην είναι ποσοτική, ανάλογα µε το προϊόν ή
τα υπόλοιπα συστατικά του λιπάσµατος. Ειδικότερα, στην περίπτωση ορισµένων
οξειδίων του µαγγανίου, οι εκχυλιζόµενες ποσότητες µπορεί να είναι αισθητά
χαµηλότερες από τη συνολική περιεκτικότητα του προϊόντος σε µαγγάνιο. Είναι
καθήκον των παρασκευαστών λιπασµάτων να εξασφαλίζουν ότι η δηλωµένη
περιεκτικότητα αντιστοιχεί πραγµατικά στην ποσότητα που εκχυλίζεται υπό τις
συνθήκες της µεθόδου.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. ∆ιάλυµα αραιού υδροχλωρικού οξέος (HCl), περίπου 6 mol/l

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (d20= 1,18 g/ml) αναµειγνύεται µε έναν όγκο νερού.

4.2. Πυκνό διάλυµα αµµωνίας (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml)

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Ηλεκτρική θερµαντική εστία ρυθµιζόµενης θερµοκρασίας.

Σηµείωση

Αν προβλέπεται ποσοτική ανάλυση του βορίου στο εκχύλισµα, απαγορεύεται να
χρησιµοποιηθούν σκεύη από βοριοπυριτικό γυαλί. Για την εκχύλιση αυτή σε
θερµοκρασία βρασµού, κατάλληλα υλικά είναι το τεφλόν ή το διοξείδιο του πυριτίου.
Όταν για τον καθαρισµό των γυάλινων σκευών χρησιµοποιούνται απορρυπαντικά που
περιέχουν βορικά άλατα, τα σκεύη αυτά πρέπει να εκπλύνονται σχολαστικά.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.
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7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. ∆είγµα ελέγχου

Ζυγίζεται ποσότητα λιπάσµατος µεταξύ 2 και 10 g ανάλογα µε τη δηλωµένη
περιεκτικότητα του εκάστοτε στοιχείου στο προϊόν. Χρησιµοποιείται ο παρακάτω
πίνακας για να ληφθεί ένα τελικό διάλυµα, το οποίο, µετά από κατάλληλη αραίωση,
περικλείεται από πλευράς συγκέντρωσης στην περιοχή µετρήσεων κάθε µεθόδου. Τα
δείγµατα ζυγίζονται µε ακρίβεια 1 mg.

∆ηλωµένη περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε
θρεπτικό µικροσυστατικό (%)

< 0,01 0,01 - < 5 ≥ 5-10

Μάζα του δείγµατος ελέγχου (g) 10 5 2

Μάζα του στοιχείου στο δείγµα (mg) 1 0,5-250 100-200

Όγκος του εκχυλίσµατος V (ml) 250 500 500

Συγκέντρωση του στοιχείου στο εκχύλισµα (mg/l) 4 1-500 200-400

Το δείγµα φέρεται σε ποτήρι ζέσεως των 250 ml.

7.2. Παρασκευή του διαλύµατος

Το δείγµα υγραίνεται, εφόσον είναι απαραίτητο, µε λίγο νερό, και προστίθενται αρχικά,
σε µικρές δόσεις και µε προσοχή, 10 ml αραιού υδροχλωρικού οξέος (4.1) ανά
γραµµάριο λιπάσµατος και προστίθενται, κατόπιν, 50 ml νερού. Το ποτήρι ζέσεως
καλύπτεται µε γυαλί ωρολογίου και το περιεχόµενό του αναµειγνύεται. Το σύνολο
θερµαίνεται στη θερµαντική εστία µέχρι βρασµού, ο οποίος διατηρείται για µισή ώρα.
Αφήνεται να ψυχθεί ενώ ανακινείται κατά διαστήµατα. Μεταγγίζεται ποσοτικά σε
ογκοµετρική φιάλη των 250 ή 500 ml (βλέπε πίνακα). Ο όγκος συµπληρώνεται µε νερό
και το σύνολο αναµειγνύεται επιµελώς. ∆ιηθείται µε ξηρό ηθµό σε ξηρό υποδοχέα. Οι
πρώτες ποσότητες διηθήµατος απορρίπτονται. Το εκχύλισµα πρέπει να είναι απόλυτα
διαυγές.

Συνιστάται να εκτελείται η ποσοτική ανάλυση το ταχύτερο δυνατόν σε κατάλληλες
ποσότητες του διαυγούς διηθήµατος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποδοχέας πρέπει να
πωµατίζεται.

Παρατήρηση

Εκχυλίσµατα στα οποία πρέπει να προσδιοριστεί η περιεκτικότητα σε βόριο: ρυθµίζεται
το pH των εκχυλισµάτων αυτών σε τιµή µεταξύ 4 και 6 µε πυκνό διάλυµα αµµωνίας
(4.2).

8. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ

Ο προσδιορισµός κάθε θρεπτικού µικροσυστατικού πραγµατοποιείται σε κατάλληλες
ποσότητες ανάλογα µε τις ειδικές µεθόδους για το εκάστοτε µικροσυστατικό.



12733/2/02 REV 2 GA/sa 156
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV DG C II   EL

Εφόσον απαιτείται, οι οργανικοί παράγοντες χηλικής ή άλλης συµπλοκοποίησης
αποµακρύνονται σύµφωνα µε τη µέθοδο 9.3. Υπενθυµίζεται ότι, προκειµένου για
ποσοτικό προσδιορισµό µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης, η αποµάκρυνση
αυτή είναι κατά κανόνα περιττή.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 9.2
ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος εκχύλισης των υδατοδιαλυτών µορφών των
παρακάτω θρεπτικών µικροσυστατικών: βορίου, κοβαλτίου, χαλκού, σιδήρου,
µαγγανίου, µολυβδαινίου και ψευδαργύρου. Στόχος είναι να γίνονται ελάχιστες
εκχυλίσεις, χρησιµοποιώντας, στο µέτρο του δυνατού, το ίδιο εκχύλισµα προκειµένου
να προσδιοριστεί η περιεκτικότητα σε καθένα από τα ανωτέρω θρεπτικά
µικροσυστατικά.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στα λιπάσµατα ΕΚ του παραρτήµατος I, τα οποία
περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θρεπτικά µικροσυστατικά: βόριο,
κοβάλτιο, χαλκό, σίδηρο, µαγγάνιο, µολυβδαίνιο και ψευδάργυρο. Εφαρµόζεται για τον
προσδιορισµό κάθε θρεπτικού µικροσυστατικού του οποίου η δηλωµένη
περιεκτικότητα είναι µικρότερη ή ίση µε 10 %.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Τα θρεπτικά µικροσυστατικά εκχυλίζονται µε ανάδευση του λιπάσµατος µέσα σε νερό
σε θερµοκρασία 20 °C (± 2) °C.

Σηµείωση

Η εκχύλιση είναι εµπειρική και ενδέχεται να είναι κατά το µάλλον ή ήττον ποσοτική.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. ∆ιάλυµα αραιού υδροχλωρικού οξέος (HCl), περίπου 6 mol/l

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (d20 = 1,18 g/ml) αναµειγνύεται µε έναν όγκο νερού.
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5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Περιστρεφόµενος αναδευτήρας ταχύτητας 35 έως 40 στροφών ανά λεπτό

5.2. Πεχάµετρο

Σηµείωση

Εάν προβλέπεται ποσοτική ανάλυση του βορίου στο εκχύλισµα, απαγορεύεται να
χρησιµοποιηθούν σκεύη από βοριοπυριτικό γυαλί. Για την εκχύλιση αυτή κατάλληλα
υλικά είναι το τεφλόν ή το διοξείδιο του πυριτίου. Όταν για τον καθαρισµό των
γυάλινων σκευών χρησιµοποιούνται απορρυπαντικά που περιέχουν βορικά άλατα, τα
σκεύη αυτά πρέπει να εκπλύνονται σχολαστικά.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. ∆είγµα ελέγχου

Ζυγίζεται ποσότητα λιπάσµατος µεταξύ 2 και 10 g ανάλογα µε τη δηλωµένη
περιεκτικότητα του προϊόντος στο εκάστοτε στοιχείο. Χρησιµοποιείται ο παρακάτω
πίνακας για να ληφθεί ένα τελικό διάλυµα, το οποίο, µετά από κατάλληλη αραίωση,
περικλείεται από πλευράς συγκέντρωσης στην περιοχή µετρήσεων κάθε µεθόδου. Τα
δείγµατα ζυγίζονται µε ακρίβεια 1 mg.

∆ηλωµένη περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε
θρεπτικό µικροσυστατικό (%) < 0,01 0,01 - < 5 ≥ 5-10

Μάζα του δείγµατος ελέγχου (g) 10 5 2
Μάζα του στοιχείου στο δείγµα (mg) 1 0,5 � 250 100-200
Όγκος του εκχυλίσµατος V (ml) 250 500 500
Συγκέντρωση του στοιχείου στο εκχύλισµα (mg/l) 4 1-500 200-400

Το δείγµα φέρεται σε ογκοµετρική φιάλη των 250 ή 500 ml (σύµφωνα µε τον πίνακα).

7.2. Παρασκευή του διαλύµατος

Προστίθενται περίπου 200 ml νερού σε φιάλη των 250 ml ή 400 ml νερού σε φιάλη των
500 ml.
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Η φιάλη πωµατίζεται επιµελώς, ανακινείται ζωηρά µε το χέρι, ώστε να επιτευχθεί καλή
διασπορά του προϊόντος και τοποθετείται στον αναδευτήρα. Η συσκευή τίθεται σε
λειτουργία για 30 λεπτά.

Ο όγκος συµπληρώνεται µε νερό και το σύνολο αναµειγνύεται επιµελώς.

7.3. Παρασκευή του διαλύµατος ανάλυσης

Ακολουθεί αµέσως διήθηση σε καθαρή και ξηρή φιάλη. Η φιάλη πωµατίζεται.
Συνιστάται να εκτελείται η ποσοτική ανάλυση το ταχύτερο δυνατόν µετά τη διήθηση.

Σηµείωση

Εάν το διήθηµα θολώνει προοδευτικά, επαναλαµβάνεται η εκχύλιση σύµφωνα µε τα
σηµεία 7.1 και 7.2 σε ογκοµετρική φιάλη όγκου Ve. Ένα µέρος του εκχυλίσµατος
διηθείται σε ξηρή ογκοµετρική φιάλη, χωρητικότητας W, στην οποία προηγουµένως
έχουν τοποθετηθεί 5,00 ml αραιού υδροχλωρικού οξέος (4.1). Η διήθηση διακόπτεται
ακριβώς τη στιγµή που ο όγκος του διηθήµατος φθάνει τη χαραγή της φιάλης. Το
διήθηµα αναµειγνύεται επιµελώς.

Υπό τις συνθήκες αυτές, η τιµή του V στην έκφραση των αποτελεσµάτων είναι:

V = Ve × W / (W � 5)

Αυτή είναι η τιµή του V που χρησιµοποιείται για τις αραιώσεις στην έκφραση των
αποτελεσµάτων.

8. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ

Ο προσδιορισµός κάθε θρεπτικού µικροσυστατικού πραγµατοποιείται σε κατάλληλες
ποσότητες ανάλογα µε τις ειδικές µεθόδους για το εκάστοτε µικροσυστατικό.

Εφόσον απαιτείται, οι οργανικοί παράγοντες χηλικής ή άλλης συµπλοκοποίησης
αποµακρύνονται σύµφωνα µε τη µέθοδο 9.3. Υπενθυµίζεται ότι, προκειµένου για
ποσοτικό προσδιορισµό µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης, η αποµάκρυνση
αυτή είναι κατά κανόνα περιττή.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 9.3
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος αποµάκρυνσης των οργανικών ενώσεων από
τα εκχυλίσµατα λιπασµάτων.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στις αναλύσεις εκχυλισµάτων που λαµβάνονται µε τις
µεθόδους 9.1 και 9.2 από λιπάσµατα, για τα οποία στο παράρτηµα I E του παρόντος
κανονισµού απαιτείται να δηλώνεται το ολικό ή/και υδατοδιαλυτό στοιχείο.

Σηµείωση

Συνήθως, η παρουσία µικρών ποσοτήτων οργανικής ύλης δεν επηρεάζει τον
προσδιορισµό µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Οι οργανικές ενώσεις που περιέχονται σε κατάλληλη ποσότητα του εκχυλίσµατος
οξειδώνονται µε υπεροξείδιο του υδρογόνου.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. Αραιό διάλυµα υδροχλωρικού οξέος (HCl), περίπου 0,5 mol/l

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (d20= 1,18 g/ml) αναµειγνύεται µε 20 όγκους νερού.

4.2. ∆ιάλυµα υπεροξειδίου του υδρογόνου (30 % H2O2, d20 = 1,11 g/ml), απαλλαγµένο από
θρεπτικά µικροσυστατικά

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Ηλεκτρική θερµαντική εστία ρυθµιζόµενης θερµοκρασίας.
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6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λαµβάνονται 25 ml από το διάλυµα της εκχύλισης που έχει ληφθεί σύµφωνα µε τη
µέθοδο 9.1 ή 9.2 και φέρονται σε ποτήρι ζέσεως των 100 ml. Αν πρόκειται για εκχύλιση
µε τη µέθοδο 9.2, προστίθενται 5 ml αραιού διαλύµατος υδροχλωρικού οξέως (4.1).
Προστίθενται έπειτα 5 ml διαλύµατος υπεροξειδίου του υδρογόνου (4.2). Το σύνολο
καλύπτεται µε γυαλί ωρολογίου. Η οξείδωση αφήνεται να συµπληρωθεί σε
θερµοκρασία περιβάλλοντος µία ώρα περίπου και, στη συνέχεια, το διάλυµα
θερµαίνεται προοδευτικά µέχρι βρασµού, ο οποίος διατηρείται µισή ώρα. Εφόσον είναι
απαραίτητο, προστίθενται και πάλι 5 ml υπεροξειδίου του υδρογόνου στο διάλυµα,
όταν αυτό κρυώσει. Κατόπιν, εκδιώκεται µε βρασµό η περίσσεια υπεροξειδίου του
υδρογόνου. Το διάλυµα αφήνεται να ψυχθεί και µεταγγίζεται ποσοτικά σε ογκοµετρική
φιάλη των 50 ml. Ο όγκος συµπληρώνεται µε νερό. Αν είναι αναγκαίο, διηθείται.

Η παραπάνω αραίωση λαµβάνεται υπόψη στη λήψη των κατάλληλων ποσοτήτων και
στον υπολογισµό της επί τοις εκατό περιεκτικότητας του προϊόντος σε θρεπτικό
µικροσυστατικό.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 9.4
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
(γενική διαδικασία)

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται γενική διαδικασία για τον ποσοτικό προσδιορισµό
ορισµένων θρεπτικών µικροσυστατικών, που περιέχονται στα εκχυλίσµατα
λιπασµάτων, µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στις αναλύσεις εκχυλισµάτων που λαµβάνονται µε τις
µεθόδους 9.1 και 9.2, για τα οποία στο παράρτηµα I E του παρόντος κανονισµού
απαιτείται να δηλώνεται το ολικό ή/και υδατοδιαλυτό στοιχείο.
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Οι προσαρµογές αυτής της διαδικασίας για την ανάλυση των διαφόρων θρεπτικών
µικροσυστατικών καθορίζονται στις σχετικές µε το εκάστοτε στοιχείο µεθόδους.

Σηµείωση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παρουσία µικρών ποσοτήτων οργανικής ύλης δεν
επηρεάζει τους προσδιορισµούς µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Μετά την κατεργασία ενδεχοµένως του εκχυλίσµατος για τη µείωση ή την
αποµάκρυνση των χηµικών µορίων µε παρεµποδιστική δράση, το εκχύλισµα
αραιώνεται µε τρόπο ώστε η συγκέντρωσή του να εµπίπτει στην περιοχή βέλτιστης
απόκρισης του φασµατόµετρου στο µήκος κύµατος που είναι κατάλληλο για το προς
ανάλυση θρεπτικό µικροσυστατικό.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. ∆ιάλυµα αραιού υδροχλωρικού οξέος (HCl), περίπου 6 mol/l

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (d20= 1,18 g/ml) αναµειγνύεται µε έναν όγκο νερού.

4.2. ∆ιάλυµα αραιού υδροχλωρικού οξέος (HCl), περίπου 0,5 mol/l

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (d20= 1,18 g/ml) αναµειγνύεται µε 20 όγκους νερού.

4.3. ∆ιάλυµα άλατος του λανθανίου (10 g La ανά λίτρο)

Το αντιδραστήριο αυτό χρησιµοποιείται στον ποσοτικό προσδιορισµό του κοβαλτίου,
του σιδήρου, του µαγγανίου και του ψευδαργύρου. Μπορεί να παρασκευαστεί είτε:

α) από οξείδιο του λανθανίου διαλυµένο µε υδροχλωρικό οξύ (4.1). Σε ογκοµετρική
φιάλη του 1 λίτρου φέρονται 11,73 g οξειδίου του λανθανίου (La2O3) σε 150 ml
νερού και κατόπιν προστίθενται 120 ml υδροχλωρικού οξέος 6 mol/l (4.1). Το
σύνολο αφήνεται σε ηρεµία για να ολοκληρωθεί η διαλυτοποίηση και στη
συνέχεια συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου µε νερό. Το διάλυµα
αναµειγνύεται επιµελώς. Το διάλυµα αυτό περιέχει περίπου 0,5 mol/l
υδροχλωρικού οξέος
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β) ή µε διαλύµατα χλωριούχου, θειικού ή νιτρικού λανθανίου. ∆ιαλύονται 26,7 g
επταενύδρου χλωριούχου λανθανίου (LaCl3 7H2O) ή 31,2 g εξαενύδρου νιτρικού
λανθανίου [La(NO3)3 6H2O] ή 26,2 g εννιαενύδρου θειικού λανθανίου [La2(SO4)3
9H2O] σε 150 ml νερού και κατόπιν προστίθενται 85 ml υδροχλωρικού οξέος
6 mol/l (4.1). Το σύνολο αφήνεται σε ηρεµία για να ολοκληρωθεί η
διαλυτοποίηση και στη συνέχεια συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου µε νερό.
Αναµειγνύεται επιµελώς. Το διάλυµα αυτό περιέχει περίπου 0,5 mol/l
υδροχλωρικού οξέος.

4.4. ∆ιαλύµατα βαθµονόµησης

Για την παρασκευή τους, βλέπε τις σχετικές µε το εκάστοτε θρεπτικό µικροσυστατικό
µεθόδους ανάλυσης.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Φασµατόµετρο ατοµικής απορρόφησης κατάλληλα εξοπλισµένο και ικανό να δέχεται
τις πηγές που εκπέµπουν τις χαρακτηριστικές φασµατικές γραµµές των προς ανάλυση
θρεπτικών µικροσυστατικών.

Ο χηµικός θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή του οργάνου και να
είναι εξοικειωµένος µε το χειρισµό του. Το φασµατόµετρο πρέπει να επιτρέπει
διόρθωση του θορύβου υποστρώµατος από τη φλόγα, ώστε να µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης (για το Co και τον Zn). Τα χρησιµοποιούµενα
αέρια είναι αέρας και ακετυλένιο.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

6.1. ∆ιαλυτοποίηση των προς ανάλυση θρεπτικών µικροσυστατικών.

Βλέπε µεθόδους 9.1 ή/και 9.2 και, κατά περίπτωση, 9.3.

6.2. Κατεργασία του διαλύµατος ανάλυσης

Μια κατάλληλη ποσότητα του εκχυλίσµατος, που έχει ληφθεί σύµφωνα µε τη µέθοδο
9.1, 9.2 ή 9.3, αραιώνεται µε νερό ή/και µε υδροχλωρικό οξύ (4.1) ή (4.2), µε τρόπο
ώστε το τελικό διάλυµα για τις µετρήσεις να έχει συγκέντρωση στο προς ανάλυση
στοιχείο περικλειόµενη στην κλίµακα βαθµονόµησης που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί
(7.2) και, επίσης, συγκέντρωση σε υδροχλωρικό οξύ τουλάχιστον 0,5 mol/l και όχι
µεγαλύτερη από 2,5 mol/l. Η εργασία αυτή ενδέχεται να απαιτεί µία ή περισσότερες
αραιώσεις.
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Λαµβάνεται κατάλληλη ποσότητα από την τελευταία αραίωση του διαλύµατος της
εκχύλισης � έστω (a) ο όγκος της σε ml � και φέρεται σε ογκοµετρική φιάλη των
100 ml. Για τον προσδιορισµό του κοβαλτίου, του σιδήρου, του µαγγανίου και του
ψευδαργύρου προστίθενται 10 ml από το διάλυµα άλατος του λανθανίου (4.3). Ο όγκος
συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l (4.2) και
αναµειγνύεται επιµελώς. Αυτό είναι το τελικό διάλυµα για τις µετρήσεις. Έστω D ο
συντελεστής αραίωσης.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. Παρασκευή τυφλού διαλύµατος

Παρασκευάζεται τυφλό διάλυµα µε εφαρµογή όλης της διαδικασίας από την εκχύλιση,
από την οποία παραλείπεται µόνο το δείγµα ανάλυσης του λιπάσµατος.

7.2. Παρασκευή των διαλυµάτων βαθµονόµησης

Από το διάλυµα βαθµονόµησης, που έχει παρασκευαστεί σύµφωνα µε τη µέθοδο που
περιγράφεται για κάθε θρεπτικό µικροσυστατικό, παρασκευάζεται σε ογκοµετρικές
φιάλες των 100 ml, σειρά πέντε τουλάχιστον διαλυµάτων βαθµονόµησης µε
αυξανόµενες συγκεντρώσεις, ώστε να αντιστοιχούν στη βέλτιστη περιοχή ανάλυσης
του φασµατόµετρου. Ρυθµίζεται, αν χρειάζεται, η συγκέντρωση των διαλυµάτων σε
υδροχλωρικό οξύ, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερη προς την αντίστοιχη του
αραιωµένου διαλύµατος ανάλυσης (6.2). Για τον προσδιορισµό του κοβαλτίου, του
σιδήρου, του µαγγανίου και του ψευδαργύρου προστίθενται 10 ml από το ίδιο διάλυµα
άλατος του λανθανίου (4.3) που έχει χρησιµοποιηθεί στο σηµείο 6.2. Ο όγκος
συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l (4.2) και
αναµειγνύεται επιµελώς.

7.3. Προσδιορισµός

Το φασµατόµετρο (5) ετοιµάζεται για τις µετρήσεις και ρυθµίζεται το µήκος κύµατος
στην τιµή που καθορίζεται στη σχετική µε το εκάστοτε θρεπτικό µικροσυστατικό
µέθοδο.

Ψεκάζονται διαδοχικά τα διαλύµατα βαθµονόµησης (7.2), το διάλυµα ανάλυσης (6.2)
και το τυφλό διάλυµα (7.1), το καθένα τρεις φορές και µε καταγραφή κάθε ένδειξης
ενώ, µετά από κάθε ψεκασµό, το όργανο εκπλύνεται πολύ καλά µε απεσταγµένο νερό.

Σχεδιάζεται καµπύλη βαθµονόµησης µε τεταγµένη τη µέση τιµή των ενδείξεων που
παρέχει το φασµατόµετρο για κάθε διάλυµα βαθµονόµησης (7.2) και τετµηµένη την
αντίστοιχη συγκέντρωση του προς ανάλυση στοιχείου εκφρασµένη σε µg/ml.

Με βάση την καµπύλη αυτή προσδιορίζονται οι συγκεντρώσεις του διαλύµατος
ανάλυσης (6.2) και του τυφλού διαλύµατος (7.1), στο προς ανάλυση θρεπτικό
µικροσυστατικό, οι οποίες σηµειώνονται µε xs και xb αντίστοιχα και εκφράζονται σε
µg/ml.
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8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος στο θρεπτικό µικροσυστατικό (E)
είναι ίση µε:

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

Εάν έχει χρησιµοποιηθεί η µέθοδος 9.3:

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

όπου

E είναι η ποσότητα του προς ανάλυση θρεπτικού µικροσυστατικού εκφραζόµενη σε
εκατοστιαία αναλογία στο λίπασµα·

xs είναι η συγκέντρωση του διαλύµατος ανάλυσης (6.2), σε µg/ml·

xb είναι η συγκέντρωση του τυφλού διαλύµατος (7.1), σε µg/ml·

V είναι ο όγκος του εκχυλίσµατος που έχει ληφθεί µε τη µέθοδο 9.1 ή 9.2, σε ml·

D είναι ο συντελεστής που αντιστοιχεί στην αραίωση που πραγµατοποιείται υπό 6.2·

M είναι η µάζα του δείγµατος ανάλυσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 9.1 ή
9.2, σε γραµµάρια.

Υπολογισµός του συντελεστή αραίωσης D:

Εάν (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) και (a) είναι οι κατάλληλες ποσότητες και (v1), (v2), (v3),
., ., ., (vi) και (100) οι όγκοι σε χιλιοστόλιτρα των αντίστοιχων αραιώσεών τους, ο
συντελεστής αραίωσης D είναι ίσος µε:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×. × . × . × (vi/ai) × (100/a)
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 9.5
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ ΣΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ TH

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΖΩΜΕΘΙΝΗΣ-Η

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται µέθοδος προσδιορισµού του βορίου στα εκχυλίσµατα
λιπασµάτων.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στις αναλύσεις εκχυλισµάτων που λαµβάνονται µε τις
µεθόδους 9.1 και 9.2 από λιπάσµατα, για τα οποία στο παράρτηµα I του παρόντος
κανονισµού απαιτείται να δηλώνεται το ολικό ή/και υδατοδιαλυτό βόριο.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Τα βορικά ιόντα σχηµατίζουν µε διάλυµα αζωµεθίνης-Η ένα κίτρινο σύµπλοκο, του
οποίου η συγκέντρωση προσδιορίζεται µε φασµατοµετρία µοριακής απορρόφησης στα
410 nm. Τα παρεµποδίζοντα ιόντα δεσµεύονται µε το EDTA.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. Ρυθµιστικό διάλυµα EDTA

Σε ογκοµετρική φιάλη των 500 ml, που ήδη περιέχει 300 ml νερού, φέρονται:

− 75 g οξικού αµµωνίου (NH4OOCCH3)·

− 10 g δινατρίου άλατος του αιθυλενοδιαµινοτετραοξικού οξέος (Na2EDTA)·

− 40 ml οξικού οξέος (CH3COOH d20 = 1,05 g/ml).

Ο όγκος συµπληρώνεται µε νερό και το σύνολο αναµειγνύεται επιµελώς. Το pH του
διαλύµατος πρέπει να είναι 4,8 ± 0,1, εξακριβωµένο µε ηλεκτρόδιο υάλου.
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4.2. ∆ιάλυµα αζωµεθίνης-H

Σε ογκοµετρική φιάλη των 200 ml, φέρονται

− 10 ml ρυθµιστικού διαλύµατος (4.1)·

− 400 mg αζωµεθίνης-H (C17H12NnaO8S2)·

− 2 g ασκορβικού οξέος (C6H8O6).

− Συµπληρώνεται ο όγκος και το σύνολο αναµειγνύεται. ∆εν πρέπει να
παρασκευάζονται µεγάλες ποσότητες του αντιδραστηρίου αυτού γιατί παραµένει
σταθερό µόνο για λίγες ηµέρες.

4.3. ∆ιαλύµατα βαθµονόµησης µε βάση το βόριο

4.3.1.Αρχικό διάλυµα βορίου (100 µg/ml)

Σε ογκοµετρική φιάλη των 1 000 ml διαλύονται σε νερό 0,5719 g βορικού οξέος
(H2BO3). Ο όγκος συµπληρώνεται µε νερό και το σύνολο αναµειγνύεται επιµελώς.
Μεταγγίζεται σε πλαστική φιάλη για διατήρηση στο ψυγείο.

4.3.2.∆ιάλυµα βορίου εργασίας (10 µg/ml)

Σε ογκοµετρική φιάλη των 500 ml φέρονται 50 ml από το αρχικό διάλυµα (4.3.1). Ο
όγκος συµπληρώνεται µε νερό και το σύνολο αναµειγνύεται επιµελώς.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Φασµατόµετρο κατάλληλα εξοπλισµένο για µοριακή απορρόφηση, εφοδιασµένο µε
κυψελίδες οπτικής διαδροµής 10 mm και ρυθµισµένο σε µήκος κύµατος 410 nm.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

6.1. ∆ιαλυτοποίηση του βορίου

Βλέπε µεθόδους 9.1 ή/και 9.2 και, κατά περίπτωση, 9.3.
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6.2. Παρασκευή του διαλύµατος ανάλυσης

Ορισµένη ποσότητα του εκχυλίσµατος (6.1) αραιώνεται ώστε να ληφθεί κατάλληλη
συγκέντρωση σε βόριο για την ποσοτική ανάλυση, όπως καθορίζεται υπό 7.2.
Ενδέχεται να απαιτηθούν δύο διαδοχικές αραιώσεις. Έστω D ο συντελεστής αραίωσης.

6.3. Παρασκευή του διαλύµατος διόρθωσης

Αν το διάλυµα ανάλυσης (6.2) είναι έγχρωµο, παρασκευάζεται αντίστοιχο διάλυµα
διόρθωσης ως εξής: σε πλαστική φιάλη φέρονται 5 ml διαλύµατος ανάλυσης (6.2), 5 ml
ρυθµιστικού διαλύµατος EDTA (4.1) και 5 ml νερού. Το σύνολο αναµειγνύεται
επιµελώς.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. Παρασκευή του τυφλού διαλύµατος

Παρασκευάζεται τυφλό διάλυµα µε εφαρµογή όλης της διαδικασίας από την εκχύλιση,
από την οποία παραλείπεται µόνο το δείγµα ανάλυσης του λιπάσµατος.

7.2. Παρασκευή των διαλυµάτων βαθµονόµησης

Σε σειρά ογκοµετρικών φιαλών των 100 ml, φέρονται 0, 5, 10, 15, 20 και 25 ml από το
διάλυµα βαθµονόµησης (4.3.3). Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τα 100 ml µε νερό και
το σύνολο αναµειγνύεται επιµελώς. Τα διαλύµατα αυτά περιέχουν από 0 έως 2,5 µg/ml
βορίου.

7.3. Ανάπτυξη του χρώµατος

Σε σειρά πλαστικών φιαλών φέρονται 5 ml από τα διαλύµατα βαθµονόµησης (7.2), από
τα διαλύµατα ανάλυσης (6.2) και από το τυφλό διάλυµα (7.1). Προστίθενται 5 ml
ρυθµιστικού διαλύµατος EDTA (4.1) και 5 ml διαλύµατος αζωµεθίνης-Η (4.2).

Το σύνολο αναµειγνύεται επιµελώς και αφήνεται δυόµισι έως τρεις ώρες στο σκοτάδι
για να αναπτυχθεί το χρώµα.

7.4. Μετρήσεις

Σε µήκος κύµατος 410 nm καταγράφεται η απορρόφηση των διαλυµάτων που
παρασκευάσθηκαν υπό 7.3 και, κατά περίπτωση, του διαλύµατος διόρθωσης (6.3)
έναντι του νερού. Πριν από κάθε µέτρηση του επόµενου διαλύµατος, οι κυψελίδες
εκπλύνονται µε νερό.
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8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σχεδιάζεται καµπύλη βαθµονόµησης µε τετµηµένη τις συγκεντρώσεις των διαλυµάτων
βαθµονόµησης (7.2) και τεταγµένη τις αντίστοιχες τιµές απορρόφησης (7.4), που
παρέχει το φασµατόµετρο.

Με βάση την καµπύλη βαθµονόµησης προσδιορίζονται η συγκέντρωση σε βόριο του
τυφλού διαλύµατος (7.1), η συγκέντρωση σε βόριο του διαλύµατος ανάλυσης (6.2) και
κατά περίπτωση, αν το διάλυµα ανάλυσης είναι έγχρωµο, η διορθωµένη συγκέντρωσή
του. Για τον υπολογισµό της τελευταίας αφαιρείται η τιµή απορρόφησης που
αντιστοιχεί στο διάλυµα διόρθωσης (6.3) από εκείνη που αντιστοιχεί στο διάλυµα
ανάλυσης (6.2) και προσδιορίζεται η διορθωµένη συγκέντρωση του διαλύµατος
ανάλυσης. Η συγκέντρωση ή η διορθωµένη συγκέντρωση του διαλύµατος ανάλυσης
(6.2) σηµειώνεται µε X(xs) και η συγκέντρωση του τυφλού διαλύµατος µε (xb).

Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε βόριο είναι ίση µε:

B % = [(xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Εάν έχει χρησιµοποιηθεί η µέθοδος 9.3:

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

όπου

B είναι η εκατοστιαία αναλογία του βορίου στο λίπασµα·

xs είναι η συγκέντρωση ή η διορθωµένη συγκέντρωση (µg/ml) του διαλύµατος
ανάλυσης (6.2)·

xb είναι η συγκέντρωση (µg/ml) του τυφλού διαλύµατος (7.1)·

V είναι ο όγκος σε ml του εκχυλίσµατος που έχει ληφθεί σύµφωνα µε τη µέθοδο 9.1 ή
9.2·

D είναι ο συντελεστής που αντιστοιχεί στην αραίωση που πραγµατοποιείται υπό 6.2·

M είναι η µάζα σε γραµµάρια του δείγµατος ελέγχου που λαµβάνεται σύµφωνα µε τη
µέθοδο 9.1 ή 9.2.

Υπολογισµός του συντελεστή αραίωσης D: εάν (a1) και (a2) είναι οι διαδοχικές
κατάλληλες ποσότητες και (v1) και (v2) οι όγκοι των αντίστοιχων αραιώσεών τους, ο
συντελεστής αραίωσης D είναι ίσος µε:

D = (v1/a1) × (v2/a2)
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 9.6
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΣΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται µέθοδος ποσοτικού προσδιορισµού του κοβαλτίου
στα εκχυλίσµατα λιπασµάτων.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στις αναλύσεις εκχυλισµάτων που λαµβάνονται µε τις
µεθόδους 9.1 και 9.2 από λιπάσµατα, για τα οποία στο παράρτηµα I E του παρόντος
κανονισµού απαιτείται να δηλώνεται το ολικό ή/και υδατοδιαλυτό κοβάλτιο.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Μετά από κατάλληλη κατεργασία και αραίωση των εκχυλισµάτων, προσδιορίζεται
ποσοτικά το κοβάλτιο µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. ∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος, περίπου 6 mol/l

Βλέπε µέθοδο 9.4 (4.1).

4.2. ∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος, περίπου 0,5 mol/l

Βλέπε µέθοδο 9.4 (4.2).

4.3. ∆ιαλύµατα άλατος του λανθανίου (10 g La ανά λίτρο)

Βλέπε µέθοδο 9.4 (4.3).

4.4. ∆ιαλύµατα βαθµονόµησης µε βάση το κοβάλτιο
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4.4.1.Αρχικό διάλυµα κοβαλτίου (1000 µg/ml)

Σε ποτήρι ζέσεως των 250 ml ζυγίζεται, µε ακρίβεια 0,1 mg, 1 g κοβαλτίου,
προστίθενται 25 ml υδροχλωρικού οξέος 6 mol/l (4.1) και το σύνολο θερµαίνεται σε
ηλεκτρική εστία µέχρι πλήρους διαλυτοποίησης του κοβαλτίου. Αφού ψυχθεί
µεταφέρεται ποσοτικά σε ογκοµετρική φιάλη των 1 000 ml. Ο όγκος συµπληρώνεται µε
νερό και το σύνολο αναµειγνύεται επιµελώς.

4.4.2.∆ιάλυµα κοβαλτίου εργασίας (100 µg/ml)

Σε ογκοµετρική φιάλη των 100 ml, φέρονται 10 ml του αρχικού διαλύµατος (4.4.1). Ο
όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l
(4.2) και κατόπιν αναµειγνύεται προσεκτικά.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Φασµατόµετρο ατοµικής απορρόφησης: βλέπε µέθοδο 9.4 (5). Το όργανο πρέπει να
είναι εφοδιασµένο µε πηγή εκποµπής των χαρακτηριστικών φασµατικών γραµµών του
κοβαλτίου (240,7 nm) καθώς και µε διάταξη για διόρθωση του θορύβου από τη φλόγα.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

6.1. ∆ιαλυτοποίηση του κοβαλτίου

Βλέπε µεθόδους 9.1 ή/και 9.2 και, κατά περίπτωση, 9.3.

6.2. Παρασκευή του διαλύµατος ανάλυσης

Βλέπε µέθοδο 9.4 (6.2). Το διάλυµα ανάλυσης πρέπει να περιέχει 10 % (v/v)
διαλύµατος άλατος του λανθανίου (4.3).

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. Παρασκευή του τυφλού διαλύµατος

Βλέπε µέθοδο 9.4 (7.1). Το τυφλό διάλυµα πρέπει να περιέχει 10 % (v/v) του
διαλύµατος άλατος του λανθανίου που έχει χρησιµοποιηθεί υπό 6.2.
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7.2. Παρασκευή των διαλυµάτων βαθµονόµησης

Βλέπε µέθοδο 9.4 (7.2).

Για βέλτιστο εύρος συγκεντρώσεων για την ποσοτική ανάλυση από 0 έως 5 µg/ml
κοβαλτίου, φέρονται σε ογκοµετρικές φιάλες των 100 ml, αντίστοιχα, 0, 0,5, 1, 2, 3, 4
και 5 ml από το διάλυµα εργασίας (4.4.2). Ρυθµίζεται, αν χρειάζεται, η συγκέντρωση
των διαλυµάτων σε υδροχλωρικό οξύ, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερη προς
την αντίστοιχη συγκέντρωση του διαλύµατος ανάλυσης. Προστίθενται σε κάθε φιάλη
10 ml του διαλύµατος άλατος του λανθανίου που έχει χρησιµοποιηθεί υπό 6.2. Ο όγκος
συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l (4.2) και
αναµειγνύεται επιµελώς. Τα εν λόγω διαλύµατα περιέχουν αντίστοιχα 0, 0,5, 1, 2, 3, 4
και 5 µg/ml κοβαλτίου.

7.3. Μετρήσεις

Βλέπε µέθοδο 9.4 (7.3). Το φασµατόµετρο (5) ετοιµάζεται για µετρήσεις στο µήκος
κύµατος των 240,7 nm.

8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Βλέπε µέθοδο 9.4 (8).

Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε κοβάλτιο είναι ίση µε:

Co % = [xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Εάν έχει χρησιµοποιηθεί η µέθοδος 9.3:

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

όπου

Co είναι η εκατοστιαία αναλογία του κοβαλτίου στο λίπασµα·

xs είναι η συγκέντρωση σε µg/ml του διαλύµατος ανάλυσης (6.2)·
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xb είναι η συγκέντρωση σε µg/ml του τυφλού διαλύµατος (7.1)·

V είναι ο όγκος σε ml του εκχυλίσµατος που λαµβάνεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 9.1 ή
9.2·

D είναι ο συντελεστής που αντιστοιχεί στην αραίωση που πραγµατοποιείται υπό 6.2·

M είναι η µάζα σε γραµµάρια του δείγµατος ανάλυσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε τη
µέθοδο 9.1 ή 9.2.

Υπολογισµός του συντελεστή αραίωσης D: εάν (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) και (a) είναι οι
κατάλληλες ποσότητες και (v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) και (100) οι όγκοι σε ml των
αντίστοιχων αραιώσεών τους, ο συντελεστής αραίωσης D είναι ίσος µε:

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

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 9.7
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται µέθοδος ποσοτικού προσδιορισµού του χαλκού στα
εκχυλίσµατα λιπασµάτων.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στις αναλύσεις εκχυλισµάτων που λαµβάνονται µε τις
µεθόδους 9.1 και 9.2 από λιπάσµατα, για τα οποία στο παράρτηµα I E του παρόντος
κανονισµού απαιτείται να δηλώνεται ο ολικός ή/και υδατοδιαλυτός χαλκός.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Μετά από κατάλληλη κατεργασία και αραίωση των εκχυλισµάτων, προσδιορίζεται
ποσοτικά ο χαλκός µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. ∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος, περίπου 6 mol/l

Βλέπε µέθοδο 9.4 (4.1).
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4.2. ∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος, περίπου 0,5 mol/l

Βλέπε µέθοδο 9.4 (4.2).

4.3. ∆ιάλυµα υπεροξειδίου του υδρογόνου (30 % H2O2, d20= 1,11 g/ml), απαλλαγµένο από
θρεπτικά µικροσυστατικά

4.4. ∆ιαλύµατα βαθµονόµησης µε βάση το χαλκό

4.4.1.Αρχικό διάλυµα χαλκού (1000 µg/ml)

Σε ποτήρι ζέσεως των 250 ml ζυγίζεται, µε ακρίβεια 0,1 mg, 1 g χαλκού, προστίθενται
25 ml υδροχλωρικού οξέος 6 mol/l (4.1) και 5 ml διαλύµατος υπεροξειδίου του
υδρογόνου (4.3), και θερµαίνεται σε ηλεκτρική εστία µέχρι πλήρους διαλυτοποίησης
του χαλκού. Μεταγγίζεται ποσοτικά σε ογκοµετρική φιάλη των 1 000 ml. Ο όγκος
συµπληρώνεται µε νερό και το σύνολο αναµειγνύεται προσεκτικά.

4.4.2.∆ιάλυµα χαλκού εργασίας (100 µg/ml)

Σε ογκοµετρική φιάλη των 200 ml φέρονται 20 ml του αρχικού διαλύµατος (4.4.1). Ο
όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l
(4.2) και αναµειγνύεται επιµελώς.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Φασµατόµετρο ατοµικής απορρόφησης: βλέπε µέθοδο 9.4 (5). Το όργανο πρέπει να
είναι εφοδιασµένο µε πηγή εκποµπής των χαρακτηριστικών φασµατικών γραµµών του
χαλκού (324,8 nm).

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

6.1. ∆ιαλυτοποίηση του χαλκού

Βλέπε µεθόδους 9.1 ή/και 9.2 και, κατά περίπτωση, 9.3.

6.2. Παρασκευή του διαλύµατος ανάλυσης

Βλέπε µέθοδο 9.4 (6.2).
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7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. Παρασκευή του τυφλού διαλύµατος

Βλέπε µέθοδο 9.4 (7.1).

7.2. Παρασκευή των διαλυµάτων βαθµονόµησης

Βλέπε µέθοδο 9.4 (7.2).

Για βέλτιστο εύρος συγκεντρώσεων για την ποσοτική ανάλυση από 0 έως 5 µg/ml
χαλκού, φέρονται σε ογκοµετρικές φιάλες των 100 ml, αντίστοιχα, 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 και
5 ml από το διάλυµα εργασίας (4.4.2). Ρυθµίζεται, αν χρειαστεί, η συγκέντρωση των
διαλυµάτων σε υδροχλωρικό οξύ, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερη προς την
αντίστοιχη συγκέντρωση του διαλύµατος ανάλυσης (6.2). Ο όγκος συµπληρώνεται
µέχρι τη χαραγή µε το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l (4.2) και αναµειγνύεται
επιµελώς. Τα εν λόγω διαλύµατα περιέχουν αντίστοιχα 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 και 5 µg/ml
χαλκού.

7.3. Μετρήσεις

Βλέπε µέθοδο 9.4 (7.3). Το φασµατόµετρο (5) ετοιµάζεται για µετρήσεις στο µήκος
κύµατος των 324,8 nm.

8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Βλέπε µέθοδο 9.4 (8).

Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε χαλκό είναι ίση µε:

Cu % = [xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Εάν έχει χρησιµοποιηθεί η µέθοδος 9.3:

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

όπου

Cu είναι η εκατοστιαία αναλογία του χαλκού στο λίπασµα·

xs είναι η συγκέντρωση σε µg/ml του διαλύµατος ανάλυσης (6.2)·
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xb είναι η συγκέντρωση σε µg/ml του τυφλού διαλύµατος (7.1)·

V είναι ο όγκος σε ml του εκχυλίσµατος που λαµβάνεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 9.1 ή
9.2·

D είναι ο συντελεστής που αντιστοιχεί στην αραίωση που πραγµατοποιείται υπό 6.2·

M είναι η µάζα σε γραµµάρια του δείγµατος ανάλυσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε τη
µέθοδο 9.1 ή 9.2.

Υπολογισµός του συντελεστή αραίωσης D: εάν (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) και (a) είναι οι
κατάλληλες ποσότητες και (v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) και (100) οι όγκοι σε ml των
αντίστοιχων αραιώσεών τους, ο συντελεστής αραίωσης D είναι ίσος µε:

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

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 9.8
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΣΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται µέθοδος ποσοτικού προσδιορισµού του σιδήρου στα
εκχυλίσµατα λιπασµάτων.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στις αναλύσεις εκχυλισµάτων που λαµβάνονται µε τις
µεθόδους 9.1 και 9.2 από λιπάσµατα, για τα οποία στο παράρτηµα I E του παρόντος
κανονισµού απαιτείται να δηλώνεται ο ολικός ή/και υδατοδιαλυτός σίδηρος.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Μετά από κατάλληλη κατεργασία και αραίωση του εκχυλίσµατος, προσδιορίζεται
ποσοτικά ο σίδηρος µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης.
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4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. ∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος, περίπου 6 mol/l

Βλέπε µέθοδο 9.4 (4.1).

4.2. ∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος, περίπου 0,5 mol/l

Βλέπε µέθοδο 9.4 (4.2).

4.3. ∆ιάλυµα υπεροξειδίου του υδρογόνου (30 % H2O2, d20= 1,11 g/ml), απαλλαγµένο από
θρεπτικά µικροσυστατικά

4.4. ∆ιαλύµατα άλατος του λανθανίου (10 g La ανά λίτρο)

Βλέπε µέθοδο 9.4 (4.3).

4.5. ∆ιαλύµατα βαθµονόµησης µε βάση το σίδηρο

4.5.1.Αρχικό διάλυµα σιδήρου (1000 µg/ml)

Σε ποτήρι ζέσεως των 500 ml ζυγίζεται, µε ακρίβεια 0,1 mg, 1 g σύρµατος καθαρού
σιδήρου, προστίθενται 200 ml υδροχλωρικού οξέος 6 mol/l (4.1) και 15 ml διαλύµατος
υπεροξειδίου του υδρογόνου (4.3). Το διάλυµα θερµαίνεται σε ηλεκτρική εστία µέχρι
πλήρους διαλυτοποίησης του σιδήρου. Αφού ψυχθεί µεταφέρεται ποσοτικά σε
ογκοµετρική φιάλη των 1 000 ml. Ο όγκος συµπληρώνεται µε νερό και το σύνολο
αναµειγνύεται επιµελώς.

4.5.2.∆ιάλυµα σιδήρου εργασίας (100 µg/ml)

Σε ογκοµετρική φιάλη των 200 ml φέρονται 20 ml του αρχικού διαλύµατος (4.5.1). Ο
όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l
(4.2) και αναµειγνύεται επιµελώς.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Φασµατόµετρο ατοµικής απορρόφησης: βλέπε µέθοδο 9.4 (5). Το όργανο πρέπει να
είναι εφοδιασµένο µε πηγή εκποµπής των χαρακτηριστικών φασµατικών γραµµών του
σιδήρου (248,3 nm).
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6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

6.1. ∆ιαλυτοποίηση του σιδήρου

Βλέπε µεθόδους 9.1 ή/και 9.2 και, κατά περίπτωση, 9.3.

6.2. Παρασκευή του διαλύµατος ανάλυσης

Βλέπε µέθοδο 9.4 (6.2). Το διάλυµα ανάλυσης πρέπει να περιέχει 10 % (v/v)
διαλύµατος άλατος του λανθανίου.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. Παρασκευή του τυφλού διαλύµατος

Βλέπε µέθοδο 9.4 (7.1). Το διάλυµα ανάλυσης πρέπει να περιέχει 10 % (v/v) του
διαλύµατος άλατος του λανθανίου που χρησιµοποιήθηκε υπό 6.2.

7.2. Παρασκευή των διαλυµάτων βαθµονόµησης

Βλέπε µέθοδο 9.4 (7.2).

Για βέλτιστο εύρος συγκεντρώσεων για την ποσοτική ανάλυση από 0 έως 10 µg/ml
σιδήρου, φέρονται σε ογκοµετρικές φιάλες των 100 ml, αντίστοιχα, 0, 2, 4, 6, 8 και
10 ml από το διάλυµα εργασίας (4.5.2). Ρυθµίζεται, αν χρειάζεται, η συγκέντρωση των
διαλυµάτων σε υδροχλωρικό οξύ, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερη προς την
αντίστοιχη συγκέντρωση του διαλύµατος ανάλυσης. Προστίθενται σε κάθε φιάλη 10 ml
του διαλύµατος άλατος του λανθανίου που έχει χρησιµοποιηθεί υπό 6.2. Ο όγκος
συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l (4.2) και
αναµειγνύεται επιµελώς. Τα εν λόγω διαλύµατα περιέχουν 0, 2, 4, 6, 8 και 10 µg/ml
σιδήρου αντίστοιχα.

7.3. Μετρήσεις

Βλέπε µέθοδο 9.4 (7.3). Το φασµατόµετρο (5) ετοιµάζεται για µετρήσεις στο µήκος
κύµατος των 248,3 nm.

8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Βλέπε µέθοδο 9.4 (8).
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Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε σίδηρο είναι ίση µε:

Fe % = [xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Εάν έχει χρησιµοποιηθεί η µέθοδος 9.3:

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

όπου

Fe είναι η εκατοστιαία αναλογία του σιδήρου στο λίπασµα·

xs είναι η συγκέντρωση σε µg/ml του διαλύµατος ανάλυσης (6.2)·

xb είναι η συγκέντρωση σε µg/ml του τυφλού διαλύµατος (7.1)·

V είναι ο όγκος σε ml του εκχυλίσµατος που λαµβάνεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 9.1 ή
9.2·

D είναι ο συντελεστής που αντιστοιχεί στην αραίωση που πραγµατοποιείται υπό 6.2·

M είναι η µάζα σε γραµµάρια του δείγµατος ανάλυσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε τη
µέθοδο 9.1 ή 9.2.

Υπολογισµός του συντελεστή αραίωσης D: εάν (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) και (a) είναι οι
κατάλληλες ποσότητες και (v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) και (100) οι όγκοι σε ml των
αντίστοιχων αραιώσεών τους, ο συντελεστής αραίωσης D είναι ίσος µε:

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

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 9.9
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΣΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται µέθοδος ποσοτικού προσδιορισµού του µαγγανίου
στα εκχυλίσµατα λιπασµάτων.
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2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στις αναλύσεις εκχυλισµάτων που λαµβάνονται µε τις
µεθόδους 9.1 και 9.2 από λιπάσµατα, για τα οποία στο παράρτηµα I E του παρόντος
κανονισµού απαιτείται να δηλώνεται το ολικό ή/και υδατοδιαλυτό µαγγάνιο.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Μετά από κατάλληλη κατεργασία και αραίωση των εκχυλισµάτων, προσδιορίζεται
ποσοτικά το µαγγάνιο µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. ∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος, περίπου 6 mol/l

Βλέπε µέθοδο 9.4 (4.1).

4.2. ∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος, περίπου 0,5 mol/l

Βλέπε µέθοδο 9.4 (4.2).

4.3. ∆ιαλύµατα άλατος του λανθανίου (10 g La ανά λίτρο)

Βλέπε µέθοδο 9.4 (4.3).

4.4. ∆ιαλύµατα βαθµονόµησης µε βάση το µαγγάνιο

4.4.1.Αρχικό διάλυµα µαγγανίου (1000 µg/ml)

Σε ποτήρι ζέσεως των 250 ml, ζυγίζεται, µε ακρίβεια 0,1 mg, 1 g µαγγάνιο,
προστίθενται 25 ml υδροχλωρικού οξέος 6 mol/l (4.1). Το διάλυµα θερµαίνεται σε
ηλεκτρική εστία µέχρι πλήρους διαλυτοποίησης του µαγγανίου. Αφού ψυχθεί
µεταφέρεται ποσοτικά σε ογκοµετρική φιάλη των 1 000 ml. Ο όγκος συµπληρώνεται µε
νερό και το σύνολο αναµειγνύεται επιµελώς.
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4.4.2.∆ιάλυµα µαγγανίου εργασίας (100 µg/ml)

Σε ογκοµετρική φιάλη των 200 ml αραιώνονται 20 ml του αρχικού διαλύµατος (4.4.1)
µε το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l (4.2). Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη
χαραγή µε το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l (4.2) και αναµειγνύεται επιµελώς.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Φασµατόµετρο ατοµικής απορρόφησης: βλέπε µέθοδο 9.4 (5). Το όργανο πρέπει να
είναι εφοδιασµένο µε πηγή εκποµπής των χαρακτηριστικών φασµατικών γραµµών του
µαγγανίου (279,6 nm).

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

6.1. ∆ιαλυτοποίηση του µαγγανίου

Βλέπε µεθόδους 9.1 ή/και 9.2 και, κατά περίπτωση, 9.3.

6.2. Παρασκευή του διαλύµατος ανάλυσης

Βλέπε µέθοδο 9.4 (6.2). Το διάλυµα ανάλυσης πρέπει να περιέχει 10 % (v/v)
διαλύµατος άλατος του λανθανίου (4.3).

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. Παρασκευή του τυφλού διαλύµατος

Βλέπε µέθοδο 9.4 (7.1). Το διάλυµα ανάλυσης πρέπει να περιέχει 10 % (v/v) του
διαλύµατος άλατος του λανθανίου που χρησιµοποιείται υπό 6.2.

7.2. Παρασκευή των διαλυµάτων βαθµονόµησης

Βλέπε µέθοδο 9.4 (7.2).

Για βέλτιστο εύρος συγκεντρώσεων για την ποσοτική ανάλυση από 0 έως 5 µg/ml
µαγγανίου, φέρονται σε ογκοµετρικές φιάλες των 100 ml, αντίστοιχα, 0, 0,5, 1, 2, 3, 4
και 5 ml από το διάλυµα εργασίας (4.4.2). Ρυθµίζεται, αν χρειαστεί, η συγκέντρωση
των διαλυµάτων σε υδροχλωρικό οξύ, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερη προς
την αντίστοιχη συγκέντρωση του διαλύµατος ανάλυσης. Προστίθενται σε κάθε φιάλη
10 ml του διαλύµατος άλατος του λανθανίου που έχει χρησιµοποιηθεί υπό 6.2. Ο όγκος
συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l (4.2) και
αναµειγνύεται επιµελώς. Τα εν λόγω διαλύµατα περιέχουν αντίστοιχα 0, 0,5, 1, 2, 3, 4
και 5 µg/ml µαγγανίου.
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7.3. Προσδιορισµός

Βλέπε µέθοδο 9.4 (7.3). Το φασµατόµετρο (5) ετοιµάζεται για µετρήσεις στο µήκος
κύµατος των 279,6 nm.

8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Βλέπε µέθοδο 9.4 (8).

Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε µαγγάνιο είναι ίση µε:

Mn % = [xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Εάν έχει χρησιµοποιηθεί η µέθοδος 9.3:

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

όπου

Mn είναι η εκατοστιαία αναλογία του µαγγανίου στο λίπασµα·

xs είναι η συγκέντρωση σε µg/ml του διαλύµατος ανάλυσης (6.2)·

xb είναι η συγκέντρωση σε µg/ml του τυφλού διαλύµατος (7.1)·

V είναι ο όγκος σε ml του εκχυλίσµατος που λαµβάνεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 9.1 ή
9.2·

D είναι ο συντελεστής που αντιστοιχεί στην αραίωση που πραγµατοποιείται υπό 6.2·

M είναι η µάζα σε γραµµάρια του δείγµατος ανάλυσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε τη
µέθοδο 9.1 ή 9.2.

Υπολογισµός του συντελεστή αραίωσης D: εάν (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) και (a) είναι οι
κατάλληλες ποσότητες και (v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) και (100) οι όγκοι σε ml των
αντίστοιχων αραιώσεών τους, ο συντελεστής αραίωσης D είναι ίσος µε:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a)
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 9.10
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒ∆ΑΙΝΙΟΥ ΣΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ

ΘΕΙΟΚΥΑΝΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται µέθοδος ποσοτικού προσδιορισµού του µολυβδαινίου
στα εκχυλίσµατα λιπασµάτων.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στις αναλύσεις εκχυλισµάτων που λαµβάνονται µε τις
µεθόδους 9.1 και 9.2 από λιπάσµατα, για τα οποία στο παράρτηµα I E του παρόντος
κανονισµού απαιτείται να δηλώνεται το ολικό ή/και υδατοδιαλυτό µολυβδαίνιο.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Το µολυβδαίνιο (V) σχηµατίζει µε τα ιόντα SCN σε όξινο περιβάλλον το σύµπλοκο
[MoO(SCN)5].

Το µολυβδαινικό σύµπλοκο εκχυλίζεται µε οξικό n-βουτυλεστέρα. Τα παρεµποδίζοντα
ιόντα, όπως του σιδήρου, αποµακρύνονται στην υδατική στιβάδα. Ο κιτρινοπορτοκαλί
χρωµατισµός ανιχνεύεται µε φασµατοµετρία µοριακής απορρόφησης στα 470 nm.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. ∆ιάλυµα αραιού υδροχλωρικού οξέος (HCl), περίπου 6 mol/l

Βλέπε µέθοδο 9.4 (4.1).

4.2. ∆ιάλυµα χαλκού (70 m g/l) σε υδροχλωρικό οξύ 1,5 mol/l

Σε ογκοµετρική φιάλη των 1 000 ml, διαλύονται 275 mg θειικού χαλκού (CuSO4
5H2O), ζυγισµένου µε ακρίβεια 0,1 mg, σε 250 ml διαλύµατος υδροχλωρικού οξέος
6 mol/l (4.1). Ο όγκος συµπληρώνεται µε νερό και το σύνολο αναµειγνύεται επιµελώς.



12733/2/02 REV 2 GA/sa 183
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV DG C II   EL

4.3. ∆ιάλυµα ασκορβικού οξέος (50 g/l)

Σε ογκοµετρική φιάλη των 1 000 ml διαλύονται σε νερό 50 g ασκορβικού οξέος
(C6H8O6). Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό και ακολουθεί
οµογενοποίηση. Το διάλυµα φυλάσσεται στο ψυγείο.

4.4. Οξικός n-βουτυλεστέρας.

4.5. ∆ιάλυµα θειοκυανικού αµµωνίου, 0,2 mol/l

Σε ογκοµετρική φιάλη 1 000 ml, διαλύονται σε νερό 15,224 g NH4SCN. Ο όγκος
συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό και ακολουθεί οµογενοποίηση. Το διάλυµα
φυλάσσεται σε σκοτεινόχρωµη φιάλη.

4.6. ∆ιάλυµα χλωριούχου κασσιτέρου (50 g/l) σε υδροχλωρικό οξύ 2 mol/l

Το διάλυµα πρέπει να είναι απόλυτα διαυγές και να παρασκευάζεται αµέσως πριν από
τη χρήση του. Χρησιµοποιείται χλωριούχος κασσίτερος µεγάλης καθαρότητας,
διαφορετικά το διάλυµα δεν είναι διαυγές.

Για την παρασκευή 100 ml διαλύµατος, διαλύονται 5 g (SnCl22H2O) σε 35 ml
διαλύµατος HCl 6 mol/l (4.1). Προστίθενται 10 ml διαλύµατος χαλκού (4.2). Ο όγκος
συµπληρώνεται µε νερό και το σύνολο αναµειγνύεται επιµελώς.

4.7. ∆ιαλύµατα βαθµονόµησης µε βάση το µολυβδαίνιο

4.7.1.Αρχικό διάλυµα µολυβδαινίου (500 µg/ml)

Σε ογκοµετρική φιάλη των 1 000 ml, διαλύονται 0,920 g µολυβδαινικού αµµωνίου
[(NH4)6Mo7O24. 4H2O], ζυγισµένου µε ακρίβεια 0,1 mg, σε υδροχλωρικό οξύ 6 mol/l
(4.1). Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε το ίδιο διάλυµα και το σύνολο
αναµειγνύεται επιµελώς.

4.7.2.Ενδιάµεσο διάλυµα µολυβδαινίου (25 µg/ml)

Σε ογκοµετρική φιάλη των 500 ml φέρονται 25 ml του αρχικού διαλύµατος (4.7.1). Ο
όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε υδροχλωρικό οξύ 6 mol/l (4.1) και το σύνολο
αναµειγνύεται επιµελώς.

4.7.3.∆ιάλυµα µολυβδαινίου εργασίας (2,5 µg/ml)

Σε ογκοµετρική φιάλη των 100 ml φέρονται 10 ml από το ενδιάµεσο διάλυµα (4.7.2). Ο
όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε υδροχλωρικό οξύ 6 mol/l (4.1) και το σύνολο
αναµειγνύεται επιµελώς.
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5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Φασµατόµετρο για την τεχνική της µοριακής απορρόφησης ρυθµισµένο σε µήκος
κύµατος 470 nm και εφοδιασµένο µε κυψελίδες οπτικής διαδροµής 20 mm

5.2. ∆ιαχωριστική χοάνη των 200 ή 250 ml

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

6.1. ∆ιαλυτοποίηση του µολυβδαινίου

Βλέπε µεθόδους 9.1 ή/και 9.2 και, κατά περίπτωση, 9.3.

6.2. Παρασκευή του διαλύµατος ανάλυσης

Μία κατάλληλη ποσότητα του εκχυλίσµατος (6.1) αραιώνεται µε το διάλυµα
υδροχλωρικού οξέος 6 mol/l (4.1), ώστε να ληφθεί κατάλληλη συγκέντρωση σε
µολυβδαίνιο. Έστω D ο συντελεστής αραίωσης.

Από την τελευταία αραίωση λαµβάνεται κατάλληλη ποσότητα (a), ώστε να περιέχει 1
έως 12 µg µολυβδαινίου, και φέρεται στη διαχωριστική χοάνη (5.2). Ο όγκος
συµπληρώνεται µέχρι τα 50 ml µε το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 6 mol/l (4.2).

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. Παρασκευή του τυφλού διαλύµατος

Παρασκευάζεται τυφλό διάλυµα µε εφαρµογή όλης της διαδικασίας από την εκχύλιση,
από την οποία παραλείπεται µόνο το δείγµα ανάλυσης του λιπάσµατος.

7.2. Παρασκευή των διαλυµάτων βαθµονόµησης

Παρασκευάζεται σειρά 6 τουλάχιστον διαλυµάτων βαθµονόµησης µε αυξανόµενες
συγκεντρώσεις, ώστε να αντιστοιχούν στη βέλτιστη περιοχή απόκρισης του
φασµατόµετρου.
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Για το εύρος µαζών 0-12,5 µg µολυβδαινίου, φέρονται σε ισάριθµες διαχωριστικές
χοάνες (5.2), αντίστοιχα, 0, 1, 2, 3, 4 και 5 ml από το διάλυµα εργασίας (4.7.3).
Προστίθεται συµπλήρωµα υδροχλωρικού οξέος 6 mol/l (4.1) µέχρι τα 50 ml. Οι χοάνες
περιέχουν 0, 2,5, 5, 7,5, 10 και 12,5 µg µολυβδαινίου αντίστοιχα.

7.3. Ανάπτυξη και διαχωρισµός του συµπλόκου

Σε κάθε διαχωριστική χοάνη (6.2, 7.1 και 7.2) προστίθενται διαδοχικά κατά σειρά:

− 10 ml διαλύµατος χαλκού (4.2)

− 20 ml διαλύµατος ασκορβικού οξέος (4.3)·

ακολουθεί οµογενοποίηση και αναµονή για 2 έως 3 λεπτά. Στη συνέχεια προστίθενται:

� 10 ml οξικού n-βουτυλεστέρα (4.4), µε σιφώνιο ακριβείας

� 20 ml θειοκυανικού διαλύµατος (4.5).

Το σύνολο ανακινείται 1 λεπτό ώστε να εκχυλιστεί το σύµπλοκο στην οργανική
στιβάδα και αφήνεται σε ηρεµία για να σχηµατιστούν ευκρινώς οι στιβάδες. Μετά το
διαχωρισµό των δύο στιβάδων, παραλαµβάνεται πλήρως η κάτω υδατική στιβάδα και
απορρίπτεται. Στη συνέχεια, η οργανική στιβάδα εκπλύνεται µε:

� 10 ml διαλύµατος χλωριούχου κασσιτέρου (4.6).

Το σύνολο ανακινείται 1 λεπτό. Αφήνεται σε ηρεµία για να σχηµατιστούν ευκρινώς οι
στιβάδες και αποµακρύνεται πλήρως η υδατική στιβάδα. Η οργανική στιβάδα
συλλέγεται σε δοκιµαστικό σωλήνα, πράγµα που επιτρέπει να συγκεντρωθούν οι
σταγόνες νερού, που βρίσκονται σε διασπορά.

7.4. Μετρήσεις

Σε µήκος κύµατος 470 nm µετράται έναντι του διαλύµατος βαθµονόµησης
συγκεντρώσεως 0 µg/ml σε µολυβδαίνιο (7.2) και καταγράφεται η απορρόφηση των
διαλυµάτων που λαµβάνονται υπό 7.3.
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8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σχεδιάζεται καµπύλη βαθµονόµησης µε τετµηµένη τις αντίστοιχες µάζες µολυβδαινίου,
σε µg, που περιέχονται στα διαλύµατα βαθµονόµησης (7.2) και τεταγµένη τις
αντίστοιχες τιµές απορρόφησης (7.4) που παρέχει το φασµατόµετρο.

Με βάση την καµπύλη αυτή προσδιορίζονται η µάζα µολυβδαινίου που περιέχεται στο
διάλυµα ανάλυσης (6.2) και η µάζα του στο τυφλό διάλυµα (7.1). Οι µάζες αυτές
σηµειώνονται µε (xs) και (xb) αντίστοιχα.

Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε µολυβδαίνιο είναι ίση µε:

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

Εάν έχει χρησιµοποιηθεί η µέθοδος 9.3:

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

όπου

Mo είναι η εκατοστιαία αναλογία του µολυβδαινίου στο λίπασµα·

a είναι ο όγκος σε ml της κατάλληλης ποσότητας που λαµβάνεται από την τελευταία
αραίωση (6.2)·

xs είναι η µάζα σε µg του µολυβδαινίου στο διάλυµα ανάλυσης (6.2)·

xb είναι η µάζα σε µg του µολυβδαινίου στο τυφλό διάλυµα (7.1) της οποίας ο όγκος
αντιστοιχεί στον όγκο (a) της κατάλληλης ποσότητας του διαλύµατος ανάλυσης (6.2)·

V είναι ο όγκος σε ml του εκχυλίσµατος που λαµβάνεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 9.1 ή
9.2·

D είναι ο συντελεστής αραίωσης που αντιστοιχεί στην αραίωση που πραγµατοποιείται
υπό 6.2·

M είναι η µάζα σε γραµµάρια του δείγµατος ανάλυσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε τη
µέθοδο 9.1 ή 9.2.
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Υπολογισµός του συντελεστή αραίωσης D: εάν (a1), (a2) είναι οι διαδοχικές
κατάλληλες ποσότητες και (v1), (v2) οι όγκοι των αντίστοιχων αραιώσεών τους, ο
συντελεστής αραίωσης D είναι ίσος µε:

D = (v1/a1) × (v2/a2)

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 9.11
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται µέθοδος ποσοτικού προσδιορισµού του ψευδαργύρου
στα εκχυλίσµατα λιπασµάτων.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στις αναλύσεις εκχυλισµάτων που λαµβάνονται µε τις
µεθόδους 9.1 και 9.2 από λιπάσµατα, για τα οποία στο παράρτηµα I E του παρόντος
κανονισµού απαιτείται να δηλώνεται ο ολικός ή/και υδατοδιαλυτός ψευδάργυρος.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Μετά από κατάλληλη κατεργασία και αραίωση των εκχυλισµάτων, προσδιορίζεται
ποσοτικά ο ψευδάργυρος µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. ∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος, περίπου 6 mol/l

Βλέπε µέθοδο 9.4 (4.1).

4.2. ∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος, περίπου 0,5 mol/l

Βλέπε µέθοδο 9.4 (4.2).

4.3. ∆ιαλύµατα άλατος του λανθανίου (10 g La ανά λίτρο)

Βλέπε µέθοδο 9.4 (4.3).
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4.4. ∆ιαλύµατα βαθµονόµησης µε βάση τον ψευδάργυρο

4.4.1 Αρχικό διάλυµα ψευδαργύρου (1000 µg/ml)

Σε ογκοµετρική φιάλη των 1 000 ml διαλύεται 1 g σκόνης ή φυλλιδίων ψευδαργύρου,
ζυγισµένου µε ακρίβεια 0,1 mg, σε 25 ml υδροχλωρικού οξέος 6 mol/l (4.1). Όταν
διαλυθεί τελείως ο ψευδάργυρος, συµπληρώνεται ο όγκος µε νερό και ακολουθεί
οµογενοποίηση.

4.4.2.∆ιάλυµα ψευδαργύρου εργασίας (100 µg/ml)

Σε ογκοµετρική φιάλη των 200 ml αραιώνονται 20 ml αρχικού διαλύµατος (4.4.1) µε το
διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l (4.2). Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή
µε το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l (4.2) και αναµειγνύεται επιµελώς.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Φασµατόµετρο ατοµικής απορρόφησης: βλέπε µέθοδο 9.4 (5). Το όργανο πρέπει να
είναι εφοδιασµένο µε πηγή εκποµπής των χαρακτηριστικών φασµατικών γραµµών του
ψευδαργύρου (213,8 nm) καθώς και µε διάταξη για διόρθωση του θορύβου
υποστρώµατος της φλόγας.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

6.1. ∆ιαλυτοποίηση του ψευδαργύρου

Βλέπε µεθόδους 9.1 ή/και 9.2 και, κατά περίπτωση, 9.3.

6.2. Παρασκευή του διαλύµατος ανάλυσης

Βλέπε µέθοδο 9.4 (6.2). Το διάλυµα ανάλυσης πρέπει να περιέχει 10 % (v/v)
διαλύµατος άλατος του λανθανίου (4.3).

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. Παρασκευή του τυφλού διαλύµατος

Βλέπε µέθοδο 9.4 (7.1). Το διάλυµα ανάλυσης πρέπει να περιέχει 10 % (v/v) του
διαλύµατος άλατος του λανθανίου που χρησιµοποιείται υπό 6.2.
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7.2. Παρασκευή των διαλυµάτων βαθµονόµησης

Βλέπε µέθοδο 9.4 (7.2).

Για βέλτιστο εύρος συγκεντρώσεων για την ποσοτική ανάλυση από 0 έως 5 µg/ml
ψευδαργύρου, φέρονται σε ογκοµετρικές φιάλες των 100 ml, αντίστοιχα, 0, 0,5, 1, 2, 3,
4 και 5 ml από το διάλυµα εργασίας (4.4.2). Ρυθµίζεται, αν χρειαστεί, η συγκέντρωση
των διαλυµάτων σε υδροχλωρικό οξύ, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερη προς
την αντίστοιχη συγκέντρωση του διαλύµατος ανάλυσης. Προστίθενται σε κάθε φιάλη
10 ml του διαλύµατος άλατος του λανθανίου που έχει χρησιµοποιηθεί υπό 6.2. Ο όγκος
συµπληρώνεται µέχρι τα 100 ml µε το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l (4.2) και
αναµειγνύεται επιµελώς. Τα εν λόγω διαλύµατα περιέχουν αντίστοιχα 0, 0,5, 1, 2, 3, 4
και 5 µg/ml ψευδαργύρου.

7.3. Μετρήσεις

Βλέπε µέθοδο 9.4 (7.3). Το φασµατόµετρο (5) ετοιµάζεται για µετρήσεις στο µήκος
κύµατος των 213,8 nm.

8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Βλέπε µέθοδο 9.4 (8).

Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε ψευδάργυρο είναι ίση µε:

Zn % = [xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Εάν έχει χρησιµοποιηθεί η µέθοδος 9.3:

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

όπου

Zn είναι η εκατοστιαία αναλογία του ψευδαργύρου στο λίπασµα·

xs είναι η συγκέντρωση σε µg/ml του διαλύµατος ανάλυσης (6.2)·

xb είναι η συγκέντρωση σε µg/ml του τυφλού διαλύµατος (7.1)·
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V είναι ο όγκος σε ml του εκχυλίσµατος που λαµβάνεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 9.1 ή
9.2·

D είναι ο συντελεστής που αντιστοιχεί στην αραίωση που πραγµατοποιείται υπό 6.2·

M είναι η µάζα σε γραµµάρια του δείγµατος ανάλυσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε τη
µέθοδο 9.1 ή 9.2.

Υπολογισµός του συντελεστή αραίωσης D: εάν (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) και (a) είναι οι
κατάλληλες ποσότητες και (v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) και (100) οι όγκοι σε ml των
αντίστοιχων αραιώσεών τους, ο συντελεστής αραίωσης D είναι ίσος µε:

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

ΜΕΘΟ∆ΟΙ 10
ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 10 %

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 10.1
ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΛΙΚΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος εκχύλισης των παρακάτω θρεπτικών
µικροσυστατικών: ολικού βορίου, ολικού κοβαλτίου, ολικού χαλκού, ολικού σιδήρου,
ολικού µαγγανίου, ολικού µολυβδαινίου και ολικού ψευδαργύρου. Στόχος είναι να
γίνονται ελάχιστες εκχυλίσεις, χρησιµοποιώντας, στο µέτρο του δυνατού, το ίδιο
εκχύλισµα προκειµένου να προσδιοριστεί η ολική περιεκτικότητα σε καθένα από τα
ανωτέρω θρεπτικά µικροσυστατικά.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στα λιπάσµατα ΕΚ που καλύπτονται από το
παράρτηµα I E του παρόντος κανονισµού, τα οποία περιέχουν ένα ή περισσότερα από
τα ακόλουθα θρεπτικά µικροσυστατικά: βόριο, κοβάλτιο, χαλκό, σίδηρο, µαγγάνιο,
µολυβδαίνιο και ψευδάργυρο. Έχει εφαρµογή για κάθε θρεπτικό µικροσυστατικό, του
οποίου η δηλωµένη περιεκτικότητα είναι µεγαλύτερη από 10 %.
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3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

∆ιαλυτοποίηση σε αραιό ζέον υδροχλωρικό οξύ.

Σηµείωση

Η εκχύλιση είναι εµπειρική και µπορεί να µην είναι ποσοτική, ανάλογα µε το προϊόν ή
τα υπόλοιπα συστατικά του λιπάσµατος. Ειδικότερα, στην περίπτωση ορισµένων
οξειδίων του µαγγανίου, οι εκχυλιζόµενες ποσότητες µπορεί να είναι αισθητά
χαµηλότερες από τη συνολική περιεκτικότητα του προϊόντος σε µαγγάνιο. Είναι
καθήκον των παρασκευαστών λιπασµάτων να εξασφαλίζουν ότι η δηλωµένη
περιεκτικότητα αντιστοιχεί πραγµατικά στην ποσότητα που µπορεί να εκχυλιστεί υπό
τις συνθήκες της µεθόδου.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. ∆ιάλυµα αραιού υδροχλωρικού οξέος (HCl), περίπου 6 mol/l

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (d20 = 1,18 g/ml) αναµειγνύεται µε έναν όγκο νερού.

4.2. Πυκνό διάλυµα αµµωνίας (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml)

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Ηλεκτρική θερµαντική εστία ρυθµιζόµενης θερµοκρασίας

5.2. Πεχάµετρο

Σηµείωση

Εάν προβλέπεται ποσοτικός προσδιορισµός του βορίου στο εκχύλισµα, απαγορεύεται
να χρησιµοποιηθούν σκεύη από βοριοπυριτικό γυαλί. Για την εκχύλιση αυτή σε
θερµοκρασία βρασµού, κατάλληλα υλικά είναι το τεφλόν ή το διοξείδιο του πυριτίου.
Όταν για τον καθαρισµό των γυάλινων σκευών χρησιµοποιούνται απορρυπαντικά που
περιέχουν βορικά άλατα, τα σκεύη πρέπει να εκπλύνονται σχολαστικά.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.



12733/2/02 REV 2 GA/sa 192
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV DG C II   EL

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. ∆είγµα ελέγχου

Λαµβάνεται ποσότητα λιπάσµατος µεταξύ 1 και 2 g ανάλογα µε τη δηλωµένη
περιεκτικότητα του προϊόντος στο εκάστοτε στοιχείο. Χρησιµοποιείται ο παρακάτω
πίνακας για να ληφθεί ένα τελικό διάλυµα, το οποίο, µετά από κατάλληλη αραίωση,
περικλείεται από πλευράς συγκέντρωσης στην περιοχή µετρήσεων κάθε µεθόδου. Τα
δείγµατα ζυγίζονται µε ακρίβεια 1 mg.

∆ηλωµένη περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε
θρεπτικό µικροσυστατικό (%)

> 10 < 25 ≥ 25

Μάζα του δείγµατος ελέγχου (g) 2 1
Μάζα του στοιχείου στο δείγµα (mg) > 200 < 500 ≥ 250
Όγκος του εκχυλίσµατος V (ml) 500 500
Συγκέντρωση του στοιχείου στο εκχύλισµα (mg/l) > 400 < 1000 ≥ 500

Το δείγµα φέρεται σε ποτήρι ζέσεως των 250 ml.

7.2. Παρασκευή του διαλύµατος

Το δείγµα ανάλυσης υγραίνεται, εφόσον είναι απαραίτητο, µε λίγο νερό, και
προστίθενται αρχικά, σε µικρές δόσεις και µε προσοχή, 10 ml αραιού υδροχλωρικού
οξέος (4.1) ανά γραµµάριο λιπάσµατος και, κατόπιν, 50 ml νερού. Το ποτήρι ζέσεως
καλύπτεται µε γυαλί ωρολογίου και το περιεχόµενό του αναµειγνύεται. Το σύνολο
θερµαίνεται στη θερµαντική εστία µέχρι βρασµού, ο οποίος διατηρείται για 30 λεπτά.
Αφήνεται να ψυχθεί ενώ ανακινείται κατά διαστήµατα. Μεταγγίζεται ποσοτικά σε
ογκοµετρική φιάλη των 500 ml. Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό και
το σύνολο αναµειγνύεται επιµελώς. Το διάλυµα διηθείται µε ξηρό ηθµό σε ξηρό
υποδοχέα. Οι πρώτες ποσότητες διηθήµατος απορρίπτονται. Το εκχύλισµα πρέπει να
είναι απόλυτα διαυγές.

Συνιστάται να εκτελείται η ποσοτική ανάλυση το ταχύτερο δυνατόν σε κατάλληλες
ποσότητες του διαυγούς διηθήµατος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποδοχέας πρέπει να
πωµατίζεται.

Σηµείωση

Εκχυλίσµατα στα οποία πρέπει να προσδιοριστεί η περιεκτικότητα σε βόριο: ρυθµίζεται
το pH των εκχυλισµάτων αυτών σε τιµή µεταξύ 4 και 6 µε πυκνό διάλυµα αµµωνίας
(4.2).
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8. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ

Ο προσδιορισµός κάθε θρεπτικού µικροσυστατικού πραγµατοποιείται σε κατάλληλες
ποσότητες ανάλογα µε την ειδική µέθοδο για το εκάστοτε µικροσυστατικό.

Οι µέθοδοι 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 και 10.10 δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον
προσδιορισµό στοιχείων που περιέχονται σε µορφή χηλικού ή άλλου συµπλόκου. Στις
περιπτώσεις αυτές, πρέπει πριν από τον προσδιορισµό να χρησιµοποιείται η µέθοδος
10.3.

Προκειµένου για ποσοτική ανάλυση µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης
(µέθοδοι 10.8 και 10.11), η κατεργασία αυτή είναι κατά κανόνα περιττή.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 10.2

ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος εκχύλισης των υδατοδιαλυτών µορφών των
παρακάτω θρεπτικών µικροσυστατικών: βορίου, κοβαλτίου, χαλκού, σιδήρου,
µαγγανίου, µολυβδαινίου και ψευδαργύρου. Στόχος είναι να γίνονται ελάχιστες
εκχυλίσεις, χρησιµοποιώντας, στο µέτρο του δυνατού, το ίδιο εκχύλισµα προκειµένου
να προσδιοριστεί η περιεκτικότητα σε καθένα από τα ανωτέρω θρεπτικά
µικροσυστατικά.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στα λιπάσµατα ΕΚ που καλύπτονται από το
παράρτηµα I E του παρόντος κανονισµού, τα οποία περιέχουν ένα ή περισσότερα από
τα ακόλουθα θρεπτικά µικροσυστατικά: βόριο, κοβάλτιο, χαλκό, σίδηρο, µαγγάνιο,
µολυβδαίνιο και ψευδάργυρο. Ισχύει για κάθε θρεπτικό µικροσυστατικό, του οποίου η
δηλωµένη περιεκτικότητα είναι µεγαλύτερη από 10 %.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Τα θρεπτικά µικροσυστατικά εκχυλίζονται µε ανάδευση του λιπάσµατος στο νερό σε
θερµοκρασία 20 °C (± 2) °C.

Σηµείωση

Η εκχύλιση είναι εµπειρική και µπορεί να είναι κατά το µάλλον ή ήττον ποσοτική.
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4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. ∆ιάλυµα αραιού υδροχλωρικού οξέος (HCl), περίπου 6 mol/l

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (d20 = 1,18 g/ml) αναµειγνύεται µε έναν όγκο νερού.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Περιστρεφόµενος αναδευτήρας ρυθµιζόµενος στις 35 έως 40 περίπου στροφές ανά
λεπτό

Σηµείωση

Εάν προβλέπεται ποσοτικός προσδιορισµός του βορίου στο εκχύλισµα, απαγορεύεται
να χρησιµοποιηθούν σκεύη από βοριοπυριτικό γυαλί. Για την εκχύλιση αυτή
κατάλληλα υλικά είναι το τεφλόν ή το διοξείδιο του πυριτίου. Όταν για τον καθαρισµό
των γυάλινων σκευών χρησιµοποιούνται απορρυπαντικά που περιέχουν βορικά άλατα,
τα σκεύη πρέπει να εκπλύνονται σχολαστικά.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε µέθοδο 1.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. ∆είγµα ελέγχου

Λαµβάνεται ποσότητα λιπάσµατος µεταξύ 1 και 2 g ανάλογα µε τη δηλωµένη
περιεκτικότητα του προϊόντος στο εκάστοτε στοιχείο. Χρησιµοποιείται ο παρακάτω
πίνακας για να ληφθεί ένα τελικό διάλυµα, το οποίο, µετά από κατάλληλη αραίωση,
περικλείεται από πλευράς συγκέντρωσης στην περιοχή µετρήσεων κάθε µεθόδου. Τα
δείγµατα ζυγίζονται µε ακρίβεια 1 mg.

∆ηλωµένη περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε
θρεπτικό µικροσυστατικό (%) > 10 < 25 ≥ 25

Μάζα του δείγµατος ελέγχου (g) 2 1

Μάζα του στοιχείου στο δείγµα (mg) > 200 < 500 ≥ 250

Όγκος του εκχυλίσµατος V (ml) 500 500

Συγκέντρωση του στοιχείου στο εκχύλισµα (mg/l) > 400 < 1000 ≥ 500

Το δείγµα φέρεται σε ποτήρι ζέσεως των 500 ml.
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7.2. Παρασκευή του διαλύµατος

Προστίθενται περίπου 400 ml νερού.

Η φιάλη πωµατίζεται επιµελώς, ανακινείται ζωηρά µε το χέρι, ώστε να επιτευχθεί καλή
διασπορά του προϊόντος και τοποθετείται στον αναδευτήρα. Η συσκευή τίθεται σε
λειτουργία για 30 λεπτά.

Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό και το σύνολο αναµειγνύεται
επιµελώς.

7.3. Παρασκευή του διαλύµατος ανάλυσης

Ακολουθεί αµέσως διήθηση σε καθαρή και ξηρή φιάλη. Η φιάλη πωµατίζεται.
Συνιστάται να εκτελούνται οι ποσοτικές αναλύσεις το ταχύτερο δυνατό µετά τη
διήθηση.

Σηµείωση

Εάν το διήθηµα θολώνει προοδευτικά, επαναλαµβάνεται η εκχύλιση σύµφωνα µε τα
σηµεία 7.1 και 7.2 σε ογκοµετρική φιάλη όγκου Ve. Το εκχύλισµα διηθείται σε ξηρή
ογκοµετρική φιάλη, χωρητικότητας W, στην οποία προηγουµένως έχουν τοποθετηθεί
5 ml αραιού υδροχλωρικού οξέος (4.1). Η διήθηση διακόπτεται ακριβώς τη στιγµή που
ο όγκος του διηθήµατος φθάνει τη χαραγή της φιάλης. Αναµειγνύεται επιµελώς.

Υπό τις συνθήκες αυτές, η τιµή του V στην έκφραση των αποτελεσµάτων είναι:

V = Ve × W / (W � 5)

Αυτή είναι η τιµή του V που χρησιµοποιείται για τις αραιώσεις στην έκφραση των
αποτελεσµάτων.

8. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ

Ο προσδιορισµός κάθε θρεπτικού µικροσυστατικού πραγµατοποιείται σε κατάλληλες
ποσότητες ανάλογα µε την ειδική µέθοδο για το εκάστοτε µικροσυστατικό.

Οι µέθοδοι 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 και 10.10 δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον
προσδιορισµό στοιχείων που περιέχονται σε µορφή χηλικού ή άλλου συµπλόκου. Στις
περιπτώσεις αυτές, πρέπει πριν από τον προσδιορισµό να χρησιµοποιείται η µέθοδος
10.3.

Προκειµένου για ποσοτική ανάλυση µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης
(µέθοδοι 10.8 και 10.11), η κατεργασία αυτή είναι κατά κανόνα περιττή.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 10.3
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται µέθοδος αποµάκρυνσης των οργανικών ενώσεων από
τα εκχυλίσµατα λιπασµάτων.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στις αναλύσεις εκχυλισµάτων που λαµβάνονται µε τις
µεθόδους 10.1 και 10.2 από λιπάσµατα, για τα οποία στο παράρτηµα I E του παρόντος
κανονισµού απαιτείται να δηλώνεται το ολικό ή/και υδατοδιαλυτό στοιχείο.

Σηµείωση

Συνήθως, η παρουσία µικρών ποσοτήτων οργανικής ύλης δεν επηρεάζει τον
προσδιορισµό µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Οι οργανικές ενώσεις που περιέχονται σε κατάλληλη ποσότητα του εκχυλίσµατος
οξειδώνονται µε υπεροξείδιο του υδρογόνου.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. ∆ιάλυµα αραιού υδροχλωρικού οξέος (HCl), περίπου 0,5 mol/l

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (d20 = 1,18 g/ml) αναµειγνύεται µε 20 όγκους νερού.

4.2. ∆ιάλυµα υπεροξειδίου του υδρογόνου (30 % H2O2, d20 = 1,11 g/ml), απαλλαγµένο από
θρεπτικά µικροσυστατικά

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Ηλεκτρική θερµαντική εστία ρυθµιζόµενης θερµοκρασίας.
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6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λαµβάνονται 25 ml από το διάλυµα της εκχύλισης που έχει ληφθεί σύµφωνα µε τη
µέθοδο 10.1 ή 10.2 και φέρονται σε ποτήρι ζέσεως των 100 ml. Αν πρόκειται για
εκχύλιση µε τη µέθοδο 10.2, προστίθενται 5 ml διαλύµατος αραιού υδροχλωρικού
οξέως (4.1). Προστίθενται έπειτα 5 ml διαλύµατος υπεροξειδίου του υδρογόνου (4.2).
Το σύνολο καλύπτεται µε γυαλί ωρολογίου. Η οξείδωση αφήνεται να συµπληρωθεί σε
θερµοκρασία περιβάλλοντος µία ώρα περίπου και, στη συνέχεια, το διάλυµα
θερµαίνεται προοδευτικά µέχρι βρασµού, ο οποίος διατηρείται µισή ώρα. Αν είναι
απαραίτητο, προστίθενται και πάλι 5 ml υπεροξειδίου του υδρογόνου στο διάλυµα,
όταν αυτό κρυώσει. Κατόπιν, εκδιώκεται µε βρασµό η περίσσεια υπεροξειδίου του
υδρογόνου. Το διάλυµα αφήνεται να ψυχθεί και µεταγγίζεται ποσοτικά σε ογκοµετρική
φιάλη των 50 ml. Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή. Αν είναι αναγκαίο,
διηθείται.

Η παραπάνω αραίωση λαµβάνεται υπόψη στη λήψη των κατάλληλων ποσοτήτων και
στον υπολογισµό της εκατοστιαίας αναλογίας του θρεπτικού µικροσυστατικού στο
προϊόν.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 10.4
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

(γενική διαδικασία)

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται γενική διαδικασία για τον ποσοτικό προσδιορισµό
του σιδήρου και του ψευδαργύρου που περιέχονται στα εκχυλίσµατα λιπασµάτων, µε
φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στις αναλύσεις εκχυλισµάτων που λαµβάνονται µε τις
µεθόδους 10.1 και 10.2 από λιπάσµατα, για τα οποία στο παράρτηµα I E του παρόντος
κανονισµού απαιτείται να δηλώνεται η περιεκτικότητα σε ολικό ή/και υδατοδιαλυτό
σίδηρο ή ψευδάργυρο.

Οι προσαρµογές της διαδικασίας αυτής για την ανάλυση των διαφόρων θρεπτικών
µικροσυστατικών καθορίζονται στις σχετικές µε το εκάστοτε στοιχείο µεθόδους.

Σηµείωση

Συνήθως, η παρουσία µικρών ποσοτήτων οργανικής ύλης δεν επηρεάζει τους
προσδιορισµούς µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης.
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3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Μετά την κατεργασία ενδεχοµένως του εκχυλίσµατος για τη µείωση ή την
αποµάκρυνση των χηµικών µορίων µε παρεµποδιστική δράση, το εκχύλισµα
αραιώνεται µε τρόπο ώστε η συγκέντρωσή του να εµπίπτει στην περιοχή βέλτιστης
απόκρισης του φασµατόµετρου στο µήκος κύµατος που είναι κατάλληλο για το προς
ανάλυση θρεπτικό µικροσυστατικό.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. ∆ιάλυµα αραιού υδροχλωρικού οξέος (HCl), περίπου 6 mol/l

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (d20 = 1,18 g/ml) αναµειγνύεται µε έναν όγκο νερού.

4.2. ∆ιάλυµα αραιού υδροχλωρικού οξέος (HCl), περίπου 0,5 mol/l

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (d20 = 1,18 g/ml) αναµειγνύεται µε 20 όγκους νερού.

4.3. ∆ιαλύµατα άλατος του λανθανίου (10 g La ανά λίτρο)

Το αντιδραστήριο αυτό χρησιµοποιείται στην ποσοτική ανάλυση του σιδήρου και του
ψευδαργύρου. Μπορεί να παρασκευαστεί είτε:

α) από οξείδιο του λανθανίου διαλυµένο µε υδροχλωρικό οξύ (4.1). Σε ογκοµετρική
φιάλη του 1 λίτρου φέρονται 11,73 g οξειδίου του λανθανίου (La2O3) σε 150 ml
νερού και κατόπιν προστίθενται 120 ml υδροχλωρικού οξέος 6 mol/l (4.1). Το
σύνολο αφήνεται σε ηρεµία για να ολοκληρωθεί η διαλυτοποίηση και στη
συνέχεια συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου µε νερό. Το διάλυµα
αναµειγνύεται επιµελώς. Το διάλυµα αυτό περιέχει περίπου 0,5 mol/l
υδροχλωρικού οξέος· ή

β) µε διαλύµατα χλωριούχου, θειικού ή νιτρικού λανθανίου. ∆ιαλύονται 26,7 g
επταενύδρου χλωριούχου λανθανίου (LaCl3 7H2O) ή 31,2 g εξαενύδρου νιτρικού
λανθανίου [La(NO3)3 6H2O] ή 26,2 g εννιαενύδρου θειικού λανθανίου [La2(SO4)3
9H2O] σε 150 ml νερού και κατόπιν προστίθενται 85 ml υδροχλωρικού οξέος
6 mol/l (4.1). Το σύνολο αφήνεται σε ηρεµία για να ολοκληρωθεί η
διαλυτοποίηση και στη συνέχεια συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου µε νερό.
Αναµειγνύεται επιµελώς. Το διάλυµα αυτό περιέχει περίπου 0,5 mol/l
υδροχλωρικού οξέος.

4.4. ∆ιαλύµατα βαθµονόµησης

Για την παρασκευή τους, βλέπε τις σχετικές µε το εκάστοτε θρεπτικό µικροσυστατικό
µεθόδους ανάλυσης.
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5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Φασµατόµετρο ατοµικής απορρόφησης κατάλληλα εξοπλισµένο και ικανό να δέχεται
τις πηγές που εκπέµπουν τις χαρακτηριστικές φασµατικές γραµµές των προς ανάλυση
θρεπτικών µικροσυστατικών.

Ο χηµικός θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή του οργάνου και να
είναι εξοικειωµένος µε το χειρισµό του. Το φασµατόµετρο πρέπει να επιτρέπει
διόρθωση του θορύβου υποστρώµατος από τη φλόγα, ώστε η σχετική διάταξη να
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. για τον Zn). Τα
χρησιµοποιούµενα αέρια είναι αέρας και ακετυλένιο.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

6.1. ∆ιαλυτοποίηση των προς ανάλυση στοιχείων

Βλέπε µεθόδους 10.1 ή/και 10.2 και, κατά περίπτωση, 10.3.

6.2. Κατεργασία του διαλύµατος ανάλυσης

Μια κατάλληλη ποσότητα του εκχυλίσµατος, που έχει ληφθεί σύµφωνα µε τη µέθοδο
10.1, 10.2 ή 10.3, αραιώνεται µε νερό ή/και µε υδροχλωρικό οξύ (4.1) ή (4.2), κατά
τρόπο ώστε το τελικό διάλυµα για τις µετρήσεις να έχει συγκέντρωση στο προς
ανάλυση στοιχείο περικλειόµενη στην κλίµακα βαθµονόµησης που πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί (7.2) και, επίσης, συγκέντρωση σε υδροχλωρικό οξύ τουλάχιστον
0,5 mol/l και όχι µεγαλύτερη από 2,5 mol/l. Η εργασία αυτή ενδέχεται να απαιτεί µία ή
περισσότερες αραιώσεις.

Για το τελικό διάλυµα λαµβάνεται κατάλληλη ποσότητα αραιωµένου εκχυλίσµατος και
φέρεται σε ογκοµετρική φιάλη των 100 ml. Έστω (a) ο όγκος της εν λόγω κατάλληλης
ποσότητας σε ml. Προστίθενται 10 ml του διαλύµατος άλατος του λανθανίου (4.3). Ο
όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l
(4.2) και το σύνολο αναµειγνύεται επιµελώς. Έστω D ο συντελεστής αραίωσης.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. Παρασκευή τυφλού διαλύµατος

Παρασκευάζεται τυφλό διάλυµα µε εφαρµογή όλης της διαδικασίας από την εκχύλιση,
από την οποία παραλείπεται µόνο το δείγµα ανάλυσης του λιπάσµατος.
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7.2. Παρασκευή των διαλυµάτων βαθµονόµησης

Από το διάλυµα εργασίας, που έχει παρασκευαστεί σύµφωνα µε τη µέθοδο που
περιγράφεται για κάθε θρεπτικό µικροσυστατικό, παρασκευάζεται σε ογκοµετρικές
φιάλες των 100 ml, σειρά πέντε τουλάχιστον διαλυµάτων βαθµονόµησης µε
αυξανόµενες συγκεντρώσεις, ώστε να αντιστοιχούν στη βέλτιστη περιοχή µετρήσεων
του φασµατόµετρου. Ρυθµίζεται, αν χρειάζεται, η συγκέντρωση των διαλυµάτων σε
υδροχλωρικό οξύ, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερη προς την αντίστοιχη του
αραιωµένου διαλύµατος ανάλυσης (6.2). Για τον προσδιορισµό του σιδήρου ή του
ψευδαργύρου, προστίθενται 10 ml από το ίδιο διάλυµα άλατος του λανθανίου (4.3) που
έχει χρησιµοποιηθεί υπό (6.2). Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε το διάλυµα
υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l (4.2) και το σύνολο αναµειγνύεται επιµελώς.

7.3. Μετρήσεις

Το φασµατόµετρο (5) ετοιµάζεται για τις µετρήσεις και ρυθµίζεται το µήκος κύµατος
στην τιµή που καθορίζεται στη σχετική µε το εκάστοτε θρεπτικό µικροσυστατικό
µέθοδο.

Ψεκάζονται διαδοχικά τα διαλύµατα βαθµονόµησης (7.2), το διάλυµα ανάλυσης (6.2)
και το τυφλό διάλυµα (7.1), το καθένα τρεις φορές και µε καταγραφή κάθε ένδειξης
ενώ, µετά από κάθε ψεκασµό, το όργανο εκπλύνεται πολύ καλά µε απεσταγµένο νερό.

Σχεδιάζεται καµπύλη βαθµονόµησης µε τεταγµένη τη µέση τιµή των ενδείξεων που
παρέχει το φασµατόµετρο για κάθε διάλυµα βαθµονόµησης (7.2) και τετµηµένη την
αντίστοιχη συγκέντρωση του προς ανάλυση στοιχείου εκφρασµένη σε µg ανά ml.

Με βάση την καµπύλη αυτή προσδιορίζονται οι συγκεντρώσεις του διαλύµατος
ανάλυσης (6.2) και του τυφλού διαλύµατος (7.1), στο προς ανάλυση θρεπτικό
µικροσυστατικό, οι οποίες σηµειώνονται µε (xs) και (xb) αντίστοιχα και εκφράζονται σε
µg ανά ml.

8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος στο θρεπτικό µικροσυστατικό (E)
είναι ίση µε:

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

Εάν έχει χρησιµοποιηθεί η µέθοδος 10.3:

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

E είναι η εκατοστιαία αναλογία του προς ανάλυση θρεπτικού µικροσυστατικού στο
λίπασµα·

xs είναι η συγκέντρωση του διαλύµατος ανάλυσης (6.2), σε µg/ml·

xb είναι η συγκέντρωση του τυφλού διαλύµατος (7.1), σε µg/ml·

V είναι ο όγκος του εκχυλίσµατος που λαµβάνεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 10.1 ή 10.2,
σε ml·

D είναι ο συντελεστής που αντιστοιχεί στην αραίωση που πραγµατοποιείται υπό 6.2·

M είναι η µάζα του δείγµατος ανάλυσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 10.1 ή
10.2, σε γραµµάρια.

Υπολογισµός του συντελεστή αραίωσης D:

Εάν (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) και (a) είναι οι κατάλληλες ποσότητες και (v1), (v2), (v3),
., ., ., (vi) και (100) οι όγκοι σε ml των αντίστοιχων αραιώσεών τους, ο συντελεστής
αραίωσης D είναι ίσος µε:

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

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 10.5
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ ΣΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ

ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος προσδιορισµού του βορίου στα εκχυλίσµατα
λιπασµάτων.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στις αναλύσεις εκχυλισµάτων που λαµβάνονται µε τη
µέθοδο 10.1 ή 10.2 από λιπάσµατα, για τα οποία στο παράρτηµα I E του παρόντος
κανονισµού απαιτείται να δηλώνεται το ολικό ή/και υδατοδιαλυτό βόριο.
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3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Το βορικό ιόν σχηµατίζει µε τη µαννιτόλλη µαννιτοβορικό σύµπλοκο σύµφωνα µε την
αντίδραση:

C6H8(OH)6 + H3BO3 C6H15O8B + H2O

Το σύµπλοκο αυτό ογκοµετρείται µε διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου σε pH 6,3.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. ∆ιάλυµα δείκτη ερυθρού του µεθυλίου

Σε ογκοµετρική φιάλη των 100 ml διαλύεται 0,1 g ερυθρού του µεθυλίου (C15H15N3O2)
σε 50 ml αιθανόλης 95 %. Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τα 100 ml µε νερό.
Αναµειγνύεται επιµελώς.

4.2. ∆ιάλυµα αραιού υδροχλωρικού οξέος, περίπου 0,5 mol/l

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (HCl, d20 = 1,18 g/ml) αναµειγνύεται µε 20 όγκους
νερού.

4.3. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου, περίπου 0,5 mol/l

Πρέπει να είναι απαλλαγµένο από διοξείδιο του άνθρακα. Σε ογκοµετρική φιάλη του 1
λίτρου, που ήδη περιέχει περίπου 800 ml βρασµένου νερού, διαλύονται 20 g
υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) σε παστίλιες. Μετά την ψύξη του διαλύµατος,
συµπληρώνεται ο όγκος του µέχρι τα 1 000 ml µε βρασµένο νερό και ακολουθεί
οµογενοποίηση.

4.4. Πρότυπο διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου, περίπου 0,025 mol/l

Πρέπει να είναι απαλλαγµένο από διοξείδιο του άνθρακα. Το διάλυµα του υδροξειδίου
του νατρίου 0,5 mol/l (4.3) αραιώνεται σε αναλογία 1:20 µε βρασµένο νερό και
αναµειγνύεται επιµελώς. Προσδιορίζεται ο τίτλος τους, που εκφράζεται σε βόριο (B)
(βλέπε παράγραφο 9).

4.5. ∆ιάλυµα βαθµονόµησης µε βάση το βόριο (100 µg/ml B)

Σε ογκοµετρική φιάλη των 1 000 ml διαλύονται σε νερό 0,5719 g βορικού οξέος
(H3BO3) ζυγισµένου µε ακρίβεια 0,1 mg. Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε
νερό και το σύνολο αναµειγνύεται. Μεταγγίζεται σε πλαστική φιάλη για διατήρηση στο
ψυγείο.
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4.6. D-µαννιτόλη (C6H14O6) σε σκόνη

4.7. Χλωριούχο νάτριο (NaCl)

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Πεχάµετρο µε ηλεκτρόδιο υάλου

5.2. Μαγνητικός αναδευτήρας

5.3. Ποτήρι ζέσεως των 400 ml µε ράβδο από τεφλόν

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

6.1. ∆ιαλυτοποίηση του βορίου

Βλέπε µεθόδους 10.1, 10.2 και, κατά περίπτωση, 10.3.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. Ανάλυση

Σε ποτήρι ζέσεως των 400 ml (5.3), φέρεται κατάλληλη ποσότητα (a) από το διάλυµα
της εκχύλισης (6.1), ώστε να περιέχει 2 έως 4 mg βορίου. Προστίθενται 150 ml νερού.

Προστίθενται µερικές σταγόνες διαλύµατος δείκτη ερυθρού του µεθυλίου (4.1).

Αν πρόκειται για εκχύλιση µε τη µέθοδο 10.2, το διάλυµα οξινίζεται µε την προσθήκη
υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l (4.2) µέχρι να αλλάξει χρώµα ο δείκτης και κατόπιν
προστίθενται ακόµη 0,5 ml διαλύµατος υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l (4.2).

Μετά την προσθήκη 3 g χλωριούχου νατρίου (4.7), το διάλυµα θερµαίνεται µέχρι
βρασµού για να εκδιωχθεί το διοξείδιο του άνθρακα. Το διάλυµα αφήνεται να ψυχθεί.
Το ποτήρι ζέσεως τοποθετείται στο µαγνητικό αναδευτήρα (5.2) και βυθίζονται σ� αυτό
τα ηλεκτρόδια του πεχαµέτρου (5.1), το οποίο έχει προηγουµένως βαθµονοµηθεί.
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Το pH του διαλύµατος ρυθµίζεται στην τιµή 6,3 ακριβώς, αρχικά µε το διάλυµα
υδροξειδίου του νατρίου 0,5 mol/l (4.3) και, στη συνέχεια, µε το διάλυµα 0,025 mol/l
(4.4).

Προστίθενται 20 g D-µαννιτόλης (4.6) και, αφού η ουσία αυτή διαλυθεί πλήρως, το
διάλυµα αναµειγνύεται επιµελώς. Ακολουθεί ογκοµέτρηση µε το διάλυµα υδροξειδίου
του νατρίου 0,025 mol/l (4.4) µέχρι pH 6,3 (σταθερότητα τουλάχιστον για 1 λεπτό).
Έστω x1 ο όγκος που καταναλώνεται.

8. ΤΥΦΛΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ

Παρασκευάζεται τυφλό διάλυµα µε εφαρµογή όλης της διαδικασίας από τη
διαλυτοποίηση, από την οποία παραλείπεται µόνο το λίπασµα. Έστω x0 ο όγκος που
καταναλώνεται.

9. ΤΙΤΛΟΣ ΣΕ ΒΟΡΙΟ (B) ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (4.4)

Με τη βοήθεια σιφωνίου λαµβάνονται 20 ml (2,0 mg B) από το διάλυµα βαθµονόµησης
(4.5), φέρονται σε ποτήρι ζέσεως των 400 ml και προστίθενται µερικές σταγόνες του
διαλύµατος ερυθρού του µεθυλίου (4.1). Προστίθενται 3 g χλωριούχου νατρίου (4.7)
και διάλυµα υδροχλωρικού οξέος (4.2), µέχρι να αλλάξει χρώµα ο δείκτης (4.1).

Ο όγκος του διαλύµατος συµπληρώνεται µέχρι τα 150 ml περίπου και το σύνολο
θερµαίνεται ήπια µέχρι βρασµού για να αποµακρυνθεί το διοξείδιο του άνθρακα. Το
διάλυµα αφήνεται να ψυχθεί. Το ποτήρι ζέσεως τοποθετείται στο µαγνητικό
αναδευτήρα (5.2) και βυθίζονται σ� αυτό τα ηλεκτρόδια του πεχαµέτρου (5.1), το οποίο
έχει προηγουµένως βαθµονοµηθεί. Το pH του διαλύµατος ρυθµίζεται στην τιµή 6,3
ακριβώς, αρχικά µε το διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου 0,5 mol/l (4.3) και, στη
συνέχεια, µε το διάλυµα 0,025 mol/l (4.4).

Προστίθενται 20 g D-µαννιτόλης (4.6) και, αφού η ουσία αυτή διαλυθεί πλήρως, το
διάλυµα αναµειγνύεται επιµελώς. Ακολουθεί ογκοµέτρηση µε το διάλυµα υδροξειδίου
του νατρίου 0,025 mol/l (4.4) µέχρι pH 6,3 (σταθερότητα τουλάχιστον για 1 λεπτό).
Έστω V1 ο όγκος που καταναλώνεται.

Παρασκευάζεται τυφλό διάλυµα µε τον ίδιο τρόπο και µε 20 ml νερού αντί του
διαλύµατος βαθµονόµησης. Έστω V0 ο όγκος που καταναλώνεται.

Τα ισοδύναµα (F) βορίου, σε mg/ml, του πρότυπου διαλύµατος NaOH (4.4) είναι:

F (σε mg/ml) = 2 / (V1 � V0)

1 ml διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ακριβώς 0,025 mol/l αντιστοιχεί σε
0,27025 mg B.
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10. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε βόριο (Β) είναι ίση µε:

B (%) = 
Ma10

VF)xx( 01

××
××−

όπου

B (%) είναι η εκατοστιαία αναλογία του βορίου στο λίπασµα·

x1 είναι ο όγκος, σε ml, του διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου 0,025 mol/l (4.4), που

απαιτείται για το διάλυµα ανάλυσης·

x0 είναι ο όγκος, σε ml, του διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου 0,025 mol/l (4.4), που

απαιτείται για το τυφλό διάλυµα·

F είναι ο τίτλος σε βόριο (B), σε mg/ml, του διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου

0,025 mol/l (4.4)·

V είναι ο όγκος, σε ml, του διαλύµατος της εκχύλισης που λαµβάνεται µε τη

µέθοδο 10.1 ή 10.2·

a είναι ο όγκος, σε ml, της κατάλληλης ποσότητας (7.1) του εκχυλίσµατος (6.1)·

M είναι η µάζα, σε γραµµάρια, του δείγµατος ανάλυσης που λαµβάνεται µε τη

µέθοδο 10.1 ή 10.2.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 10.6
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ
 ΣΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ 1-ΝΙΤΡΩ∆Ο-ΝΑΦΘΟΛΗΣ-2

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται µέθοδος ποσοτικού προσδιορισµού του κοβαλτίου
στα εκχυλίσµατα λιπασµάτων.
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2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στα εκχυλίσµατα που λαµβάνονται µε τη µέθοδο 10.1
ή 10.2 από δείγµατα λιπασµάτων, για τα οποία το παράρτηµα I E του παρόντος
κανονισµού απαιτεί να δηλώνεται η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Το κοβάλτιο III ενώνεται µε την 1-νιτρωδο-ναφθόλη-2, παρέχοντας το κόκκινο ίζηµα
Co(C10H6ONO)3, 2H2O. Μετά τη µετατροπή του κοβαλτίου που περιέχεται στο
εκχύλισµα σε κοβάλτιο III, το στοιχείο αυτό καταβυθίζεται σε περιβάλλον οξικού οξέος
µε διάλυµα 1-νιτρωδο-ναφθόλης-2. Ακολουθεί διήθηση. Το ίζηµα εκπλύνεται,
ξηραίνεται µέχρι σταθερής µάζας και ζυγίζεται ως Co (C10H6ONO)3, 2H2O.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. ∆ιάλυµα υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2, d20 = 1,11 g/ml) 30 %

4.2. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου, περίπου 2 mol/l

∆ιαλύονται 8 g υδροξειδίου του νατρίου σε παστίλιες σε 100 ml νερού.

4.3. ∆ιάλυµα αραιού υδροχλωρικού οξέος, περίπου 6 mol/l

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (d20 = 1,18 g/ml) αναµειγνύεται µε έναν όγκο νερού.

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

4.5. ∆ιάλυµα οξικού οξέος (1: 2), περίπου 6 mol/l

Ένας όγκος οξικού οξέος (4.4) αναµειγνύεται µε δύο όγκους νερού.

4.6. ∆ιάλυµα 1-νιτρωδο-ναφθόλης-2 σε 100 ml οξικού οξέος (4.4). Προστίθενται 100 ml
χλιαρού νερού. Αναµειγνύεται επιµελώς. Ακολουθεί αµέσως διήθηση. Το διάλυµα που
λαµβάνεται πρέπει να χρησιµοποιηθεί αµέσως
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5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Ηθµός τύπου P 16/ISO 4793, πορώδους 4, χωρητικότητας 30 ή 50 ml

5.2. Πυριατήριο ρυθµισµένο στους 130 (± 2) °C

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

6.1. ∆ιαλυτοποίηση του κοβαλτίου

Βλέπε µέθοδο 10.1 ή 10.2.

6.2. Παρασκευή του διαλύµατος ανάλυσης

Σε ποτήρι ζέσεως των 400 ml φέρεται κατάλληλη ποσότητα του εκχυλίσµατος, ώστε να
µην περιέχει περισσότερο από 20 mg Co. Εάν το εκχύλισµα έχει ληφθεί µε τη µέθοδο
10.2, οξινίζεται µε 5 σταγόνες υδροχλωρικού οξέος (4.3). Προστίθενται περίπου 10 ml
διαλύµατος υπεροξειδίου του υδρογόνου (4.1). Το οξειδωτικό µέσο αφήνεται να δράσει
εν ψυχρώ 15 λεπτά και στη συνέχεια ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τα 100 ml περίπου
µε νερό. Το ποτήρι ζέσεως καλύπτεται µε γυαλί ωρολογίου. Το διάλυµα θερµαίνεται
µέχρι βρασµού, ο οποίος διατηρείται για 10 λεπτά περίπου. Αφήνεται να ψυχθεί.
Επαναφέρεται σε αλκαλικό pH µε την προσθήκη σταγόνων διαλύµατος υδροξειδίου του
νατρίου (4.2) µέχρι να αρχίσει να καταβυθίζεται το µαύρο ίζηµα υδροξειδίου του
κοβαλτίου.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προστίθενται 10 ml οξικού οξέος (4.4) και ο όγκος του διαλύµατος συµπληρώνεται
µέχρι τα 200 ml περίπου µε νερό. Το σύνολο θερµαίνεται µέχρι βρασµού. Με τη
βοήθεια προχοΐδας προστίθενται στάγδην 20 ml διαλύµατος 1-νιτρωδο-ναφθόλης-2
(4.6) µε συνεχή ανάδευση. Η εργασία ολοκληρώνεται µε ζωηρή ανάδευση για να
σχηµατιστεί πλήρως το ίζηµα.

Ακολουθεί διήθηση µε προζυγισµένο ηθµό (5.1), µε προσοχή ώστε να µην αποφραχθεί
ο ηθµός. Για το σκοπό αυτό, το ίζηµα πρέπει να καλύπτεται µε υγρό καθόλη τη
διάρκεια της διήθησης.

Το ποτήρι εκπλύνεται µε αραιό οξικό οξύ (4.5) για να συµπαρασυρθούν τα
υπολείµµατα του ιζήµατος και ακολουθεί έκπλυση του ιζήµατος επάνω στον ηθµό, µία
φορά µε αραιό οξικό οξύ (4.5) και τρεις φορές µε θερµό νερό.

Το ίζηµα ξηραίνεται σε πυριατήριο (5.2) στους 130 ± 2 °C µέχρι σταθερής µάζας.
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8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 mg ιζήµατος Co (C10H6ONO)3, 2H2O αντιστοιχεί σε 0,096381 mg Co.

Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε κοβάλτιο (Co) είναι ίση µε:

Co (%) = X × 0,0096381 × 
Ma
DV

×
×

όπου

X είναι η µάζα, σε χιλιοστόγραµµα, του ιζήµατος·

V είναι ο όγκος, σε χιλιοστόλιτρα, του διαλύµατος εκχύλισης που έχει ληφθεί µε τη
µέθοδο 10.1 ή 10.2·

a είναι ο όγκος, σε χιλιοστόλιτρα, της κατάλληλης ποσότητας από την τελευταία
αραίωση·

D είναι ο συντελεστής αραίωσης αυτής της κατάλληλης ποσότητας·

M είναι η µάζα, σε γραµµάρια, του δείγµατος ανάλυσης.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 10.7
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟ∆Ο

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται µέθοδος ποσοτικού προσδιορισµού του χαλκού στα
εκχυλίσµατα λιπασµάτων.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στα εκχυλίσµατα που λαµβάνονται µε τη µέθοδο 10.1
ή 10.2 από δείγµατα λιπασµάτων για τα οποία το παράρτηµα I E του παρόντος
κανονισµού απαιτεί να δηλώνεται η περιεκτικότητα σε χαλκό.
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3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Τα ιόντα δισθενούς χαλκού ανάγονται σε όξινο περιβάλλον από το ιωδιούχο κάλιο:

2Cu++ + 4I� → 2CuI + I2

Το εκλυόµενο ιώδιο ογκοµετρείται µε πρότυπο διάλυµα θειοθειικού νατρίου γνωστού
τίτλου, παρουσία αµύλου ως δείκτη, σύµφωνα µε την αντίδραση:

I2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

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

4.2. Ουρία [(NH2)2 C = 0]

4.3. ∆ιάλυµα διφθοριούχου αµµωνίου (NH4HF2) 10 % κ.ό.

Το διάλυµα αυτό φυλάσσεται σε πλαστική φιάλη.

4.4. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του αµµωνίου (1 + 1)

Ένας όγκος αµµωνίας (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml) αναµειγνύεται µε έναν όγκο νερού.

4.5. Πρότυπο διάλυµα θειοθειικού νατρίου

Σε ογκοµετρική φιάλη του 1 λίτρου διαλύονται 7,812 g πενταϋδρίτη θειοθειικού
νατρίου (Na2S2O35H2O) σε νερό. Το διάλυµα αυτό παρασκευάζεται κατά τρόπο ώστε
1 ml του διαλύµατος αυτού να αντιστοιχεί σε 2 mg Cu. Προστίθενται µερικές σταγόνες
χλωροφορµίου για σταθεροποίηση. Το διάλυµα πρέπει να φυλάσσεται σε γυάλινο
δοχείο προφυλαγµένο από το φως.

4.6. Ιωδιούχο κάλιο (KI)
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4.7. ∆ιάλυµα θειοκυανικού καλίου (KSCN) (25 % κ.ό.)

Το διάλυµα αυτό φυλάσσεται σε πλαστική φιάλη.

4.8. ∆ιάλυµα αµύλου (περίπου 0,5 %)

Σε ποτήρι ζέσεως των 600 ml φέρονται 2,5 g αµύλου. Προστίθενται περίπου 500 ml
νερού. Το σύνολο ζέεται µε συνεχή ανάδευση. Ψύχεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Το διάλυµα αυτό δεν διατηρείται πολύ χρόνο. Ο χρόνος διατήρησής του µπορεί να
αυξηθεί µε την προσθήκη 10 mg ιωδιούχου υδραργύρου.

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

∆ιαλυτοποίηση του χαλκού

Βλέπε µεθόδους 10.1 και 10.2.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. Παρασκευή του διαλύµατος για την ογκοµέτρηση

Σε φιάλη Erlenmeyer των 500 ml φέρεται κατάλληλη ποσότητα από το διάλυµα της
εκχύλισης, ώστε να περιέχει τουλάχιστον 20 έως 40 mg Cu.

Η ενδεχόµενη περίσσεια οξυγόνου εκδιώκεται µε σύντοµο βρασµό. Ο όγκος του
διαλύµατος συµπληρώνεται µέχρι τα 100 ml περίπου µε νερό, προστίθενται 5 ml
νιτρικού οξέος (4.1) και το σύνολο θερµαίνεται µέχρι βρασµού, ο οποίος διατηρείται
για µισό λεπτό περίπου.

Η φιάλη Erlenmeyer αποσύρεται από τη θερµαντική συσκευή, προστίθενται περίπου
3 g ουρίας (4.2) και ακολουθεί νέα θέρµανση µέχρι βρασµού για µισό λεπτό περίπου.

∆ιακόπτεται η θέρµανση και προστίθενται 200 ml ψυχρού νερού. Αν χρειάζεται, το
περιεχόµενο της φιάλης Erlenmeyer ψύχεται µέχρι τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος.

Προστίθεται αργά διάλυµα υδροξειδίου αµµωνίας (4.4) µέχρι λήψεως χρώµατος
κυανούν θόλωµα και κατόπιν προστίθεται 1 ml επιπλέον.
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Προστίθενται 50 ml διαλύµατος διφθοριούχου αµµωνίου (4.3) και το σύνολο
αναµειγνύεται.

Προστίθενται 10 g ιωδιούχου καλίου (4.6) και διαλυτοποιούνται.

6.2. Ογκοµέτρηση του διαλύµατος

Η φιάλη Erlenmeyer τοποθετείται σε µαγνητικό αναδευτήρα. Εισάγεται στη φιάλη η
ράβδος του αναδευτήρα και η συσκευή ρυθµίζεται στην επιθυµητή ταχύτητα.

Με τη βοήθεια προχοΐδας προστίθεται πρότυπο διάλυµα θειοθειικού νατρίου (4.5),
µέχρι να ελαττωθεί η ένταση του καφέ χρώµατος του διαλύµατος που οφείλεται στο
εκλυόµενο ιώδιο.

Προστίθενται 10 ml διαλύµατος αµύλου (4.8).

Συνεχίζεται η ογκοµέτρηση µε το διάλυµα θειοθειικού νατρίου (4.5), µέχρι να
εξαφανιστεί σχεδόν το πορφυρό χρώµα.

Προστίθενται 20 ml διαλύµατος θειοκυανικού καλίου (4.7) και η ογκοµέτρηση
ολοκληρώνεται µε την πλήρη εξαφάνιση του κυανοϊώδους χρώµατος.

Σηµειώνεται ο όγκος του θειοθειικού διαλύµατος που έχει καταναλωθεί.

7. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 ml πρότυπου διαλύµατος θειοθειικού νατρίου (4.5) αντιστοιχεί σε 2 mg Cu.

Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε χαλκό είναι ίση µε:

Cu (%) = X 
5Ma

V
××

όπου

X είναι ο όγκος, σε χιλιοστόλιτρα, του διαλύµατος θειοθειικού νατρίου που
καταναλώνεται·

V είναι ο όγκος, σε χιλιοστόλιτρα, του διαλύµατος εκχυλίσµατος που λαµβάνεται µε τις
µεθόδους 10.1 και 10.2·

a είναι ο όγκος, σε χιλιοστόλιτρα, της κατάλληλης ποσότητας·

M είναι η µάζα σε γραµµάρια του δείγµατος ανάλυσης που λαµβάνεται µε τις µεθόδους
10.1 και 10.2.



12733/2/02 REV 2 GA/sa 212
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV DG C II   EL

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 10.8
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΥ

 ΣΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
 ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται µέθοδος ποσοτικού προσδιορισµού του σιδήρου στα
εκχυλίσµατα λιπασµάτων.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στα εκχυλίσµατα που λαµβάνονται µε τις µεθόδους
10.1 και 10.2 από δείγµατα λιπασµάτων, για τα οποία το παράρτηµα I E του παρόντος
κανονισµού απαιτεί να δηλώνεται ο ολικός ή/και υδατοδιαλυτός σίδηρος.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Μετά την κατάλληλη κατεργασία και αραίωση των εκχυλισµάτων, προσδιορίζεται
ποσοτικά ο σίδηρος µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. ∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος, περίπου 6 mol/l

Βλέπε µέθοδο 10.4 (4.1).

4.2. ∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος, περίπου 0,5 mol/l

Βλέπε µέθοδο 10.4 (4.2).

4.3. ∆ιάλυµα υπεροξειδίου του υδρογόνου (30 % H2O2, d20 = 1,11 g/ml) απαλλαγµένο από
θρεπτικά µικροσυστατικά

4.4. ∆ιαλύµατα άλατος του λανθανίου (10 g La ανά λίτρο)

Βλέπε µέθοδο 10.4 (4.3).

4.5. ∆ιαλύµατα βαθµονόµησης µε βάση το σίδηρο
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4.5.1.Αρχικό διάλυµα σιδήρου (1000 µg/ml)

Σε ποτήρι ζέσεως των 500 ml ζυγίζεται, µε ακρίβεια 0,1 mg, 1 g σύρµατος καθαρού
σιδήρου, προστίθενται 200 ml υδροχλωρικού οξέος 6 mol/l (4.1) και 15 ml διαλύµατος
υπεροξειδίου του υδρογόνου (4.3). Το διάλυµα θερµαίνεται σε ηλεκτρική εστία µέχρι
πλήρους διαλυτοποίησης του σιδήρου. Όταν κρυώσει µεταφέρεται ποσοτικά σε
ογκοµετρική φιάλη των 1 000 ml. Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό και
το σύνολο αναµειγνύεται επιµελώς.

4.5.2.∆ιάλυµα σιδήρου εργασίας (100 µg/ml)

Σε ογκοµετρική φιάλη των 200 ml φέρονται 20 ml του αρχικού διαλύµατος (4.5.1). Ο
όγκος συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l
(4.2) και το σύνολο αναµειγνύεται επιµελώς.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Φασµατόµετρο ατοµικής απορρόφησης: βλέπε µέθοδο 10.4 (5). Το όργανο πρέπει να
είναι εφοδιασµένο µε πηγή εκποµπής των χαρακτηριστικών φασµατικών γραµµών του
σιδήρου (248,3 nm).

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

6.1. ∆ιαλυτοποίηση του σιδήρου

Βλέπε µεθόδους 10.1 ή/και 10.2 και, κατά περίπτωση, 10.3.

6.2. Παρασκευή του διαλύµατος ανάλυσης

Βλέπε µέθοδο 10.4 (6.2). Το διάλυµα ανάλυσης πρέπει να περιέχει 10 % (v/v)
διαλύµατος άλατος του λανθανίου.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. Παρασκευή του τυφλού διαλύµατος

Βλέπε µέθοδο 10.4 (7.1). Το τυφλό διάλυµα πρέπει να περιέχει 10 % (κ.ό.) του
διαλύµατος άλατος του λανθανίου που χρησιµοποιείται υπό 6.2.
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7.2. Παρασκευή των διαλυµάτων βαθµονόµησης

Βλέπε µέθοδο 10.4 (7.2).

Για βέλτιστο εύρος συγκεντρώσεων για την ποσοτική ανάλυση από 0 έως 10 µg/ml
σιδήρου, φέρονται σε ογκοµετρικές φιάλες των 100 ml, αντίστοιχα, 0, 2, 4, 6, 8 και
10 ml από το διάλυµα εργασίας (4.5.2). Ρυθµίζεται, αν χρειάζεται, η συγκέντρωση των
διαλυµάτων σε υδροχλωρικό οξύ, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερη προς την
αντίστοιχη συγκέντρωση του διαλύµατος ανάλυσης. Προστίθενται σε κάθε φιάλη 10 ml
του διαλύµατος άλατος του λανθανίου που έχει χρησιµοποιηθεί υπό 6.2. Ο όγκος
συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l (4.2) και
το σύνολο αναµειγνύεται επιµελώς. Τα εν λόγω διαλύµατα περιέχουν 0, 2, 4, 6, 8 και 10
µg/ml σιδήρου αντίστοιχα.

7.3. Μετρήσεις

Βλέπε µέθοδο 10.4 (7.3). Το φασµατόµετρο (5) ετοιµάζεται για µετρήσεις στο µήκος
κύµατος των 248,3 nm.

8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Βλέπε µέθοδο 10.4 (8).

Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε σίδηρο είναι ίση µε:

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

Εάν έχει χρησιµοποιηθεί η µέθοδος 10.3:

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

όπου

Fe είναι η εκατοστιαία αναλογία του σιδήρου στο λίπασµα·

xs είναι η συγκέντρωση σε µg/ml του διαλύµατος ανάλυσης (6.2)·

xb είναι η συγκέντρωση σε µg/ml του τυφλού διαλύµατος (7.1)·

V είναι ο όγκος σε ml του εκχυλίσµατος που λαµβάνεται µε τη µέθοδο 10.1 ή 10.2·

D είναι ο συντελεστής της αραίωσης που πραγµατοποιείται υπό 6.2·
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M είναι η µάζα σε γραµµάρια του δείγµατος ανάλυσης που λαµβάνεται µε τη
µέθοδο 10.1 ή 10.2.

Υπολογισµός του συντελεστή αραίωσης D: εάν (a1), (a2), (a3), �, (ai) και (a) είναι οι
κατάλληλες ποσότητες και (v1), (v2), (v3), �, (vi) και (100) οι όγκοι σε ml των
αντίστοιχων αραιώσεών τους, ο συντελεστής αραίωσης D είναι ίσος µε:

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

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 10.9
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ
ΣΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΜΑΓΓΑΝΙΟΜΕΤΡΙΑΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται µέθοδος ποσοτικού προσδιορισµού του µαγγανίου
στα εκχυλίσµατα λιπασµάτων.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στα εκχυλίσµατα που λαµβάνονται µε τη µέθοδο 10.1
ή 10.2 από δείγµατα λιπασµάτων για τα οποία το παράρτηµα I E του παρόντος
κανονισµού απαιτεί να δηλώνεται η περιεκτικότητα σε µαγγάνιο.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Εάν το εκχύλισµα περιέχει ιόντα χλωρίου, αυτά εκδιώκονται µε βρασµό του
εκχυλίσµατος, στο οποίο έχει προηγουµένως προστεθεί θειικό οξύ. Το µαγγάνιο
οξειδώνεται µε βισµουθικό νάτριο σε περιβάλλον νιτρικού οξέος. Τα σχηµατιζόµενα
υπερµαγγανικά ιόντα ανάγονται µε περίσσεια θειικού υποσιδήρου. Η περίσσεια αυτή
ογκοµετρείται µε διάλυµα υπερµαγγανικού καλίου.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. Πυκνό θειικό οξύ (H2SO4, d20 = 1,84 g/ml)

4.2. Θειικό οξύ, περίπου 9 mol/l

Ένας όγκος πυκνού θειικού οξέος (4.1) αναµειγνύεται προσεκτικά µε έναν όγκο νερού.
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4.3. Νιτρικό οξύ, 6 mol/l

3 όγκοι νιτρικού οξέος (HNO3, d20 = 1,40 g/ml) αναµειγνύονται µε 4 όγκους νερού.

4.4. Νιτρικό οξύ, 0,3 mol/l

Ένας όγκος νιτρικού οξέος 6 mol/l αναµειγνύεται µε 19 όγκους νερού.

4.5. Βισµουθικό νάτριο (NaBiO3) (85 %).

4.6. Kieselguhr

4.7. Ορθοφωσφορικό οξύ, 15 mol/l (H3PO4, d20 = 1,71 g/ml)

4.8. ∆ιάλυµα θειικού υποσιδήρου, 0,15 mol/l

Σε ογκοµετρική φιάλη του 1 λίτρου διαλύονται 41,6 g επταενύδρου θειικού υποσιδήρου
(FeSO4. 7H2O).

Προστίθενται 25 ml πυκνού θειικού οξέος (4.1) και 25 ml φωσφορικού οξέος (4.7). Ο
όγκος συµπληρώνεται µέχρι τα 1 000 ml και το διάλυµα αναµειγνύεται.

4.9. ∆ιάλυµα υπερµαγγανικού καλίου, 0,020 mol/l

Ζυγίζονται 3,160 g υπερµαγγανικού καλίου (KMnO4), µε ακρίβεια 0,1 mg, διαλύονται
και ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τα 1 000 ml µε νερό.

4.10. ∆ιάλυµα νιτρικού αργύρου, 0,1 mol/l

1,7 g νιτρικού αργύρου (AgNO3) διαλύεται σε 100 ml νερού.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Ηθµός τύπου P16/ISO 4793, πορώδους 4 και χωρητικότητας 50 ml, στερεωµένος σε
φιάλη διηθήσεως των 500 ml.

5.2. Μαγνητικός αναδευτήρας
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6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

6.1. ∆ιαλυτοποίηση του µαγγανίου

Βλέπε µεθόδους 10.1 και 10.2. Εάν η παρουσία ιόντων χλωρίου δεν είναι
εξακριβωµένη, το διάλυµα υποβάλλεται σε δοκιµή µε µία σταγόνα διαλύµατος νιτρικού
αργύρου (4.10).

6.2. Εάν δεν υπάρχουν ιόντα χλωρίου, λαµβάνεται κατάλληλη ποσότητα του εκχυλίσµατος,
ώστε να περιέχει 10 έως 20 mg µαγγανίου, και τοποθετείται σε ποτήρι ζέσεως των
400 ml. Ο όγκος φέρεται στα 25 ml περίπου µε εξάτµιση ή µε προσθήκη ύδατος, κατά
περίπτωση. Προστίθενται 2 ml πυκνού θειικού οξέος (4.1)

6.3. Εάν υπάρχουν ιόντα χλωρίου, πρέπει να αποµακρυνθούν ως εξής

Σε ποτήρι ζέσεως των 400 ml µε ψηλά τοιχώµατα φέρεται κατάλληλη ποσότητα του
εκχυλίσµατος, τόση ώστε να περιέχει 10 έως 20 mg µαγγανίου. Προστίθενται 5 ml
θειικού οξέος 9 mol/l (4.2). Το σύνολο τοποθετείται σε θερµαντική εστία κάτω από
απαγωγό και θερµαίνεται µέχρι βρασµού, ο οποίος διατηρείται µέχρι να εκλυθεί
άφθονος λευκός καπνός. Η θέρµανση συνεχίζεται µέχρι να µειωθεί ο όγκος στα 2 ml
περίπου (λεπτή στιβάδα σιροπώδους υγρού στον πυθµένα του ποτηριού). Το ποτήρι
ζέσεως επαναφέρεται στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος.

Προστίθενται µε προσοχή 25 ml νερού και εξακριβώνεται και πάλι η απουσία
χλωριόντων µε µία σταγόνα διαλύµατος νιτρικού αργύρου (4.10). Εάν υπάρχουν ακόµη
χλωριόντα, η εργασία επαναλαµβάνεται, αφού πρώτα προστεθούν 5 ml θειικού οξέος
9 mol/l (4.2).

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο ποτήρι ζέσεως των 400 ml που περιέχει το διάλυµα ανάλυσης προστίθενται 25 ml
νιτρικού οξέος 6 mol/l (4.3) και 2,5 g βισµουθικού νατρίου (4.5). Το σύνολο
αναδεύεται ζωηρά 3 λεπτά σε µαγνητικό αναδευτήρα (5.2).

Προστίθενται 50 ml νιτρικού οξέος 0,3 mol/l (4.4) και ακολουθεί νέα ανάδευση. Το
µείγµα διηθείται υπό κενό µε ηθµό (5.1), του οποίου ο πυθµένας έχει προηγουµένως
καλυφθεί µε Kieselghur (4.6). Ο ηθµός εκπλύνεται πολλές φορές µε νιτρικό οξύ
0,3 mol/l (4.4), µέχρι να ληφθεί άχρωµο διήθηµα.
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Το διήθηµα και τα υγρά της έκπλυσης µεταγγίζονται σε ποτήρι ζέσεως των 500 ml και
αναµειγνύονται. Προστίθενται 25 ml διαλύµατος θειικού υποσιδήρου 0,15 mol/l (4.8).
Εάν το διήθηµα χρωµατιστεί κίτρινο µετά την προσθήκη του θειικού υποσιδήρου,
προστίθενται 3 ml ορθοφωσφορικού οξέος 15 mol/l (4.7).

Με τη βοήθεια προχοΐδας ογκοµετρείται η περίσσεια θειικού υποσιδήρου µε διάλυµα
υπερµαγγανικού καλίου 0,02 mol/l (4.9), µέχρι να ληφθεί ροζ χρωµατισµός σταθερός
επί ένα λεπτό. Εκτελείται τυφλός προσδιορισµός υπό τις ίδιες συνθήκες, παραλείποντας
µόνο το δείγµα ανάλυσης.

Σηµείωση

Μετά την οξείδωση το διάλυµα δεν πρέπει να έλθει σε επαφή µε καουτσούκ.

8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 ml διαλύµατος υπερµαγγανικού καλίου 0,02 mol/l αντιστοιχεί σε 1,099 mg
µαγγανίου (Mn).

Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε µαγγάνιο είναι ίση µε:

Mn (%) = (xb � xs) × 0,1099 × 
Ma

V
×

όπου

xb είναι ο όγκος σε ml του διαλύµατος υπερµαγγανικού καλίου που καταναλώνεται
στον τυφλό προσδιορισµό·

xs είναι ο όγκος σε ml του διαλύµατος υπερµαγγανικού καλίου που καταναλώνεται
στην ανάλυση·

V είναι ο όγκος σε ml του διαλύµατος εκχυλίσµατος που λαµβάνεται µε τις µεθόδους
10.1 και 10.2·

a είναι ο όγκος σε ml της κατάλληλης ποσότητας του εκχυλίσµατος·

M είναι η µάζα σε γραµµάρια του δείγµατος ανάλυσης.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 10.10
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒ∆ΑΙΝΙΟΥ

 ΣΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
 ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ 8-Υ∆ΡΟΞΥ-ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται µέθοδος ποσοτικού προσδιορισµού του µολυβδαινίου
στα εκχυλίσµατα λιπασµάτων.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στα εκχυλίσµατα που λαµβάνονται µε τη µέθοδο 10.1
ή 10.2 από δείγµατα λιπασµάτων για τα οποία το παράρτηµα I E του παρόντος
κανονισµού απαιτεί να δηλώνεται η περιεκτικότητα σε µολυβδαίνιο.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Το µολυβδαίνιο προσδιορίζεται ποσοτικά µε καταβύθιση ως οξινικό µολυβδαινύλιο υπό
καθορισµένες συνθήκες.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. ∆ιάλυµα θειικού οξέος, περίπου 1 mol/l

Σε ογκοµετρική φιάλη του 1 λίτρου, που ήδη περιέχει 800 ml νερού, προστίθενται
προσεκτικά 55 ml θειικού οξέος (H2SO4, d20 = 1,84 g/ml). Το σύνολο αναµειγνύεται
και, αφού ψυχθεί, συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου. Αναµειγνύεται.

4.2. Αραιό διάλυµα αµµωνίας (1: 3)

Ένας όγκος πυκνού διαλύµατος αµµωνίας (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml) αναµειγνύεται µε 3
όγκους νερού.

4.3. Αραιό διάλυµα οξικού οξέος (1: 3)

Ένας όγκος πυκνού οξικού οξέος (99,7 % CH3COOH, d20 = 1,049 g/ml) αναµειγνύεται
µε 3 όγκους νερού.
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4.4. ∆ιάλυµα δινατρίου άλατος του αιθυλενοδιαµινοτετραοξικού οξέος (EDTA)

Σε ογκοµετρική φιάλη των 100 ml, διαλύονται σε νερό 5 g Na2EDTA. Ο όγκος
συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή και το διάλυµα αναµειγνύεται.

4.5. Ρυθµιστικό διάλυµα

Σε ογκοµετρική φιάλη των 100 ml διαλύονται σε νερό 15 ml πυκνού οξικού οξέος και
30 g οξικού αµµωνίου. Συµπληρώνεται ο όγκος µέχρι τα 100 ml.

4.6. ∆ιάλυµα 7-υδροξυ-κινολίνης (οξίνης)

Σε ογκοµετρική φιάλη των 100 ml, διαλύονται 3 g 8-υδροξυκινολίνης σε 5 ml πυκνού
οξικού οξέος. Προστίθενται 80 ml νερού. Προστίθεται στάγδην διάλυµα αµµωνίας (4.2)
µέχρι να εµφανιστεί θόλωµα και, κατόπιν, οξικό οξύ (4.3), µέχρι το διάλυµα να
διαυγαστεί και πάλι.

Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τα 100 ml µε νερό.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1. Ηθµός τύπου P16/ISO 4793, πορώδους 4, χωρητικότητας 30 ml

5.2. Πεχάµετρο µε ηλεκτρόδιο υάλου

5.3. Πυριατήριο ρυθµισµένο στους 130 έως 135 °C

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

6.1. Παρασκευή του διαλύµατος µολυβδαινίου. Βλέπε µεθόδους 10.1 και 10.2

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. Παρασκευή του διαλύµατος ανάλυσης

Σε ποτήρι ζέσεως των 250 ml φέρεται κατάλληλη ποσότητα, ώστε να περιέχει 25 έως
100 mg Mo. Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τα 50 ml µε νερό.
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Ρυθµίζεται το pH του διαλύµατος αυτού στην τιµή 5 µε σταγόνες διαλύµατος θειικού
οξέος (4.1). Προστίθενται 15 ml διαλύµατος EDTA (4.4) και, στη συνέχεια, 5 ml
ρυθµιστικού διαλύµατος (4.5). Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τα 80 ml περίπου µε
νερό.

7.2. Καταβύθιση και έκπλυση του ιζήµατος

Καταβύθιση του ιζήµατος

Το διάλυµα θερµαίνεται ήπια και, υπό συνεχή ανάδευση, προστίθεται το διάλυµα
οξίνης (4.6). Συνεχίζεται η καταβύθιση έως ότου να µην παρατηρείται πια σχηµατισµός
υπολείµµατος. Προστίθεται περίσσεια αντιδραστηρίου, µέχρι να χρωµατιστεί το
υπερκείµενο υγρό ελαφρά κίτρινο. Αρκούν συνήθως γι� αυτό 20 ml αντιδραστηρίου.
Συνεχίζεται η ήπια θέρµανση του ιζήµατος για 2 έως 3 λεπτά.

∆ιήθηση και έκπλυση

Το διάλυµα διηθείται µε ηθµό (5.1). Το ίζηµα εκπλύνεται πολλές φορές µε 20 ml
θερµού νερού. Τα υγρά της έκπλυσης πρέπει προοδευτικά να αποχρωµατίζονται, δείγµα
του ότι έχει αποµακρυνθεί η οξίνη.

7.3. Ζύγιση του ιζήµατος

Το ίζηµα ξηραίνεται στους 130 έως 135 °C µέχρι σταθερής µάζας (τουλάχιστον µία
ώρα).

Αφήνεται να ψυχθεί σε ξηραντήρα και κατόπιν ζυγίζεται.

8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 mg οξινικού µολυβδαινίου, MoO2(C9H6ON)2, αντιστοιχεί σε 0,2305 mg Mo.

Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε µολυβδαίνιο είναι ίση µε:

Mo (%) = X × 0,02305 × 
Ma
DV

×
×

όπου

X είναι η µάζα, σε mg, του ιζήµατος οξινικού µολυβδαινυλίου·

V είναι ο όγκος σε ml του διαλύµατος εκχυλίσµατος που λαµβάνεται µε τη µέθοδο 10.1
ή 10.2·
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a είναι ο όγκος σε ml της κατάλληλης ποσότητας από την τελευταία αραίωση·

D είναι ο συντελεστής αραίωσης αυτής της κατάλληλης ποσότητας·

M είναι η µάζα, σε γραµµάρια, του δείγµατος ανάλυσης.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 10.11
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ
ΣΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται µέθοδος ποσοτικού προσδιορισµού του ψευδαργύρου
στα εκχυλίσµατα λιπασµάτων.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στα εκχυλίσµατα που λαµβάνονται µε τη µέθοδο 10.1
ή 10.2 από δείγµατα λιπασµάτων για τα οποία το παράρτηµα I E του παρόντος
κανονισµού απαιτεί να δηλώνεται η περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

Μετά από κατάλληλη κατεργασία και αραίωση των εκχυλισµάτων, προσδιορίζεται
ποσοτικά ο ψευδάργυρος µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης.

4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1. ∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος, περίπου 6 mol/l

Βλέπε µέθοδο 10.4 (4.1).

4.2. ∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος, περίπου 0,5 mol/l

Βλέπε µέθοδο 10.4 (4.2).
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4.3. ∆ιαλύµατα άλατος του λανθανίου (10 g La ανά λίτρο)

Βλέπε µέθοδο 10.4 (4.3).

4.4. ∆ιαλύµατα βαθµονόµησης µε βάση τον ψευδάργυρο

4.4.1.Αρχικό διάλυµα ψευδαργύρου (1000 µg/ml)

Σε ογκοµετρική φιάλη των 1 000 ml διαλύεται 1 g σκόνης ή φυλλιδίων ψευδαργύρου,
ζυγισµένου µε ακρίβεια 0,1 mg, σε 25 ml υδροχλωρικού οξέος 6 mol/l (4.1). Όταν
διαλυθεί τελείως ο ψευδάργυρος, συµπληρώνεται ο όγκος µε νερό και το σύνολο
αναµειγνύεται επιµελώς.

4.4.2.∆ιάλυµα ψευδαργύρου εργασίας (100 µg/ml)

Σε ογκοµετρική φιάλη των 200 ml αραιώνονται 20 ml αρχικού διαλύµατος (4.4.1) µε το
διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l (4.2). Συµπληρώνεται ο όγκος µε το ίδιο
διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l και το σύνολο αναµειγνύεται επιµελώς.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Φασµατόµετρο ατοµικής απορρόφησης.

Βλέπε µέθοδο 10.4 (5). Το όργανο πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε πηγή εκποµπής των
χαρακτηριστικών φασµατικών γραµµών του ψευδαργύρου (213,8 nm) καθώς και µε
διάταξη για διόρθωση του θορύβου από τη φλόγα.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

6.1. ∆ιαλυτοποίηση του ψευδαργύρου

Βλέπε µέθοδο 10.1 ή/και 10.2.

6.2. Παρασκευή του διαλύµατος ανάλυσης

Βλέπε µέθοδο 10.4 (6.2). Το διάλυµα ανάλυσης πρέπει να περιέχει 10 % (v/v)
διαλύµατος άλατος του λανθανίου (4.3).
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7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1. Παρασκευή του τυφλού διαλύµατος

Βλέπε µέθοδο 10.4 (7.1). Το τυφλό διάλυµα πρέπει να περιέχει 10 % (κ.ό.) του
διαλύµατος άλατος του λανθανίου που χρησιµοποιείται υπό 6.2.

7.2. Παρασκευή των διαλυµάτων βαθµονόµησης

Βλέπε µέθοδο 10.4 (7.2). Για βέλτιστο εύρος συγκεντρώσεων για την ποσοτική
ανάλυση από 0 έως 5 µg/ml ψευδαργύρου, φέρονται σε ογκοµετρικές φιάλες των
100 ml, αντίστοιχα, 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 και 5 ml από το διάλυµα εργασίας (4.4.2).
Ρυθµίζεται, αν χρειάζεται, η συγκέντρωση των διαλυµάτων σε υδροχλωρικό οξύ, ώστε
να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερη προς την αντίστοιχη συγκέντρωση του
διαλύµατος ανάλυσης. Προστίθενται σε κάθε φιάλη 10 ml του διαλύµατος άλατος του
λανθανίου που έχει χρησιµοποιηθεί υπό 6.2. Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τα 100 ml
µε το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 0,5 mol/l (4.2) και το σύνολο αναµειγνύεται
επιµελώς.

Τα διαλύµατα αυτά περιέχουν αντίστοιχα 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 και 5 µg/ml ψευδαργύρου.

7.3. Μετρήσεις

Βλέπε µέθοδο 10.4 (7.3). Το φασµατόµετρο (5) ετοιµάζεται για µετρήσεις στο µήκος
κύµατος των 213,8 nm.

8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Βλέπε µέθοδο 10.4 (8).

Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε ψευδάργυρο είναι ίση µε:

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

Εάν έχει χρησιµοποιηθεί η µέθοδος 10.3:

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

Zn είναι η εκατοστιαία αναλογία του ψευδαργύρου στο λίπασµα·

xs είναι η συγκέντρωση σε µg/ml του διαλύµατος ανάλυσης·

xb είναι η συγκέντρωση σε µg/ml του τυφλού διαλύµατος·

V είναι ο όγκος σε ml του διαλύµατος εκχυλίσµατος που λαµβάνεται µε τη µέθοδο 10.1
ή 10.2·

D είναι ο συντελεστής που αντιστοιχεί στην αραίωση που πραγµατοποιείται υπό (6.2)·

M είναι η µάζα σε γραµµάρια του δείγµατος ανάλυσης που λαµβάνεται µε τη µέθοδο
10.1 ή 10.2.

Υπολογισµός του συντελεστή αραίωσης D:

εάν (a1), (a2), (a3), �, (ai) και (a) είναι οι διαδοχικές κατάλληλες ποσότητες (v1), (v2),
(v3), �, (vi) και (100) οι όγκοι σε ml των αντίστοιχων αραιώσεών τους, ο συντελεστής
αραίωσης D είναι ίσος µε:

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

____________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

A. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΄Η ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Οδηγός κατάρτισης του τεχνικού φακέλου που αφορά τα υποψήφια λιπάσµατα προς
χαρακτηρισµό ως «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ».

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αριθ. C 138, της 20.5.1994, σ. 4.

2. Οδηγία 91/155/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 1991 περί προσδιορισµού και
καθορισµού των λεπτοµερών κανόνων για το σύστηµα ειδικής πληροφόρησης σχετικά
µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα κατ� εφαρµογή του άρθρου 10 της οδηγίας
88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου.

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αριθ. L 76/35, της 22.3.1991, σ. 35.

3. Οδηγία 93/112/EΚ της Επιτροπής της 10ης ∆εκεµβρίου 1993 για την τροποποίηση της
οδηγίας 91/155/ΕΟΚ περί προσδιορισµού και καθορισµού των λεπτοµερών κανόνων
για το σύστηµα ειδικής πληροφόρησης σχετικά µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα
κατ� εφαρµογή του άρθρου 10 της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου.

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αριθ. L 314, της 16.12.1993, σ. 38.
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B. ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΑ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΝΑ
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ.

1. Πρότυπο που εφαρµόζεται σε επίπεδο των εργαστηρίων:

EN ISO/IEC 17025, Γενικές προϋποθέσεις επάρκειας των εργαστηρίων δοκιµών και
διαµέτρησης.

2. Πρότυπο που εφαρµόζεται σε επίπεδο των οργανισµών διαπίστευσης:

EN 45003, Σύστηµα διαπίστευσης των εργαστηρίων δοκιµών και διαµέτρησης, γενικές

προϋποθέσεις λειτουργίας και αναγνώρισης.

_________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Λουξεµβούργο, 14 Απριλίου 2003 (16.04)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0212 (COD)

12733/2/02
REV 2 ADD 1

ENT 131
CODEC 1198

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 14 Απριλίου 2003 για την

έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά
µε τα λιπάσµατα

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



12733/2/02 REV 2 ADD 1 ∆Γ/νκ 2
DG C II    EL

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η Επιτροπή υπέβαλε, στις 14 Σεπτεµβρίου 2001, πρόταση κανονισµού σχετικά µε τα

λιπάσµατα1.

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 95 της συνθήκης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του, σε πρώτη ανάγνωση, στις 10 Απριλίου

20022. Κατόπιν της γνώµης αυτής, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση στις

17 Ιουνίου 20023.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 16 Ιανουαρίου 20024.

4. Στις 14 Απριλίου 2003, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο

251 της συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να διευκρινίσει και να απλουστεύσει την κοινοτική

νοµοθεσία σχετικά µε τα λιπάσµατα, προκειµένου να γίνει ευχερέστερα προσιτή στους

οικονοµικούς φορείς εντός της Εσωτερικής αγοράς, σύµφωνα µε την ανακοίνωση της

Επιτροπής για τη «SLIM», δηλαδή την «Απλούστευση της νοµοθεσίας στον τοµέα της

Εσωτερικής αγοράς» και το σχετικό, από το 1997, «Σχέδιο δράσης για την ενιαία αγορά».

Ο προτεινόµενος κανονισµός αντικαθιστά ορισµένες οδηγίες.

                                                
1 ΕΕ C 51 Ε, 26.02.2002, σ. 1.
2 ΕΕ: δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί.
3 ΕΕ C 227 Ε, 24.09.2002, σ. 503.
4 ΕΕ C 80, 03.04.2002, σ. 6.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Το Συµβούλιο εξετάζει την πρόταση από το τέλος του 2001. Η κοινή θέση του Συµβουλίου
παρουσιάζει συνοχή µε τους στόχους της πρότασης της Επιτροπής.

Ωστόσο, το Συµβούλιο συµφώνησε για ορισµένες αλλαγές της πρότασης της Επιτροπής, οι
περισσότερες από τις οποίες έχουν περισσότερο τεχνικό χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων
αλλαγών γλωσσικής φύσεως. Οι περισσότερο ουσιώδεις αλλαγές συµπεριλαµβάνουν:

- έναν περισσότερο ακριβή και περισσότερο ολοκληρωµένο ορισµό του όρου
«παρασκευαστής» (άρθρο 2),

- ειδικές διατάξεις για την ανιχνευσιµότητα των λιπασµάτων (άρθρα 8 και 26),
- ενισχυµένες διατάξεις για τις ενδείξεις των λιπασµάτων, όπου, στον κατάλογο των

υποχρεωτικών ενδείξεων (άρθρο 9), προστέθηκαν η ονοµασία του τύπου καθώς και
ειδικές οδηγίες χρήσης ορισµένων λιπασµάτων,

- προδιαγραφή σχετικά µε την υποχρέωση του παρασκευαστή να εξασφαλίζει ότι
λιπάσµατα µε υψηλή περιεκτικότητα σε νιτρικό αµµώνιο θα έχουν ολοκληρώσει µε
επιτυχία τη δοκιµή ανθεκτικότητας πριν από τη διάθεση του λιπάσµατος στην αγορά
(άρθρο 27),

- ρητή διάταξη για το δικαίωµα των κρατών µελών να επιβάλλουν στους παρασκευαστές
τέλη για τα µέτρα ελέγχου (άρθρο 29),

- απάλειψη του προτεινόµενου άρθρου 33 για την περιεκτικότητα των λιπασµάτων σε
κάδµιο, συµπεριλαµβανοµένης της διατάξεως παρεκκλίσεων για την Αυστρία, τη
Φινλανδία και τη Σουηδία. Στα τρία κράτη µέλη έχει τώρα δοθεί παρέκκλιση από τις
σήµερα υφιστάµενες διατάξεις µέσω της διαδικασίας που καθορίζεται στο άρθρο 95
παράγραφος 4 της συνθήκης. Με µια ερµηνευτική διάταξη διασφαλίζεται ότι τα
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν την παρέκκλιση που τα αφορά και
µετά την κατάργηση της υφισταµένης κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
κανονισµού νοµοθεσία (άρθρο 35). (Πρβ. επίσης Τµήµα IV),

- απάλειψη της ρήτρας επανεξέτασης για ένα µελλοντικό ενιαίο σύστηµα δηλώσεων (το
προτεινόµενο άρθρο 37). Κατά την άποψη του Συµβουλίου δεν υπάρχει στο παρόν
στάδιο, ανάγκη κατάργησης του διττού συστήµατος που καθορίζεται στο άρθρο 6,
δεδοµένου ότι αυτό, στην πράξη, δεν προκάλεσε εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία
των λιπασµάτων, και

- αλλαγή των διατάξεων για την έναρξη ισχύος, µε την οποία τα περισσότερα άρθρα θα
αρχίζουν να ισχύουν νωρίτερα από ό,τι προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής, µε
εξαίρεση ορισµένες διατάξεις, παραδείγµατος χάριν τις σχετικές µε τις κυρώσεις, για
πρακτικούς λόγους (άρθρα 37 και 38).
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Όσον αφορά τα Παραρτήµατα του προτεινόµενου κανονισµού, το Συµβούλιο, γενικά,

συµφώνησε να αφήσει τα παραρτήµατα αµετάβλητα (εκτός από µεταβολές καθαρά

γλωσσικής φύσεως ή διορθώσεις σφαλµάτων), µε εξαίρεση µια αλλαγή οφειλόµενη σε µια

τροπολογία προτεινόµενη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (πρβ. Τµήµα IV) και µια

συνακόλουθη αλλαγή. Αναπροσαρµογή των Παραρτηµάτων θα αποφασίζεται στη διαδικασία

Επιτροπολογίας που προβλέπει η πρόταση.

Η Επιτροπή αποδέχθηκε την κοινή θέση που συµφωνήθηκε από το Συµβούλιο.

IV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην πρώτη του ανάγνωση, ενέκρινε 3 τροπολογίες στην

πρόταση. Το Συµβούλιο, κατ� αρχήν, αποδέχθηκε δύο από αυτές τις τροπολογίες.

2. Όσον αφορά τις τροπολογίες 1 και 2 για το θέµα της περιεκτικότητας των λιπασµάτων σε

κάδµιο, το Συµβούλιο, ενσωµάτωσε την τροπολογία 1 σχετικά µε το σηµείο 15 του

αιτιολογικού ως προς την αρχή της, αποδεχόµενο την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής

για αυτό το σηµείο. Το Συµβούλιο συµµερίζεται την άποψη του Κοινοβουλίου ότι το θέµα

της τυχαίας παρουσίας καδµίου στα λιπάσµατα είναι µεγάλης σηµασίας και επείγοντος

χαρακτήρα. Ωστόσο, το Συµβούλιο αναγνωρίζει το δικαίωµα πρωτοβουλίας που έχει η

Επιτροπή, και, εποµένως, δεν µπορεί να υποστηρίξει µέρος της τροπολογίας 1, καθώς και

τροπολογία 2 εν τω συνόλω της, δεδοµένου ότι οι τροπολογίες αυτές αποβλέπουν στο να

υποχρεωθεί η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για το κάδµιο πριν από µια ορισµένη

ηµεροµηνία.

3. Η τροπολογία 3 προτείνει να επανακαθιερωθεί η υφιστάµενη διάταξη στο Παράρτηµα Ι,

πίνακας Ε.1.4β (χηλικό σύµπλοκο σιδήρου). Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι τα Παραρτήµατα

δεν θα πρέπει να αλλάξουν στο σηµερινό πλαίσιο µιας αναδιατύπωσης. Εποµένως το

Συµβούλιο αντιµετωπίζει, κατ� αρχήν, ευνοϊκά τη λογική που διέπει την τροπολογία αυτή.

Ωστόσο το Συµβούλιο, όταν εξέτασε την τροπολογία, διαπίστωσε ότι, ενώ η ελάχιστη

περιεκτικότητα θα πρέπει να είναι 8/10, όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο, οι υφιστάµενες

απαιτήσεις όσον αφορά τις ενδείξεις για τα χηλικά σύµπλοκα του σιδήρου θα έπρεπε να

βελτιωθούν προκειµένου να παρέχουν λεπτοµερέστερη και, εποµένως, σαφέστερη

πληροφόρηση στο χρήστη του λιπάσµατος.

=====================
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003 (16.01)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0212 (COD)

5149/03

ENT 6
CODEC 17

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιοι
αριθ. προηγ. εγγρ. : 12179/02 ENT 127 CODEC 1125
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 12005/01 ENT 190 CODEC 896 (COM(2001) 508)

10293/02 ENT 96 CODEC 809
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

σχετικά µε τα λιπάσµατα
− καθορισµός κοινής θέσης

1. Στις 14 Σεπτεµβρίου 2001, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο την προαναφερόµενη

πρόταση, η οποία έχει ως νοµική βάση το άρθρο 95 της ΣΕΚ.1

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 16 Ιανουαρίου 2002 2.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε, σε πρώτη ανάγνωση, στις 10 Απριλίου 2002 3.

Μετά τη γνώµη αυτή, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση στις 17 Ιουνίου 2002 4.

4. Στις 30 Σεπτεµβρίου 2002, το Συµβούλιο Ανταγωνισµού κατέληξε σε οµόφωνη συµφωνία για

τον καθορισµό κοινής θέσης.

                                                
1 ΕΕ C 51 Ε της 26.6.2002, σ. 1.
2 EE C 80 της 3.4.2002, σ. 6.
3 EE : δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί.
4 EE C 227Ε της 24.9.2002, σ. 503.
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5. Η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων µπορεί συνεπώς να εισηγηθεί στο Συµβούλιο, στα

σηµεία «Α» της ηµερήσιας διάταξης προσεχούς του συνόδου :

− να καθορίσει την κοινή θέση όπως αυτή εκτίθεται στο έγγραφο 12733/02 ENT 131

CODEC 1198,

− να καταχωρήσει στα πρακτικά του τις δηλώσεις που περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα

του παρόντος σηµειώµατος, και

− να εγκρίνει το σχέδιο σκεπτικού του Συµβουλίου που περιλαµβάνεται στο έγγραφο

12733/02 ENT 131 CODEC 1198 ADD 1.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003 (20.01)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0212 (COD)

5149/03
ADD 1

ENT 6
CODEC 17

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων και το Συµβούλιο
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 12005/01 ENT 190 CODEC 896 (COM(2001) 508)

10293/02 ENT 96 CODEC 809
αριθ. προηγ. εγγρ. : 12179/02 ENT 127 CODEC 1125
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

σχετικά µε τα λιπάσµατα
- Καθορισµός κοινής θέσης

∆ηλώσεις προς καταχώρηση στα Πρακτικά του Συµβουλίου

1. ∆ήλωση της Αυστρίας

«Με την απόφαση αριθ. 366/2002 της Επιτροπής θεσπίσθηκε αυτοτελής νοµική βάση για την

παρέκκλιση της Αυστρίας όσον αφορά τον περιορισµό της περιεκτικότητας των λιπασµάτων σε

κάδµιο, η οποία επιτρέπει στην Αυστρία να διατηρήσει τις εθνικές της διατάξεις µέχρι τις 31

∆εκεµβρίου 2005.

Η Αυστρία εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προσπάθειες της Επιτροπής να προτείνει νοµική

πράξη για τον καθορισµό της περιεκτικότητας των λιπασµάτων σε κάδµιο σε κοινοτικό επίπεδο και

υποστηρίζει τη δήλωση της Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει να θεσπισθεί σχετική

διάταξη µέχρι την εκπνοή της εν λόγω προθεσµίας.»
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2. Κοινή δήλωση της Φινλανδίας και της Σουηδίας

«H Φινλανδία και η Σουηδία υποστηρίζουν το νέο κανονισµό σχετικά µε τα λιπάσµατα.

Ωστόσο, η Φινλανδία και η Σουηδία εκφράζουν τη λύπη τους διότι δεν έχει ακόµη υποβληθεί

πρόταση στην οποία θα προβλέπονται διατάξεις όσον αφορά τον περιορισµό της περιεκτικότητας

των λιπασµάτων σε κάδµιο. Από την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χορηγήθηκε στη

Φινλανδία και τη Σουηδία το δικαίωµα να διατηρήσουν την εθνική νοµοθεσία σχετικά µε τον

περιορισµό της µέγιστης περιεκτικότητας στα λιπάσµατα. Από τις εκτιµήσεις κινδύνου που

πραγµατοποιήθηκαν σε αρκετές χώρες διαπιστώθηκε ότι η υψηλή περιεκτικότητα σε κάδµιο

συνεπάγεται κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον.

Η Φινλανδία και η Σουηδία υπογραµµίζουν ότι είναι σηµαντικό να υπάρχει πρόταση κανονισµού

σχετικά µε την περιεκτικότητα των λιπασµάτων σε κάδµιο έως τα τέλη 2005 το αργότερο, και ως

εκ τούτου, απευθύνουν έκκληση στην Επιτροπή προκειµένου να υποβάλει την εν λόγω πρόταση

ευθύς ως διατυπωθεί η γνώµη της Επιστηµονικής Επιτροπής για την Τοξικότητα, την

Οικοτοξικότητα και το Περιβάλλον (CSTEE).»

________________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 7.5.2003
SEC(2003) 497 τελικό

2001/0212 (COD)
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1. ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Η πρόταση της Επιτροπής [COM(2001) 508 τελικό] εγκρίθηκε στις 14.9.2001 και στη
συνέχεια διαβιβάστηκε στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση
[COM(2001) 508 τελικό] και εξέδωσε τη γνώµη της στις 16.1.2002.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση µε τροποποιήσεις σε πρώτη ανάγνωση
στις 10.4.2002.

Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής [COM(2002) 318 τελικό] εγκρίθηκε στις 17.6.2002
και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

To Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή του θέση στις 14.4.2003.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρόταση, η οποία βασίζεται στο άρθρο 95 της συνθήκης, ενσωµατώνει σε ενιαίο κείµενο
18 υφιστάµενες οδηγίες του Συµβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά µε την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών περί λιπασµάτων, που δηµοσιεύτηκαν µεταξύ 1976 και 1998.

Στόχος της πρότασης αυτής είναι η βελτίωση της σαφήνειας και της διαφάνειας των εν λόγω
κειµένων. Σκοπός της νοµοθεσίας περί λιπασµάτων είναι να εξασφαλιστεί η ελεύθερη
κυκλοφορία των προϊόντων αυτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να οριστούν τα
χαρακτηριστικά µε τα οποία πρέπει να συµµορφώνονται.
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3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1 Γενικές παρατηρήσεις

Η κοινή θέση εντάσσεται στο πνεύµα της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής.

3.2 Τροπολογίες

Από τις τρεις τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο 1, δύο έγιναν δεκτές κατ’ αρχήν και
µία δεν έγινε δεκτή.

3.2.1. Τροπολογία 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η τροπολογία αυτή έγινε δεκτή κατ’ αρχήν λαµβάνοντας υπόψη την πρόθεση της Επιτροπής
να υποβάλει πρόταση σχετικά µε το κάδµιο στα λιπάσµατα. Η τροπολογία ενσωµατώθηκε
στην αιτιολογική σκέψη 15, εκτός από το µέρος της τροπολογίας που επεδίωκε να επιβάλει
στην Επιτροπή αυστηρή προθεσµία για την υποβολή νοµοθετικής πρότασης. Αυτή η
προθεσµία δεν είναι συµβατή µε την άσκηση του δικαιώµατος πρωτοβουλίας της Επιτροπής.

3.2.2. Τροπολογία 2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η τροπολογία αυτή δεν µπορεί να γίνει δεκτή για τους εξής λόγους:

– Το άρθρο 33 της πρότασης διεγράφη. Το εν λόγω άρθρο κατέστη περιττό διότι
εκδόθηκαν αποφάσεις, βάσει του άρθρου 95, παράγραφος 4, της συνθήκης, οι οποίες
χορηγούν παρεκκλίσεις στην Αυστρία2, στη Φινλανδία3 και στη Σουηδία4 όσον
αφορά τη µέγιστη επιτρεπτή περιεκτικότητα των λιπασµάτων σε κάδµιο.

– Επιπλέον, η παράγραφος 2 του άρθρου 33 περιορίζει το δικαίωµα πρωτοβουλίας της
Επιτροπής.

3.2.3. Τροπολογία 3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η τροπολογία αυτή έγινε δεκτή κατ’ αρχήν. Συγκεκριµένα, το Συµβούλιο αύξησε την
ελάχιστη περιεκτικότητα υδατοδιαλυτού χηλικού συµπλόκου σε 8/10 της δηλωµένης
περιεκτικότητας όπως είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, διασαφήνισε και
ενίσχυσε τις απαιτήσεις για τη σήµανση των χηλικών συµπλόκων µε στόχο τη βελτίωση των
πληροφοριών που διατίθενται στους καταναλωτές.

3.3 Η κοινή θέση του Συµβουλίου

Η κοινή θέση του Συµβουλίου περιλαµβάνει, εκτός από τις τροπολογίες που έγιναν δεκτές
από την Επιτροπή, ορισµένες αλλαγές που διασαφηνίζουν και ενισχύουν την πρόταση
κανονισµού.

                                                
1 Έκθεση ΕΚ A5-0107/2002, της 27.3.2002.
2 Απόφαση 2002/366/ΕΚ της Επιτροπής, της 15.5.2002, ΕΕ L 132, 17.5.2002, σ. 65.
3 Απόφαση 2002/398/EΚ της Επιτροπής, της 24.5.2002, ΕΕ L 138, 28.5.2002, σ. 15.
4 Απόφαση 2002/399/EΚ της Επιτροπής, της 24.5.2002, ΕΕ L 138, 28.5.2002, σ. 24.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση διότι εντάσσεται στο πνεύµα της τροποποιηµένης
πρότασής της.
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