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MENETELMÄ 8.6
UUTETUN KALSIUMIN MANGANOMETRINEN MÄÄRITYS OKSALAATTINA

SAOSTAMISEN JÄLKEEN

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä lannoiteuutteissa olevan kalsiumin
määrittämiseksi.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan niihin EY-lannoitteisiin, joista on liitteen I mukaan ilmoitettava
kokonais- ja/tai vesiliukoisen kalsiumin määrä.

3. PERIAATE

Analyysiliuoksen sisältämä kalsium saostetaan oksalaattina, joka määritetään
kaliumpermanganaattititrauksella

4. REAGENSSIT

4.1 Laimennettu suolahappo:

Yksi tilavuusosa suolahappoa (tiheys 20°C:ssa = 1,18g/ml) ja yksi tilavuusosa vettä.
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4.2 1:10 laimennettu rikkihappo:

Yksi tilavuusosa rikkihappoa (tiheys 20°C:ssa = 1,84 g/ml) kymmeneen tilavuusosaan vettä.

4.3 1:1 laimennettu ammoniakkiliuos:

Yksi tilavuusosa ammoniakkia (tiheys 20°C:ssa = 0,88 g/ml) ja yksi tilavuusosa vettä.

4.4 Kyllästetty ammoniakkioksalaattiliuos [(NH4)2 C2O4 H2O] ympäristön lämpötilassa (n. 40 g/l)

4.5 Sitruunahappoliuos, 30-prosenttinen (massa/tilavuus)

4.6 Ammoniumkloridiliuos, 5-prosenttinen (massa/tilavuus)

4.7 Bromitymolisinistä 95-prosenttisessa etanolissa, 0,1 % (massa/tilavuus)

4.8 Bromikresolivihreää 95-prosenttisessa etanolissa, 0,04 % (massa/tilavuus)

4.9 Natriumpermanganaatti standardiliuoksena, 0,02 mol/l

5. VÄLINEISTÖ

5.1 Suodatinupokas, jossa lasisintteri, huokoisuudeltaan 5–20 µm

5.2 Kuumavesihaude

6. ANALYYSILIUOKSEN VALMISTAMINEN

Pipetoidaan menetelmällä 8.1 tai 8.3 saatua uuteliuosta erä, joka sisältää 15–50 mg kalsiumia
(= 21–70 mg CaO) 400 ml:n dekantterilasiin. Olkoon tämän erän tilavuus v2. Kaadetaan
400 millilitran dekantterilasiin. Neutraloidaan tarvittaessa (indikaattori (4.7) muuttuu
vihreästä siniseksi) muutamalla tipalla ammoniakkiliuosta (4.3).

Lisätään yksi millilitra sitruunahappoliuosta (4.5) ja viisi millilitraa ammoniumkloridiliuosta
(4.6).
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7. KALSIUMOKSALAATIN SAOSTAMINEN

Lisätään n. 100 ml vettä. Kuumennetaan kiehuvaksi, lisätään 8–10 tippaa indikaattoriliuosta
(4.8) ja, hitaasti, 50 ml ammoniumoksalaattiliuosta (4.4). Jos sakkaa muodostuu, se liuotetaan
lisäämällä muutama tippa suolahappoa (4.1). Neutraloidaan erittäin hitaasti
ammoniakkiliuoksella (4.3) koko ajan sekoittaen, kunnes pH on 4.4–4.6 (indikaattori (4.8)
muuttuu vihreästä siniseksi). Dekantterilasi pannaan kiehuvaan vesihauteeseen (5.2) n.
30 minuutiksi.

Dekantteri nostetaan pois hauteesta, jätetään odottamaan tunniksi ja suodatetaan upokkaaseen
(5.1).

8. OKSALAATTISAKAN TITRAUS

Dekantterilasia ja upokasta pestään kunnes ammoniumoksalaatin ylimäärä on täysin
poistunut. (Tämä voidaan testata sillä, että pesuvedessä ei enää ole kloridia). Upokas pannaan
400 ml:n dekantterilasiin ja sakka liuotetaan 50 ml:aan kuumaa rikkihappoa (4.2).
Dekantterilasiin lisätään vettä, niin että kokonaistilavuus on n. 100 ml. Lämmitetään
70–80°C:seen ja titrataan tipoittain permanganaattiliuoksella (4.9), kunnes vaaleanpunainen
väri pysyy minuutin ajan. Olkoon tämä tilavuus n.

9. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Lannoitteen kalsiumpitoisuus (Ca) on seuraava:

mv
vtnCa
×

×××=
2

1

02,0
2004,0(%)

jossa

n = permanganaattimäärä millilitroina,

m = näytteen massa grammoina,

v2 = analysoidun näytemäärän tilavuus millilitroina,

v1 = uuteliuoksen tilavuus millilitroina,

t = permanganaattiliuoksen konsentraatio moolia/l.

CaO (%) = Ca (%) × 1,400
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MENETELMÄ 8.7
MAGNESIUMIN ATOMIABSORPTIOSPEKTROMETRINEN MÄÄRITYS

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä magnesiumin määrittämiseksi lannoiteuutteista.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan menetelmillä 8.1 ja 8.3 saatuihin sellaisten EY-lannoitteiden
uutteisiin, joista on ilmoitettava kokonais- ja/tai vesiliukoisen magnesiumin määrä, lukuun
ottamatta seuraavia lannoitteita, jotka on lueteltu liitteessä I olevassa sivuravinteita
koskevassa D jaksossa:

– Tyyppi 4 (kieseriitti),

– Tyyppi 5 (magnesiumsulfaatti) ja tyyppi 5.1 (magnesiumsulfaattiliuos),

– ja lukuun ottamatta seuraavaa lannoitetta, joka on lueteltu liitteessä I olevassa
kaliumlannoitteita koskevassa A jakson 3 kohdassa:

– Tyyppi 7 (kieseriitti, jossa kaliumsulfaattia),

– joihin sovelletaan menetelmää 8.8.

Tätä menetelmää sovelletaan kaikkiin lannoiteuutteisiin, jotka sisältävät
magnesiumkompleksometristä määritystä häiritseviä alkuaineita.

3. PERIAATE

Magnesiumin määrittäminen atomiabsorptiospektrometrisesti, kun uute on asianmukaisesti
laimennettu.
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4. REAGENSSIT

4.1 Suolahappoliuos, 1 mol/l

4.2 Suolahappoliuos, 0,5 mol/l

4.3 Magnesiumin standardiliuos, 1,00 mg/ml

4.3.1 Liuotetaan 1,013 g magnesiumsulfaattia (MgSO4, 7H2O) 100 ml:aan 0,5-molaarista
suolahappoliuosta (4.2).

4.3.2 Punnitaan 1,658 g magnesiumoksidia (MgO), joka on aiemmin kalsinoitu karbonaattien
poistamiseksi, dekantterilasiin, johon kaadetaan myös 100 ml vettä ja 120 ml 1-molaarista
suolahappoa (4.1). Kun aine on liuennut, dekantoidaan kvantitatiivisesti 1 000 ml:n
mittapulloon. Täytetään merkkiin ja sekoitetaan.

tai

4.3.3 Käytetään valmiina ostettavaa standardiliuosta.

Laboratorio vastaa näiden liuosten testaamisesta.

4.4 Strontiumkloridiliuos

Liuotetaan 75 g strontiumkloridia (SrCl2 6H2O) suolahappoliuokseen (4.2) ja lisätään samaa
happoliuosta, kunnes kokonaistilavuus on 500 ml.

5. VÄLINEISTÖ

Atomiabsorbtiospektrometri, jossa magnesiumlamppu, säädetty arvoon 285,2 nm.

Ilma-asetyleeniliekki.

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmät 8.1 ja 8.3.
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7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Jos lannoitteen ilmoitettu magnesiumpitoisuus (Mg) on yli 6 % (ts. 10 %
magnesiumoksidina), pipetoidaan 25 ml (V1) uuteliuosta (6) 100 ml:n mittapulloon, joka
täytetään vedellä merkkiin, ja sekoitetaan. Laimennuskerroin D1 = 100/V1.

7.2 Pipetoidaan 10 ml uuteliuosta (6) tai liuosta (7.19) 200 ml:n mittapulloon. Täytetään
0,5-molaarisella suolahapolla merkkiin (4.2) ja sekoitetaan. Laimennuskerroin on 200/10.

7.3 Laimennetaan tämä liuos (7.2) 0,5-molaarisella suolahappoliuoksella (4.2), jotta saadaan
spektrometrin (5.1) optimaaliselle määritysalueelle sopiva pitoisuus. V2 on näytteen tilavuus
100 ml:ssa. Laimennuskerroin D2 = 100/V2.

Lopullisen laimennoksen on sisällettävä 10 % (tilavuus/tilavuus) strontiumkloridiliuosta (4.4).

7.4 Nollaliuoksen valmistaminen

Valmistetaan nollaliuos toistamalla koko menettely uuttamisvaiheesta asti (menetelmä 8.1 tai
8.3) siten, että pois jätetään vain analysoitava lannoitenäyte.

7.5 Kalibrointiliuosten valmistaminen

Laimentamalla standardiliuosta (4.3) 0,5-molaarisella suolahapolla valmistetaan vähintään
viisi erilaista kalibrointiliuosta, joiden pitoisuus on laitteen (5.1) optimaalisella
määritysalueella.

Näiden liuosten on sisällettävä 10 % (tilavuus/tilavuus) strontiumkloridiliuosta (4.4).

7.6 Määritys

Spektrometri (5.1) säädetään aallonpituudelle 285,2 nm.
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Annetaan laitteen imeä sumuttimeen peräkkäin kalibrointiliuoksia (7.5), analyysiliuosta (7.3)
ja nollaliuosta (7.4). Instrumentti pestään huolellisesti seuraavaksi mitattavalla liuoksella.
Tämä toimenpide toistetaan kolmesti kaikilla liuoksilla. Kalibrointikäyrä piirretään käyttäen
kunkin kalibroinnin (7.5) ordinaattana absorbanssin keskiarvoa ja abskissana vastaavaa
magnesiumin pitoisuutta ilmaistuna µg/ml. Määritetään magnesiumin pitoisuus näytteessä
(7.3), Xs, ja nollaliuoksessa (7.4), Xb, vertaamalla kalibrointikäyrään.

8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Lasketaan magnesiumin (Mg) tai magnesiumoksidin (MgO) määrä näytteessä
kalibrointiliuosten perusteella ja ottaen huomioon nollakokeen tulos.

Magnesiumin (Mg) pitoisuus prosentteina lannoitteesta on

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

jossa

Xs = analyysiliuoksen konsentraatio kalibrointikäyrän mukaan, µg/ml,

Xb = nollaliuoksen konsentraatio kalibrointikäyrän mukaan, µg/ml,

D1 = laimennuskerroin liuosta laimennettaessa (7.1),

on 4, jos otetaan 25 ml,

on 1, kun liuosta ei ole laimennettu,

D2 = kohdan 7.3 laimennuskerroin,

M = näytteen massa uutettaessa.

MgO (%) = mg (%)/0,6
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MENETELMÄ 8.8
MAGNESIUMIN KOMPLEKSOMETRINEN TITRAUS

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä magnesiumin määrittämiseksi lannoiteuutteista.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan seuraavassa lueteltujen EY-lannoitteiden uutteisiin, joista on
säädetty tehtäväksi kokonais- ja/tai vesiliukoisen magnesiumin määritys:

– liitteessä 1 luetellut lannoitteet: yksiravinteiset typpilannoitteet, tyyppi 1 b ja tyyppi 1 c
(kalsiummagnesiumnitraatti), tyyppi 7 (magnesiumsulfonitraatti), tyyppi 8
(magnesiumia sisältävät typpilannoitteet) ja yksiravinteiset kaliumlannoitteet, tyyppi 2
(rikastettu kainiitti), tyyppi 4, (magnesiumia sisältävä kaliumkloridi), tyyppi 6
(magnesiumsuolaa sisältävä kaliumsulfaatti),

– liitteessä I olevassa sivuravinteita koskevassa D jaksossa luetellut lannoitteet.

3. PERIAATE

Magnesium liuotetaan menetelmillä 8.1 ja/tai 8.3. Ensimmäinen titraus: ensin Ca:n ja Mg:n
EDTA:lla, mukana Eriokromimusta T. Toinen titraus: Ca:n EDTA:lla, mukana kalseiini tai
kalkoni-karbonihappo. Magnesium saadaan erotuksesta.

4. REAGENSSIT

4.1 Magnesiumin standardiliuos, 0,05 mol/l:

4.1.1 Liuotetaan 1,232 g magnesiumsulfaattia (MgSO4 7H2O) 0,5-molaariseen suolahappoliuokseen
(4.11) ja lisätään samaa happoa, kunnes liuosta on 100 ml.

tai

4.1.2 Punnitaan 2,016 g magnesiumoksidia, joka on aiemmin kalsinoitu karbonaattien
poistamiseksi, dekantterilasiin, johon kaadetaan 100 ml vettä.
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Sekoitetaan joukkoon n. 120 ml n. 1-molaarista suolahappoa (4.12).

Liuotuksen jälkeen siirretään kvantitatiivisesti 1 000 ml:n mittapulloon. Täytetään merkkiin ja
sekoitetaan.

Yhden ml:n näitä liuoksia tulisi sisältää 1,216 mg Mg (= 2,016 mg MgO)

Laboratorio vastaa tämän standardiliuoksen pitoisuuden testauksesta.

4.2 0,05-molaarinen EDTA-liuos

Punnitaan 18,61 g etyleenidiamiinitetraetikkahapon dinatriumsuolaa (C10H14N2Na2O8,2H2O)
1 000 ml:n dekantterilasiin ja liuotetaan 600–800 ml:aan vettä. Liuos siirretään
kvantitatiivisesti 1 000 ml:n mittapulloon. Täytetään merkkiin ja sekoitetaan. Tämä liuos
tarkistetaan standardiliuokseen (4.1) nähden titraamalla jälkimmäisestä 20 ml:n näyte
kohdassa 7.2 selostetun analyysimenetelmän mukaisesti.

Yhden millilitran EDTA-liuosta tulisi vastata 1,216 mg Mg (= 2,016 mg MgO) ja 2,004 mg
Ca (= 2,804 mg CaO) (Ks. huomautukset 10.1 ja 10.6).

4.3 Kalsium, 0,05-molaarinen standardiliuos

Punnitaan 5,004 g kuivaa kalsiumkarbonaattia dekantterilasiin ja kaadetaan päälle 100 ml
vettä. Joukkoon kaadetaan vähitellen 120 ml n. 1-molaarista suolahappoa (4.12).

Kuumennetaan kiehuvaksi, jotta hiilidioksidi poistuu, jäähdytetään, siirretään
kvantitatiivisesti yhden litran mittapulloon, täytetään vedellä merkkiin ja sekoitetaan. Tämä
liuos tarkistetaan EDTA-liuokseen (4.2) nähden analyysimenetelmän (7.3) mukaisesti.
Yhden millilitran tätä liuosta tulisi sisältää 2,004 mg Ca (= 2,804 mg CaO) ja sen tulisi vastata
1 ml:aa 0,05-molaarista EDTA-liuosta (4.2).
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4.4 Kalseiini-indikaattori

Huhmaressa sekoitetaan huolellisesti 1 g kalseiinia ja 100 g natriumkloridia. Tätä seosta
käytetään 10 mg. Indikaattori muuttuu vihreästä oranssiksi. Titrausta jatketaan, kunnes vihreä
sävy on täysin hävinnyt.

4.5 Kalkoni-karbonihappoindikaattori

Liuotetaan 400 mg kalkoni-karbonihappoa 100 ml:aan metanolia. Tämä liuos säilyy vain n.
neljä viikkoa. Liuosta käytetään kolme tippaa. Indikaattori muuttuu punaisesta siniseksi.
Titrausta jatketaan, kunnes sininen väri ei enää punerra.

4.6 Eriokromimusta-T-indikaattori

Liuotetaan 300 mg Eriokromimusta-T:tä seokseen, jossa on 25 ml propanoli-1:ä ja 15 ml
trietanolamiinia. Liuos säilyy vain n. neljä viikkoa. Liuosta käytetään kolme tippaa.
Indikaattori muuttuu punaisesta siniseksi, ja titrausta jatketaan, kunnes sininen väri ei enää
punerra. Väri muuttuu vain silloin, kun mukana on magnesiumia. Tarvittaessa lisätään 1 ml
standardiliuosta (4.1).

Kun mukana on sekä kalsiumia että magnesiumia, EDTA muodostaa yhdisteen ensin
kalsiumin ja sen jälkeen magnesiumin kanssa. Tässä tapauksessa kaksi alkuainetta
määritetään samanaikaisesti.

4.7 Kaliumsyanidiliuos

KCN:n vesiliuos, jonka pitoisuus on 2 %. (Ei saa pipetoida suulla, ks. myös kohta 10.7).

4.8 Kaliumhydroksidi- ja kaliumsyanidiliuos

Liuotetaan veteen 280 g KOH:a ja 66 g KCN:a ja lisätään vettä, kunnes tilavuus on 1 litra.
Sekoitetaan.
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4.9 Puskuriliuos, jonka pH on 10,5

Liuotetaan 500 ml:n mittapullossa 33 g ammoniumkloridia 200 ml:aan vettä ja lisätään
250 ml ammoniakkia (tiheys 20°C:ssa = 0,91 g/ml). Täytetään vedellä merkkiin ja
sekoitetaan. Liuoksen pH tarkistetaan säännöllisin väliajoin.

4.10 Laimennettu suolahappo: yksi tilavuusosa suolahappoa (tiheys 20°C:ssa = 1,18 g/ml) ja yksi
tilavuusosa vettä

4.11 Suolahappoliuos: n. 0,5 mol/l

4.12 Suolahappoliuos: n. 1 mol/l

4.13 Natriumhydroksidiliuos: 5 mol/l

5. VÄLINEISTÖ

5.1 Magneettinen tai mekaaninen sekoitin

5.2 pH-mittari

6. VERTAILUKOE

Suoritetaan analyysi sellaisilla määrillä liuosta (4.1 ja 4.3), että Ca/mg-suhde on suunnilleen
sama kuin analysoitavassa liuoksessa. Tätä varten otetaan a millilitraa magnesiumin
standardiliuosta (4.3) ja b-a millilitraa standardiliuosta (4.1). Arvot a ja b ovat ne EDTA-
liuoksen millilitramäärät, joita on käytetty analyysiliuoksen kahdessa titrauksessa.
Menettelytapa on oikea vain, jos EDTA:n, kalsiumin ja magnesiumin liuokset ovat täysin
vastaavat. Ellei näin ole, tarvitaan korjauksia.

7. ANALYYSILIUOKSEN VALMISTAMINEN

Ks. menetelmät 8.1 ja 8.3.
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8. MÄÄRITYS

8.1 Analyysiin pipetoitava liuos

Analyysiin pipetoidun liuosmäärän tulee, mikäli mahdollista, sisältää 9–18 mg magnesiumia
(= 15–30 mg MgO).

8.2 Titraus, jossa mukana Eriokromimusta-T

Pipetoidaan sopiva määrä (8.1) analysoitavaa liuosta 400 ml:n dekantterilasiin. Neutraloidaan
liika happo 5-molaarisella natriumhydroksidiliuoksella (4.13) pH-mittaria käyttäen.
Laimennetaan vedellä n. 100 ml:ksi. Lisätään 5 ml puskuriliuosta (4.9). Mittarilla mitatun
pH:n tulee olla 10,5 ± 0,1. Lisätään 2 ml kaliumsyanidiliuosta (4.7) ja kolme tippaa
Eriokromimusta-T-indikaattoria (4.6). Titrataan EDTA-liuoksella (4.2) sekoittaen kevyesti
sekoittimella (5.1) (ks. 10.2, 10.3 ja 10.4). Olkoon "b" 0,05-molaarisen EDTA-liuoksen määrä
millilitroina.

8.3 Titraus, jossa mukana kalseiini tai kalkoni-karbonihappo.

Pipetoidaan sama määrä analyysiliuosta kuin edellä (8.2) 400 ml:n dekantterilasiin.
Neutraloidaan liika happo 5-molaarisella natriumhydroksidiliuoksella (4.13) pH-mittaria
käyttäen. Laimennetaan vedellä n. 100 ml:ksi. Lisätään 10 ml KOH/KCN-liuosta (4.8) sekä
indikaattoria (4.4 tai 4.5). Sekoittaen kevyesti sekoittimella (5.1) titrataan EDTA-liuoksella
(4.2) (ks. 10.2, 10.3 ja 10.4). Olkoon "a" 0,05-molaarisen EDTA-liuoksen määrä millilitroina.

9. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

EY-lannoitteissa, joihin menetelmää sovelletaan (5 g lannoitetta 500 ml:ssa uutetta), pitoisuus
prosentteina on:

MgO (%) lannoitteessa =
M

T)ab( ×−

Mg (%) lannoitteessa =
M

'T)ab( ×−

jossa

a = sen 0,05-molaarisen EDTA-liuoksen määrä millilitroina, jota käytettiin titrauksessa
kalseiinin tai kalkoni-karbonihapon kanssa,
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b = sen 0,05-molaarisen EDTA-liuoksen määrä millilitroina, jota käytettiin titrauksessa
Eriokromimusta-T:n kanssa,

M = analyysiin pipetoidussa liuosmäärässä olevan näytteen massa (grammoina),

T = 0,2016 × EDTA-liuos/0,05 mol/l (ks. 4.2),

T’ = 0,1216 × EDTA-liuos/0,05 mol/l (ks. 4.2).

10. HUOMAUTUKSIA

10.1 Stökiometrinen suhde EDTA:n ja metallin välillä on kompleksometrisissä analyyseissa aina
1:1 riippumatta metallien valenssista ja huolimatta siitä, että EDTA:n valenssi on 4. EDTA-
titrausliuos ja standardiliuokset ovat siksi molaarisia eivätkä normaalisia.

10.2 Kompleksometriset indikaattorit ovat usein herkkiä ilman vaikutukselle. Liuoksen väri saattaa
hävitä titrattaessa. Tällöin lisätään pari tippaa indikaattoria. Tämä koskee etenkin
Eriokromimustaa ja kalkoni-karbonihappoa.

10.3 Metalli-indikaattorikompleksit ovat usein suhteellisen stabiileja, ja värin muutos saattaa
kestää jonkin aikaa. Sen vuoksi viimeiset EDTA-tipat on lisättävä hitaasti ja lisäksi on
lisättävä tippa 0,05-molaarista magnesium- (4.1) tai kalsiumliuosta (4.3), jolla varmistetaan,
ettei väri ole jo muuttunut. Tämä koskee etenkin Eriokromi-magnesiumkompleksia.

10.4 Indikaattorin värin muutosta ei pidä tarkkailla pystysuunnassa vaan vaakatasossa poikki koko
liuoksen, ja dekantteri tulee sijoittaa valkeaa taustaa vasten hyvin valaistuna. Indikaattorin
muuttumista voidaan tarkkailla helposti myös, kun dekantterilasi on asetettu himmeälle
lasilevylle, joka on valaistu alhaalta päin (25 W:n lampulla).

10.5 Tämä analyysi edellyttää jonkin verran kokemusta. Vaikeaa on mm. standardiliuosten 4.1 ja
4.3 värimuutosten huomaaminen. On suositeltavaa, että määritykset tekee aina sama
laboratoriokemisti.

10.6 Jos käytetään valmista EDTA-liuosta, jonka pitoisuudesta on annettu takuu (esim. Titrisol,
Normex), saattaa standardiliuosten 4.1, 4.2 ja 4.3 vastaavuuden tarkistus olla
yksinkertaisempaa.
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10.7 Kaliumsyanidia sisältäviä liuoksia ei saa kaataa viemäriin, ennen kuin syanidi on muutettu
vaarattomaksi yhdisteeksi, esim. hapettamalla se natriumhypokloriitilla ja tekemällä se sen
jälkeen emäksiseksi.

MENETELMÄ 8.9
SULFAATTIEN MÄÄRITTÄMINEN

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä lannoiteuutteissa sulfaatteina esiintyvän rikin
määrittämiseksi.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan menetelmillä 8.1, 8.2, 8.3 ja 8.4 saaduissa uutteissa esiintyvään
rikkiin.

3. PERIAATE

Gravimetrinen määritys bariumsulfaattina.

4. REAGENSSIT

4.1 Laimennettu suolahappo:

Yksi tilavuusosa suolahappoa (tiheys 20°C:ssa = 1,18 g/ml) ja yksi tilavuusosa vettä.

4.2 Bariumkloridiliuos BaCl22H2O:122 g/l

4.3 Hopeanitraattiliuos: 5 g/l

5. VÄLINEISTÖ

5.1 Posliiniupokkaita
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5.2 Kuumavesihaude

5.3 Kuivatusuuni, säädetty lämpöön 105 (± 1) °C

5.4 Sähköuuni, säädetty lämpöön 800 (± 50) °C

6. ANALYYSIMENETELMÄ

6.1 Näytteen valmistaminen liuoksesta

Pipetoidaan kohdassa 2 mainitusta uuteliuoksesta määrä, joka sisältää 20–100 mg S:ä tai
50–250 mg SO3:a.

Tämä liuos pannaan sopivan kokoiseen dekantterilasiin. Lisätään 20 ml laimennettua
suolahappoa (4.1). Lisätään vettä, niin että liuosta saadaan n. 300 ml.

6.2 Saostaminen

Liuos kuumennetaan kiehuvaksi. Lisätään tipoittain n. 20 ml bariumkloridiliuosta (4.2)
sekoittaen voimakkaasti. Keitetään muutaman minuutin ajan.

Kellonlasilla peitetty dekantterilasi pannaan kiehuvaan vesihauteeseen (5.2) tunniksi.
Annetaan seistä kuumana (noin 60°C), kunnes päällä oleva neste on kirkasta. Kirkas liuos
dekantoidaan kvantitatiivisen, tuhkattoman suodatinpaperin läpi. Seos pestään useaan kertaan
kuumalla vedellä. Sakkaa pestään suodattimessa, kunnes suodoksessa ei enää ole kloridia.
Tämä voidaan tarkistaa hopeanitraattiliuoksella (4.3).

6.3 Sakan hehkuttaminen ja punnitseminen

Suodatinpaperi ja sakka pannaan posliiniupokkaaseen (5.1), joka on tätä ennen punnittu
0,1 mg:n tarkkuudella. Kuivataan uunissa (5.3) ja hehkutetaan n. puolen tunnin ajan
800°C:ssa (5.4). Jäähdytetään eksikkaattorissa ja punnitaan 0,1 mg:n tarkkuudella.

7. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Yksi milligramma bariumsulfaattia vastaa 0,137 mg:aa S:ä tai 0,343 mg SO3:a.
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Lannoitteen rikkipitoisuus prosentteina on seuraava:

S (%) = w × 0,0137 × mv
v

2

1

×

SO3 (%) = S (%) × 2,5

jossa

w = bariumsulfaattisakan massa milligrammoina,

v1 = uuteliuoksen tilavuus millilitroina,

v2 = analyysiin pipetoidun osan tilavuus millilitroina,

m = näytteen massa grammoina.

MENETELMÄ 8.10
UUTETUN NATRIUMIN MÄÄRITTÄMINEN

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä natriumin analysoimiseksi lannoiteuutteista.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan EY-lannoitteisiin, joista on liitteen I mukaan ilmoitettava
natriumin määrä.

3. PERIAATE

Kun menetelmillä 8.1 ja/tai 8.3 saatu uute on laimennettu sopivasti, liuoksen natriumpitoisuus
määritetään liekkiemissiospektrometrialla.

4. REAGENSSIT

4.1 Laimennettu suolahappo:

Yksi tilavuusosa suolahappoa a.p. (tiheys 20°C:ssa = 1,18 g/ml) ja yksi tilavuusosa vettä.
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4.2 Alumiininitraatti Al(NO3)3. 9H2O

4.3 Cesiumkloridi, CsCl

4.4 Vedetön natriumkloridi, NaCl

4.5 Cesiumkloridin ja alumiininitraatin liuos

Liuotetaan veteen 50 g cesiumkloridia (4.3) ja 250 g alumiininitraattia (4.2) 1 000 ml:n
mittapullossa. Täytetään vedellä merkkiin ja sekoitetaan.

4.6 Natriumin standardiliuos, jossa on 1 mg Na/ml

Liuotetaan veteen 2,542 g natriumkloridia (4.4) 1 000 ml:n mittapullossa. Lisätään 10 ml
suolahappoa (4.1). Täytetään vedellä merkkiin ja sekoitetaan.

5. VÄLINEISTÖ

Spektrometri, jossa liekkiemissiolaite, säädetty aallonpituudelle 589,3 nm.

6. KALIBROINTILIUOKSET

6.1 Pipetoidaan 10 ml standardiliuosta (4.6) 250 ml:n mittapulloon. Täytetään merkkiin ja
sekoitetaan. Liuoksen pitoisuus: 40 µg/ml Na.

6.2 Pipetoidaan 0, 5, 10, 15, 20 ja 25 ml väliliuosta (6.1) 100 ml:n mittapulloihin. Lisätään 10 ml
liuosta (4.5). Täytetään merkkiin ja sekoitetaan. Liuosten pitoisuudet: 0, 2, 4, 6, 8 ja
10 µg/ml Na.

7. MITATTAVIEN LIUOSTEN VALMISTAMINEN

Menetelmän 8.1 tai 8.3 mukaisten uuteliuosten oletetun natriumpitoisuuden mukaan
(5 g lannoitetta 500 ml:ssa) laimennetaan seuraavan taulukon mukaisesti:
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VÄLILAIMENNOS LOPULLINEN LAIMENNOS
LAIMENNUS-

ASTENa2O (%) Na (%) Näyte (ml)
(v2)

Laimennus
ml:aan (v3)

Näyte (ml)
(v4)

Laimennus ml
:aan

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

Laimennetaan vedellä välilaimennokseksi. Lopullista laimennusta varten lisätään
10 ml liuosta (4.5) 100 ml:n mittapullossa.

1 g:n punnituksessa kerrotaan lopullisen laimennoksen tilavuus (v4) viidellä.

8. MÄÄRITYS

Valmistellaan spektrometri (5.1) aallonpituudella 589,3 nm tapahtuvaa mittausta varten. Laite
kalibroidaan mittaamalla kalibrointiliuosten (6.2) vaste. Laitteen herkkyys on säädettävä
sellaiseksi, että väkevin standardi on lähellä asteikon ylärajaa. Mitataan analysoitavan
näyteliuoksen (7) vaste. Kaikki mittaukset toistetaan kolme kertaa.

9. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Piirretään kalibrointikäyrä merkiten ordinaatalle kunkin kalibrointiliuoksen keskimääräinen
vaste ja abskissalle vastaava pitoisuus (mikrogrammaa/ml). Lasketaan natriumin määrä
standardiliuosten perusteella ottaen huomioon laimennusaste. Tulos ilmoitetaan prosentteina
näytteestä.

Natriumin (Na) pitoisuus prosentteina lannoitteessa on seuraava:

Na (%) = 
mv

v
v
vx

2

2

1

4

3 10.
−

Na2O (%) = Na (%) × 1,348
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jossa

x = spektrometrissä mitatun liuoksen konsentraatio µg/ml,

v1 = uuteliuoksen tilavuus millilitroina,

v2 = pipetointimäärä välilaimennoksessa millilitroina,

v3 = välilaimennoksen tilavuus millilitroina,

v4 = lopullisen laimennuksen pipetointimäärä (100 ml:aan),

m = näytteen massa grammoina.

MENETELMÄT 9
HIVENRAVINTEET, JOIDEN PITOISUUS ON ENINTÄÄN 10 PROSENTTIA

MENETELMÄ 9.1
HIVENRAVINTEIDEN KOKONAISMÄÄRÄN UUTTAMINEN

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä seuraavien hivenravinteiden uuttamiseksi:
kokonaisboori, kokonaiskoboltti, kokonaiskupari, kokonaisrauta, kokonaismangaani,
kokonaismolybdeeni ja kokonaissinkki. Tavoitteena on suorittaa mahdollisimman vähäinen
määrä uuttoja siten, että samaa uutetta voidaan käyttää jokaisen edellä mainitun
hivenravinteen kokonaispitoisuuden määrittämiseen.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan liitteessä I olevassa E jaksossa tarkoitettuihin EY-lannoitteisiin,
jotka sisältävät yhtä tai useampaa seuraavista hivenravinteista: boori, koboltti, kupari, rauta,
mangaani, molybdeeni ja sinkki. Sillä määritetään jokainen hivenravinne, jonka ilmoitettu
pitoisuus on enintään 10 %.
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3. PERIAATE

Liuotus kiehuvaan, laimennettuun suolahappoon.

Huomautus:

Uuttamismenetelmä on kokemusperäinen, ja sen kvantitatiivisuus riippuu tuotteesta tai
lannoitteen muista aineksista. Erityisesti kun kyseessä ovat tietyt mangaanioksidit, uutetut
määrät voivat olla merkittävästi pienempiä kuin mangaanin kokonaismäärä tuotteessa.
Lannoitteiden valmistajien vastuulla on varmistaa, että ilmoitettu pitoisuus tosiasiallisesti
vastaa menetelmän koeolosuhteissa uutettua määrää.

4. REAGENSSIT

4.1 Laimennettu suolahappoliuos (HCl), noin 6 mol/l:

Sekoitetaan yksi tilavuusosa suolahappoa (tiheys 20°C:ssa = 1,18 g/ml) yhteen tilavuusosaan
vettä.

4.2 Väkevä ammoniakki (NH4OH, tiheys 20°C:ssa = 0,9 g/ml)

5. VÄLINEISTÖ

Sähkölevy, jonka lämpöä voidaan säätää.

Huomautus:

Jos uutteesta määritetään booripitoisuus, ei saa käyttää borosilikaattisia lasitavaroita. Koska
uuttoon liittyy keittäminen, suositellaan käytettäväksi teflonia tai kvartsilasia. Lasitavarat on
huuhdeltava huolellisesti, jos ne on pesty boraatteja sisältävällä pesuaineella

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.
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7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Analyysinäyte

Punnitaan välillä 2 ja 10 g oleva määrä lannoitetta tuotteen ilmoitetun
hivenravinnepitoisuuden mukaan. Seuraavaa taulukkoa käytetään, jotta saataisiin lopullinen
liuos, joka on soveltuvan laimennuksen jälkeen jokaisen menetelmän mittausalueella.
Näytteet on punnittava 1 mg:n tarkkuudella.

Lannoitteen ilmoitettu hivenravinnepitoisuus (%) < 0,01 0,01–< 5 ≥ 5–10
Analyysinäytteen massa (g) 10 5 2
Näytteen sisältämän alkuaineen massa (mg) 1 0,5–250 100–200
Uutteen tilavuus V (ml) 250 500 500
Uutteen sisältämän alkuaineen konsentraatio (mg/l) 4 1–500 200–400

Näyte sijoitetaan 250 ml:n dekantterilasiin.

7.2 Liuoksen valmistaminen

Kostutetaan tarvittaessa näyte pienellä määrällä vettä ja lisätään, aluksi pieninä erinä ja
varovasti, 10 ml laimennettua suolahappoa (4.1) lannoitegrammaa kohti, minkä jälkeen
lisätään noin 50 ml vettä. Peitetään dekantterilasi kellolasilla ja sekoitetaan. Kuumennetaan
kiehumispisteeseen sähkölevyllä ja keitetään 30 minuuttia. Annetaan jäähtyä välillä
sekoittaen. Siirretään kvantitatiivisesti 250 tai 500 ml:n mittapulloon (katso taulukko).
Täytetään merkkiin vedellä ja sekoitetaan huolellisesti. Suodatetaan kuivan suodattimen läpi
kuivaan astiaan. Hylätään suodoksen ensimmäinen erä. Uutteen on oltava täysin kirkasta

On suositeltavaa, että määritykset suoritetaan kirkkaan suodoksen määräosuuksista
viipymättä. Jos suodosta ei käytetä heti, astia on suljettava.

Huomautus:

Uutteet, joiden booripitoisuus on määritettävä: uutteiden pH on säädettävä välille 4 ja 6
väkevällä ammoniakilla (4.2).

8. MÄÄRITYS

Kukin hivenravinne määritetään sen erityismenetelmällä valmistetusta uutteesta.
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Tarvittaessa uutteesta poistetaan orgaaniset kelatoivat tai kompleksoivat aineet menetelmällä
9.3. Poistaminen ei yleensä ole tarpeen, kun määritykset tehdään
atomiabsorptiospektrometrillä.

MENETELMÄ 9.2
VESILIUKOISTEN HIVENRAVINTEIDEN UUTTAMINEN

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä seuraavien vesiliukoisten hivenravinteiden
uuttamiseksi: boori, koboltti, kupari, rauta, mangaani, molybdeeni ja sinkki. Tavoitteena on
suorittaa mahdollisimman vähäinen määrä uuttoja käyttämällä mahdollisuuksien mukaan
samaa uutetta jokaisen hivenravinteen pitoisuuden määrittämiseen.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan liitteessä I tarkoitettuihin EY-lannoitteisiin, jotka sisältävät yhtä
tai useampaa seuraavista hivenravinteista: boori, koboltti, kupari, rauta, mangaani,
molybdeeni ja sinkki. Sillä määritetään jokainen hivenravinne, jonka ilmoitettu pitoisuus on
enintään 10 %.

3. PERIAATE

Hivenravinteet uutetaan ravistamalla lannoitetta vedessä, jonka lämpötila on 20 (± 2) °C.

Huomautus:

Uutto on kokemusperäinen, ja sitä voidaan tai ei voida pitää kvantitatiivisena.

4. REAGENSSIT

4.1 Laimennettu suolahappoliuos (HCl), noin 6 mol/l:

Sekoitetaan yksi tilavuusosa suolahappoa (tiheys 20°C:ssa = 1,18 g/ml) yhteen tilavuusosaan
vettä.
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5. VÄLINEISTÖ

5.1 Pyörivä ravistin, säädetty noin 35–40 kierrokseen minuutissa.

5.2 pH-mittari

Huomautus:

Jos uutteesta määritetään booripitoisuus, ei saa käyttää borosilikaattisia lasitavaroita. Tässä
uutossa suositellaan käytettäväksi teflonia tai kvartsilasia. Lasitavarat on huuhdeltava
huolellisesti, jos ne on pesty boraatteja sisältävällä pesuaineella

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.

7. MENETTELY

7.1 Analyysinäyte

Punnitaan välillä 2 ja 10 g oleva määrä lannoitetta tuotteen oletetun hivenravinnepitoisuuden
mukaan. Seuraavaa taulukkoa käytetään, jotta saataisiin lopullinen liuos, joka on soveltuvan
laimennuksen jälkeen jokaisen menetelmän mittausalueella. Näytteet on punnittava 1 mg:n
tarkkuudella.

Lannoitteen ilmoitettu hivenravinnepitoisuus (%) < 0,01 0,01–< 5 ≥ 5–10
Analyysinäytteen massa (g) 10 5 2
Näytteen sisältämän alkuaineen massa (mg) 1 0,5–250 100–200
Uutteen tilavuus V (ml) 250 500 500
Uutteen sisältämän alkuaineen konsentraatio (mg/l) 4 1–500 200–400

Sekoittamista varten näytteet pannaan 250 tai 500 ml:n mittapulloihin (taulukkoa noudattaen).

7.2 Liuoksen valmistaminen

Lisätään 250 ml:n pulloon noin 200 ml vettä ja 500 ml:n pulloon 400 ml vettä.
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Suljetaan pullo huolellisesti. Ravistetaan voimakkaasti käsin, jotta näytteestä muodostuu
dispersio. Asetetaan pullo ravistimeen (5.1) ja ravistetaan 30 minuuttia.

Täytetään merkkiin vedellä ja sekoitetaan huolellisesti.

7.3 Analyysiliuoksen valmistaminen

Suodatetaan välittömästi puhtaaseen ja kuivaan pulloon. Suljetaan pullo. Tehdään määritys
välittömästi suodattamisen jälkeen.

Huomautus:

Jos uute samenee asteittain, uutetaan uudelleen 7.1 ja 7.2 kohdan mukaan tilavuudeltaan Ve
olevaan mittapulloon. Suodatetaan tilavuudeltaan W olevaan kuivaan mittapulloon, johon on
kaadettu tarkalleen 5 ml suolahappoliuosta (4.1). Lopetetaan suodatus tarkalleen mittapullon
kalibroituun merkkiin. Sekoitetaan huolellisesti.

Näissä olosuhteissa tuloksia ilmoitettaessa käytetään V:n arvoa:

V = Ve × W / (W - 5)

Tuloksia ilmoitettaessa käytettävät laimennukset riippuvat tästä V:n arvosta.

8. MÄÄRITYS

Kukin hivenravinne määritetään sen erityismenetelmällä valmistetun uutteen määräosuudesta.

Tarvittaessa uutteesta poistetaan orgaaniset kelatoivat tai kompleksoivat aineet menetelmällä
9.3. Poistaminen ei yleensä ole tarpeen, kun määritykset tehdään
atomiabsorptiospektrometrillä.
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MENETELMÄ 9.3
ORGAANISTEN AINEIDEN POISTAMINEN LANNOITEUUTTEISTA

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä orgaanisen aineen poistamiseksi lannoiteuutteista.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan sellaisten lannoitteiden näytteistä menetelmillä 9.1 ja 9.2
valmistettuihin uutteisiin, joista on ilmoitettava hivenravinteiden kokonaispitoisuus ja/tai
vesiliukoisten hivenravinteiden pitoisuus tämän asetuksen liitteessä I olevan E jakson
mukaisesti.

Huomautus:

Orgaanisen aineksen pienet määrät eivät useimmiten vaikuta atomiabsorptiospektrometrillä
tehtäviin määrityksiin.

3. PERIAATE

Uutteen määräosuuksien sisältämät orgaaniset yhdisteet hapetetaan vetyperoksidilla.

4. REAGENSSIT

4.1 Laimennettu suolahappoliuos (HCl), noin 0,5 mol/l:

Sekoitetaan yksi tilavuusosa suolahappoa (tiheys 20°C:ssa = 1,18 g/ml) 20 tilavuusosaan
vettä.

4.2 Vetyperoksidiliuos (30-prosenttinen H2O2, tiheys = 1,11 g/ml), hivenravinnevapaa

5. VÄLINEISTÖ

Sähkölevy, jonka lämpöä voidaan säätää.
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6. ANALYYSIMENETELMÄ

Otetaan 25 ml menetelmällä 9.1 tai menetelmällä 9.2 valmistettua uuttoliuosta 100 ml:n
dekantterilasiin. Jos kyseessä on menetelmä 9.2, lisätään 5 ml laimennettua suolahappoliuosta
(4.1). Tämän jälkeen lisätään 5 ml vetyperoksidiliuosta (4.2). Peitetään kellolasilla. Annetaan
hapettua huoneenlämpötilassa noin yhden tunnin ajan, lämmitetään tämän jälkeen hitaasti
kiehumispisteeseen ja keitetään puolen tunnin ajan. Jäähtyneeseen liuokseen lisätään
tarvittaessa uudelleen 5 ml vetyperoksidia ja ylimääräinen vetyperoksidi poistetaan tämän
jälkeen keittämällä. Annetaan jäähtyä ja siirretään kvantitatiivisesti 50 ml:n mittapulloon.
Täytetään merkkiin. Suodatetaan tarvittaessa.

Tämä laimennus on otettava huomioon otettaessa määräosuuksia ja laskettaessa tuotteen
hivenravinteiden prosenttiosuutta.

MENETELMÄ 9.4
LANNOITEUUTTEIDEN HIVENRAVINTEIDEN MÄÄRITYS

ATOMIABSORPTIOSPEKTROMETRISESTI
(yleinen menettely)

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa kuvataan yleinen menettely lannoiteuutteiden sisältämien tiettyjen
hivenravinteiden määrittämiseksi atomiabsorptiospektrometrisesti.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan sellaisten lannoitteiden näytteistä menetelmillä 9.1 ja 9.2
valmistettuihin uutteisiin, joista on ilmoitettava hivenravinteiden kokonaispitoisuus ja/tai
vesiliukoisten hivenravinteiden pitoisuus tämän asetuksen liitteessä I olevan E jakson
mukaisesti.
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Tämän menettelyn muunnokset eri hivenravinteiden määrittämiseksi selostetaan
yksityiskohtaisesti kunkin alkuaineen erityismenetelmän yhteydessä.

Huomautus:

Orgaanisen aineksen pienet määrät eivät useimmiten vaikuta atomiabsorptiospektrometrillä
tehtäviin määrityksiin.

3. PERIAATE

Kun uute on tarvittaessa käsitelty häiritsevien kemiallisten aineiden vähentämiseksi tai
poistamiseksi, uute laimennetaan siten, että sen konsentraatio on spektrometrin optimaalisella
määritysalueella, määritettävälle hivenravinteelle soveltuvalla aallonpituudella.

4. REAGENSSIT

4.1 Laimennettu suolahappoliuos (HCl), noin 6 mol/l

Sekoitetaan yksi tilavuusosa suolahappoa (HCl, tiheys 20°C:ssa = 1,18 g/ml) yhteen
tilavuusosaan vettä.

4.2 Laimennettu suolahappoliuos (HCl), noin 0,5 mol/l:

Sekoitetaan yksi tilavuusosa suolahappoa (tiheys 20°C:ssa = 1,18 g/ml) 20 tilavuusosaan
vettä.

4.3 Lantaanisuolaliuokset, 10 g La litrassa

Tätä reagenssia käytetään koboltin, raudan, mangaanin ja sinkin määrityksissä. Se voidaan
valmistaa joko:

a) suolahappoon (4.1) liuotetusta lantaanioksidista: liuotetaan 1 litran mittapullossa
11,73 g lantaanioksidia (La2O3) 150 ml:aan vettä ja tämän jälkeen lisätään 120 ml
6-molaarista suolahappoa (4.1). Annetaan liueta ja tämän jälkeen täytetään 1 litraksi
vedellä. Sekoitetaan. Tämä liuos on noin 0,5-molaarinen lantaanisuolaliuos
suolahapossa; tai
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b) lantaanikloridista, lantaanisulfaatista tai lantaaninitraatista: liuotetaan 1 litran
mittapullossa 26,7 g lantaanikloridiheptahydraattia (LaCl3 7H2O) tai 31,2 g
lantaaninitraattiheksahydraattia [La(NO3)3 6H2O] tai 26,2 g
lantaanisulfaattinonahydraattia [La2(SO4)3 9H2O] 150 ml:aan vettä ja tämän jälkeen
lisätään 85 ml 6-molaarista suolahappoa (4.1) Annetaan liueta ja täytetään 1 litraksi
vedellä. Sekoitetaan. Tämä liuos on noin 0,5-molaarinen lantaanisuolaliuos
suolahapossa.

4.4 Kalibrointiliuokset

Näiden valmistaminen selostetaan kunkin hivenravinteen oman määritysmenetelmän
yhteydessä.

5. VÄLINEISTÖ

Atomiabsorptiospektrometri, joka on varustettu määritettäville hivenravinteille ominaisen
säteilyn lähteellä.

Laitetta käytettäessä kemistin on noudatettava sen valmistajan antamia ohjeita ja tunnettava
laitteen käsittely. Laitteen on pystyttävä suorittamaan taustakorjaus, jotta sitä voidaan käyttää
tarvittaessa (Co ja Zn). Kaasuina käytetään ilmaa ja asetyleenia.

6. ANALYYSILIUOKSEN VALMISTAMINEN

6.1 Määritettävien hivenravinteiden liuottaminen

Katso menetelmät 9.1 ja/tai 9.2 ja tarvittaessa 9.3.

6.2 Analyysiliuoksen valmistaminen

Laimennetaan menetelmällä 9.1, 9.2 tai 9.3 valmistettu uute vedellä ja/tai suolahapolla (4.1)
tai (4.2) siten, että lopulliseen mittausliuokseen saadaan käytettyyn kalibrointialueeseen (7.2)
soveltuva määritettävän hivenravinteen konsentraatio ja vähintään noin 0,5 mol/l oleva
suolahappokonsentraatio ylittämättä kuitenkaan noin 2,5 mol/l. Tämä voi vaatia yhden tai
useamman peräkkäisen laimennuksen.
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Otetaan uuttoliuoksesta tehdystä viimeisestä laimennoksesta osanäyte, jonka tilavuus on a ml,
100 ml:n mittapulloon. Kobolttia, rautaa, mangaania ja sinkkiä määritettäessä lisätään 10 ml
lantaanisuolaliuosta (4.3). Täytetään merkkiin 0,5-molaarisella suolahappoliuoksella (4.2) ja
sekoitetaan. Mittaus tehdään tästä liuoksesta. Olkoon D laimennuskerroin.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Nollaliuoksen valmistaminen

Valmistetaan nollaliuos toistaen koko menettely uuttamisvaiheesta alkaen siten, että pois
jätetään ainoastaan lannoitenäyte.

7.2 Kalibrointiliuosten valmistaminen

Valmistetaan kunkin hivenravinteen oman menetelmän mukaisesti valmistetusta
työstandardiliuoksesta 100 ml:n mittapulloihin vähintään 5 kalibrointiliuoksen sarja, jossa
konsentraatio kasvaa pysyen kuitenkin laitteen optimaalisella määritysalueella. Tarvittaessa
säädetään suolahappokonsentraatio mahdollisimman lähelle laimennettua analyysiliuosta
(6.2). Kobolttia, rautaa, mangaania ja sinkkiä määritettäessä lisätään 10 ml kohdassa 6.2
käytettyä lantaanisuolaliuosta (4.3). Täytetään merkkiin 0,5-molaarisella suolahappoliuoksella
(4.2) ja sekoitetaan.

7.3 Määritys

Säädetään spektrometri (5) mittausta varten ja aallonpituus määritettävän hivenravinteen
menetelmässä annettuun arvoon.

Annetaan laitteen imeä sumuttimeen kolme kertaa peräkkäin kalibrointiliuoksia (7.2),
analyysiliuosta (6.2) ja nollaliuosta (7.1) ja merkitään jokainen tulos muistiin. Instrumentti
huuhdellaan tislatulla vedellä huolellisesti jokaisen sumutuksen välillä.

Kalibrointikäyrä piirretään käyttäen ordinaattoina spektrometrin kullekin kalibrointiliuokselle
(7.2) antamien tulosten keskiarvoa ja abskissoina vastaavia määritettävän hivenravinteen
konsentraatioita ilmoitettuna µg/ml.

Määritetään tältä käyrältä hivenravinteen konsentraatio analyysiliuoksessa (6.2) ja
nollaliuoksessa (7.1). Analyysiliuoksen konsentraatio merkitään xs ja nollaliuoksen
konsentraatio xb ja molemmat ilmoitetaan µg /ml.
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8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Hivenravinnepitoisuus (E) prosentteina lannoitteesta on:

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

Jos käytetään menetelmää 9.3:

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

jossa

E on määritetyn hivenravinteen määrä ilmoitettuna prosentteina lannoitteesta,

xs on analyysiliuoksen (6.2) konsentraatio, µg/ml,

xb on nollaliuoksen (7.1) konsentraatio, µg/ml,

V on menetelmällä 9.1 tai 9.2 valmistetun uutteen tilavuus, ml,

D on 6.2 kohdassa tehtyä laimennusta vastaava kerroin,

M on menetelmien 9.1 tai 9.2 mukaisesti otetun näytteen massa grammoina.

Laimennuskertoimen D laskeminen:

Jos (a1), (a2), (a3),.,.,., (ai) ja (a) ovat osanäytteet ja (v1), (v2), (v3),.,.,., (vi) ja (100) ovat
niiden vastaavien laimennosten tilavuudet millilitroina, laimennuskerroin D saadaan
yhtälöstä:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×. × . × . × (vi/ai) × (100/a).
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MENETELMÄ 9.5
BOORIN MÄÄRITYS LANNOITEUUTTEISTA

SPEKTROMETRINEN MENETELMÄ ATSOMETIINI-H:LLA

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa kuvataan menetelmä boorin määrittämiseksi lannoiteuutteista.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan sellaisten lannoitteiden näytteistä menetelmillä 9.1 ja 9.2
valmistettuihin uutteisiin, joista on ilmoitettava boorin kokonaispitoisuus ja/tai vesiliukoisen
boorin pitoisuus tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

3. PERIAATE

Atsometiini-H -liuoksessa boraatti-ioni muodostaa keltaisen kompleksin, jonka konsentraatio
määritetään spektrometrillä 410 nm:ssä. Mahdollisesti häiritsevät ionit naamioidaan
EDTA:lla.

4. REAGENSSIT

4.1 EDTA-puskuriliuos

Mitataan 300 ml vettä sisältävään 500 ml:n mittapulloon:

– 75 g ammoniumasetaattia (NH4OOCCH3),

– 10 g etyleenidiamiinitetraetikkahapon dinatriumsuolaa (Na2EDTA),

– 40 ml etikkahappoa (CH3COOH, tiheys 20°C:ssa = 1,05 g/ml).

Täytetään merkkiin vedellä ja sekoitetaan huolellisesti. Lasielektrodilla tarkastetun liuoksen
pH:n on oltava 4,8 ± 0,1.
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4.2 Atsometiini-H -liuos

– Mitataan 200 ml:n mittapulloon:

– 10 ml puskuriliuosta (4.1),

– 400 mg atsometiini-H:ta (C17H12NNaO8S2),

– 2 g askorbiinihappoa (C6H8O6).

– Täytetään merkkiin ja sekoitetaan huolellisesti. Tätä reagenssia ei valmisteta suuria
määriä, sillä se säilyy vain muutaman päivän ajan.

4.3 Booristandardiliuos

4.3.1 Boorin työstandardiliuos, 100 µg/ml

Liuotetaan veteen 1 000 ml:n mittapullossa 0,1 mg:n tarkkuudella punnittuna 0,5719 g
boorihappoa (H2BO3). Täytetään merkkiin vedellä ja sekoitetaan huolellisesti. Siirretään
muovipulloon ja varastoidaan jääkaappiin.

4.3.2 Boorityöliuos, 10 µg/ml

Mitataan 50 ml työstandardiliuosta (4.3.1) 500 ml:n mittapulloon. Täytetään merkkiin vedellä
ja sekoitetaan huolellisesti.

5. VÄLINEISTÖ

Molekyyliabsorptioon soveltuva spektrometri, joka on varustettu optiselta pituudeltaan
10 mm olevilla kyveteillä ja säädetty 410 nm:n aallonpituudelle.

6. ANALYYSILIUOKSEN VALMISTAMINEN

6.1 Booriliuoksen valmistaminen

Katso menetelmät 9.1 ja/tai 9.2 ja tarvittaessa 9.3.
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6.2 Analyysiliuoksen valmistaminen

Liuotetaan uutteesta osanäyte (6.1) veteen siten, että saadaan 7.2 kohdan mukaiseen
määritykseen soveltuva boorikonsentraatio. Voi olla tarpeen suorittaa kaksi peräkkäistä
laimennusta. Olkoon D laimennuskerroin.

6.3 Korjausliuoksen valmistaminen

Jos analyysiliuos (6.2) värjäytyy, valmistetaan vastaava korjausliuos mittaamalla
muovipulloon 5 ml analyysiliuosta (6.2), 5 ml EDTA-puskuriliuosta (4.1) ja 5 ml vettä.
Sekoitetaan.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Nollaliuoksen valmistaminen

Valmistetaan nollaliuos toistaen koko menettely uuttamisvaiheesta alkaen siten, että pois
jätetään ainoastaan lannoitenäyte.

7.2 Kalibrointiliuosten valmistaminen

Pipetoidaan 0, 5, 10, 15, 20 ja 25 ml työstandardiliuosta (4.3.3) 100 ml:n mittapulloihin.
Täytetään merkkiin vedellä ja sekoitetaan huolellisesti. Nämä liuokset sisältävät booria
0–2,5 µg/ml.

7.3 Värinmuodostus

Mitataan muovipullosarjaan 5 ml kalibrointiliuoksia (7.2), analyysiliuosta (6.2) ja nollaliuosta
(7.1). Lisätään 5 ml EDTA-puskuriliuosta (4.1). Lisätään 5 ml atsometiini-H -liuosta (4.2).

Sekoitetaan ja annetaan värin muodostua pimeässä 2,5–3 tunnin ajan.

7.4 Mittaukset

Mitataan liuosten (7.3) ja mahdollisesti korjausliuoksen (6.3) absorbanssit 410 nm:n
aallonpituudella vettä vastaan. Kyvetit on huuhdeltava vedellä ennen jokaista uutta mittausta.
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8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Kalibrointikäyrä piirretään käyttäen abskissoina kalibrointiliuosten (7.2) konsentraatioita ja
ordinaattoina spektrometrin antamia absorbanssien (7.4) vastaavia arvoja.

Määritetään kalibrointikäyrältä nollaliuoksen (7.1) boorikonsentraatio (B), analyysiliuoksen
(6.2) boorikonsentraatio (B) ja tarvittaessa analyysiliuoksen värjäytyessä analyysiliuoksen
korjattu konsentraatio. Viimeksi mainittua laskettaessa korjausliuoksen (6.3) absorbanssiarvo
vähennetään analyysiliuoksen (6.2) absorbanssiarvosta ja määritetään analyysiliuoksen
korjattu konsentraatio. Analyysiliuoksen (6.2) konsentraatio tai analyysiliuoksen korjattu
konsentraatio merkitään xs. Nollaliuoksen konsentraatio merkitään xb.

Booripitoisuus prosentteina lannoitteesta on:

B % = [(xs – xb) × V × D] / (M × 104)

Jos käytetään menetelmää 9.3:

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

jossa

B on booripitoisuus prosentteina lannoitteesta,

xs on analyysiliuoksen (6.2) konsentraatio tai analyysiliuoksen korjattu konsentraatio, µg/ml,

xb on nollaliuoksen (7.1) konsentraatio, µg/ml,

V on menetelmällä 9.1 tai 9.2 valmistetun uutteen tilavuus, ml,

D on 6.2 kohdassa suoritettua laimennusta vastaava kerroin,

M on menetelmien 9.1 tai 9.2 mukaisesti otetun näytteen massa grammoina.

Laimennuskertoimen D laskeminen: Jos (a1), (a2) ovat peräkkäiset osanäytteet ja (v1), (v2)
ovat niiden vastaavien laimennosten tilavuudet millilitroina, laimennuskerroin D saadaan
yhtälöstä:

D = (v1/a1) × (v2/a2)
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MENETELMÄ 9.6
KOBOLTIN MÄÄRITYS LANNOITEUUTTEISTA

ATOMIABSORPTIOSPEKTROMETRISESTI

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa kuvataan menetelmä koboltin määrittämiseksi lannoiteuutteista.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan sellaisten lannoitteiden näytteistä menetelmillä 9.1 ja 9.2
valmistettuihin uutteisiin, joista on ilmoitettava koboltin kokonaispitoisuus ja/tai vesiliukoisen
koboltin pitoisuus tämän asetuksen liitteessä I olevan E jakson mukaisesti.

3. PERIAATE

Uutteiden käsittelyn ja sopivan laimentamisen jälkeen koboltti määritetään
atomiabsorptiospektrometrillä.

4. REAGENSSIT

4.1 Suolahappoliuos, noin 6 mol/l

Katso menetelmä 9.4, kohta 4.1.

4.2 Suolahappoliuos, noin 0,5 mol/l

Katso menetelmä 9.4, kohta 4.2.

4.3 Lantaanisuolaliuokset, (10 g La litrassa)

Katso menetelmä 9.4, kohta 4.3.

4.4 Kobolttistandardiliuokset
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4.4.1 Koboltin työstandardiliuos, 1 000 µg/ml

Liuotetaan 250 ml:n dekantterilasissa 0,1 mg:n tarkkuudella punnittuna 1 g kobolttia
25 ml:aan 6-molaarista suolahappoa (4.1). Kuumennetaan sähkölevyllä, kunnes koboltti on
liuennut täysin. Annetaan jäähtyä ja siirretään kvantitatiivisesti 1 000 ml:n mittapulloon.
Täytetään merkkiin vedellä ja sekoitetaan huolellisesti.

4.4.2 Kobolttityöliuos, 100 µg/ml

Pipetoidaan 10 ml työstandardiliuosta (4.4.1) 100 ml:n mittapulloon. Täytetään merkkiin
0,5-molaarisella suolahappoliuoksella (4.2) ja sekoitetaan huolellisesti.

5. VÄLINEISTÖ

Atomiabsorptiospektrometri: katso menetelmä 9.4, kohta 5. Laitteen on oltava varustettu
koboltille ominaisen säteilyn lähteellä (240,7 nm). Laitteen on pystyttävä suorittamaan
taustakorjaus.

6. ANALYYSILIUOKSEN VALMISTAMINEN

6.1 Koboltin uuteliuos

Katso menetelmät 9.1 ja/tai 9.2 ja tarvittaessa 9.3.

6.2 Analyysiliuoksen valmistaminen

Katso menetelmä 9.4, kohta 6.2. Analyysiliuoksen on sisällettävä 10 % (tilavuus/tilavuus)
lantaanisuolaliuosta (4.3).

7. MENETTELY

7.1 Nollaliuoksen valmistaminen

Katso menetelmä 9.4, kohta 7.1. Nollaliuoksen on sisällettävä 10 % (tilavuus/tilavuus)
kohdassa 6.2 käytettyä lantaanisuolaliuosta.
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7.2 Kalibrointiliuosten valmistaminen

Katso menetelmä 9.4, kohta 7.2.

Valmistetaan koboltin optimaaliselle 0–5 µg/ml määritysalueelle 100 ml:n mittapulloihin
liuossarja, joka sisältää 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 ja 5 ml työliuosta (4.4.2). Tarvittaessa säädetään
suolahappokonsentraatio mahdollisimman lähelle analyysiliuoksen konsentraatiota. Lisätään
jokaiseen pulloon 10 ml kohdassa 6.2 käytettyä lantaanisuolaliuosta. Täytetään merkkiin
0,5-molaarisella suolahappoliuoksella (4.2) ja sekoitetaan huolellisesti. Nämä liuokset
sisältävät vastaavasti kobolttia 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 ja 5 µg/ml.

7.3 Määritys

Katso menetelmä 9.4, kohta 7.3. Säädetään spektrometri (5) aallonpituudella 240,7 nm
tehtäviä mittauksia varten.

8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Katso menetelmä 9.4, kohta 8.

Kobolttipitoisuus prosentteina lannoitteesta on:

Co % = [xs – xb) × V × D] / (M × 104)

Jos käytetään menetelmää 9.3:

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

jossa

Co on prosentteina ilmoitettu kobolttimäärä lannoitteesta,

xs on analyysiliuoksen (6.2) konsentraatio, µg/ml,
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xb on nollaliuoksen (7.1) konsentraatio,µg/ml,

V on menetelmällä 9.1 tai 9.2 valmistetun uutteen tilavuus, ml,

D on 6.2 kohdassa suoritettua laimennusta vastaava kerroin,

M on menetelmien 9.1 tai 9.2 mukaisesti otetun näytteen massa grammoina.

Laimennuskertoimen D laskeminen: Jos (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) ja (a) ovat osanäytteet ja
(v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) ja (100) ovat niiden vastaavien laimennosten tilavuudet
millilitroina, laimennuskerroin D saadaan yhtälöstä:

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

MENETELMÄ 9.7
KUPARIN MÄÄRITYS LANNOITEUUTTEISTA

ATOMIABSORPTIOSPEKTROMETRISESTI

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa kuvataan menetelmä kuparin määrittämiseksi lannoiteuutteista.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan sellaisten lannoitteiden näytteistä menetelmillä 9.1 ja 9.2
valmistettuihin uutteisiin, joista on ilmoitettava kuparin kokonaispitoisuus ja/tai vesiliukoisen
kuparin pitoisuus tämän asetuksen liitteessä I olevan E jakson mukaisesti.

3. PERIAATE

Uutteiden käsittelyn ja sopivan laimentamisen jälkeen kupari määritetään
atomiabsorptiospektrometrillä.

4. REAGENSSIT

4.1 Suolahappoliuos, noin 6 mol/l

Katso menetelmä 9.4, kohta 4.1.
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4.2 Suolahappoliuos, noin 0,5 mol/l

Katso menetelmä 9.4, kohta 4.2.

4.3 Vetyperoksidiliuos (H2O2, tiheys 20°C:ssa = 1,11 g/ml), 30-prosenttinen, hivenravinnevapaa

4.4 Kuparistandardiliuokset

4.4.1 Kuparin työstandardiliuos, 1000 µg/ml

Liuotetaan 250 ml:n dekantterilasissa 0,1 mg:n tarkkuudella punnittuna 1 g kuparia 25 ml:aan
6-molaarista suolahappoa (4.1) ja lisätään 5 ml vetyperoksidiliuosta (4.3). Kuumennetaan
sähkölevyllä, kunnes kupari on liuennut täysin. Siirretään kvantitatiivisesti 1000 ml:n
mittapulloon. Täytetään merkkiin vedellä ja sekoitetaan huolellisesti.

4.4.2 Kuparityöliuos, 100 µg/ml

Pipetoidaan 20 ml työstandardiliuosta (4.4.1) 200 ml:n mittapulloon. Täytetään merkkiin
0,5-molaarisella suolahappoliuoksella (4.2) ja sekoitetaan huolellisesti.

5. VÄLINEISTÖ

Atomiabsorptiospektrometri: katso menetelmä 9.4, kohta 5. Laitteen on oltava varustettu
kuparille ominaisen säteilyn lähteellä (324,8 nm).

6. ANALYYSILIUOKSEN VALMISTAMINEN

6.1 Kuparin uuteliuos

Katso menetelmät 9.1 ja/tai 9.2 ja tarvittaessa 9.3.

6.2 Analyysiliuoksen valmistaminen

Katso menetelmä 9.4, kohta 6.2.
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7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Nollaliuoksen valmistaminen

Katso menetelmä 9.4, kohta 7.1.

7.2 Kalibrointiliuosten valmistaminen

Katso menetelmä 9.4, kohta 7.2.

Valmistetaan kuparin optimaaliselle 0–5 µg/ml määritysalueelle 100 ml:n mittapulloihin
liuossarja, joka sisältää 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 ja 5 ml työliuosta (4.4.2). Tarvittaessa säädetään
suolahappokonsentraatio mahdollisimman lähelle analyysiliuoksen (6.2) konsentraatiota.
Täytetään merkkiin 0,5-molaarisella suolahappoliuoksella (4.2) ja sekoitetaan huolellisesti.
Nämä liuokset sisältävät vastaavasti kuparia 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 ja 5 µg/ml.

7.3 Määritys

Katso menetelmä 9.4, kohta 7.3. Säädetään spektrometri (5) aallonpituudella 324,8 nm
tehtäviä mittauksia varten.

8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Katso menetelmä 9.4, kohta 8.

Kuparipitoisuus prosentteina lannoitteesta on:

Cu % = [xs – xb) × V × D] / (M × 104)

Jos käytetään menetelmää 9.3:

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

jossa

Cu on prosentteina ilmoitettu kuparimäärä lannoitteesta,

xs on analyysiliuoksen (6.2) konsentraatio, µg/ml,
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xb on nollaliuoksen (7.1) konsentraatio, µg/ml,

V on menetelmällä 9.1 tai 9.2 valmistetun uutteen tilavuus, ml,

D on 6.2 kohdassa suoritettua laimennusta vastaava kerroin,

M on menetelmän 9.1 tai 9.2 mukaisesti otetun näytteen massa grammoina.

Laimennuskertoimen D laskeminen: Jos (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) ja (a) ovat osanäytteet ja
(v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) ja (100) ovat niiden vastaavien laimennosten tilavuudet
millilitroina, laimennuskerroin D saadaan yhtälöstä:

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

MENETELMÄ 9.8
RAUDAN MÄÄRITYS LANNOITEUUTTEISTA

ATOMIABSORPTIOSPEKTROMETRISESTI

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa kuvataan menetelmä raudan määrittämiseksi lannoiteuutteista.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan sellaisten lannoitteiden näytteistä menetelmillä 9.1 ja 9.2
valmistettuihin uutteisiin, joista on ilmoitettava raudan kokonaispitoisuus ja/tai vesiliukoisen
raudan pitoisuus tämän asetuksen liitteessä I olevan E jakson mukaisesti.

3. PERIAATE

Uutteiden käsittelyn ja sopivan laimentamisen jälkeen rauta määritetään
atomiabsorptiospektrometrillä.
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4. REAGENSSIT

4.1 Suolahappoliuos, noin 6 mol/l

Katso menetelmä 9.4, kohta 4.1.

4.2 Suolahappoliuos, noin 0,5 mol/l

Katso menetelmä 9.4, kohta 4.2.

4.3 Vetyperoksidiliuos (H2O2, tiheys 20°C:ssa = 1,11 g/ml), 30-prosenttinen, hivenravinnevapaa

4.4 Lantaanisuolaliuokset, (10 g La litrassa)

Katso menetelmä 9.4, kohta 4.3.

4.5 Rautastandardiliuos

4.5.1 Raudan työstandardiliuos, (1 000 µg/ml)

Liuotetaan 500 ml:n dekantterilasissa 0,1 mg:n tarkkuudella punnittuna 1 g puhdasta
rautalankaa 200 ml:aan 6-molaarista suolahappoa (4.1) ja lisätään 15 ml vetyperoksidiliuosta
(4.3) Kuumennetaan sähkölevyllä, kunnes rauta on liuennut täysin. Annetaan jäähtyä ja
siirretään kvantitatiivisesti 1 000 ml:n mittapulloon. Täytetään merkkiin vedellä ja sekoitetaan
huolellisesti.

4.5.2 Rautatyöliuos (100 µg/ml)

Mitataan 20 ml työstandardiliuosta (4.5.1) 200 ml:n mittapulloon. Täytetään merkkiin
0,5-molaarisella suolahappoliuoksella (4.2) ja sekoitetaan huolellisesti.

5. VÄLINEISTÖ

Atomiabsorptiospektrometri: katso menetelmä 9.4, kohta 5. Laitteen on oltava varustettu
raudalle ominaisen säteilyn lähteellä (248,3 nm).
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6. ANALYYSILIUOKSEN VALMISTAMINEN

6.1 Raudan uuteliuos

Katso menetelmät 9.1 ja/tai 9.2 ja tarvittaessa 9.3.

6.2 Analyysiliuoksen valmistaminen

Katso menetelmä 9.4, kohta 6.2. Analyysiliuoksen on sisällettävä 10 % (tilavuus/tilavuus)
lantaanisuolaliuosta.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Nollaliuoksen valmistaminen

Katso menetelmä 9.4, kohta 7.1. Nollaliuoksen on sisällettävä 10 % (tilavuus/tilavuus)
kohdassa 6.2 käytettyä lantaanisuolaliuosta.

7.2 Kalibrointiliuosten valmistaminen

Katso menetelmä 9.4, kohta 7.2.

Valmistetaan raudan optimaaliselle 0–10 µg/ml määritysalueelle 100 ml:n mittapulloihin
liuossarja, joka sisältää 0, 2, 4, 6, 8 ja 10 ml työliuosta (4.5.2.). Tarvittaessa säädetään
suolahappokonsentraatio mahdollisimman lähelle analyysiliuoksen konsentraatiota. Lisätään
10 ml kohdassa 6.2 käytettyä lantaanisuolaliuosta. Täytetään merkkiin 0,5-molaarisella
suolahappoliuoksella (4.2) ja sekoitetaan huolellisesti. Nämä liuokset sisältävät rautaa 0, 2, 4,
6, 8 ja 10 µg/ml.

7.3 Määritys

Katso menetelmä 9.4, kohta 7.3. Säädetään spektrometri (5) aallonpituudella 248,3 nm
tehtäviä mittauksia varten.

8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Katso menetelmä 9.4, kohta 8.
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Rautapitoisuus prosentteina lannoitteesta on:

Fe % = [xs – xb) × V × D] / (M × 104)

Jos käytetään menetelmää 9.3:

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

jossa

Fe on prosentteina ilmoitettu rautamäärä lannoitteesta,

xs on analyysiliuoksen (6.2) konsentraatio, µg/ml,

xb on nollaliuoksen (7.1) konsentraatio, µg/ml,

V on menetelmällä 9.1 tai 9.2 valmistetun uutteen tilavuus, ml,

D on 6.2 kohdassa suoritettua laimennusta vastaava kerroin,

M on menetelmän 9.1 tai 9.2 mukaisesti otetun näytteen massa grammoina.

Laimennuskertoimen D laskeminen: Jos (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) ja (a) ovat osanäytteet ja
(v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) ja (100) ovat niiden vastaavien laimennosten tilavuudet
millilitroina, laimennuskerroin D saadaan yhtälöstä:

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

MENETELMÄ 9.9
MANGAANIN MÄÄRITYS LANNOITEUUTTEISTA

ATOMIABSORPTIOSPEKTROMETRISESTI

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa kuvataan menetelmä mangaanin määrittämiseksi lannoiteuutteista.



12733/2/02 REV 2 HKE/ep,pk,mrc 179
LIITE IV DG C II    FI

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan sellaisten lannoitteiden näytteistä menetelmillä 9.1 ja 9.2
valmistettuihin uutteisiin, joista on ilmoitettava mangaanin kokonaispitoisuus ja/tai
vesiliukoisen mangaanin pitoisuus tämän asetuksen liitteessä I olevan E jakson mukaisesti.

3. PERIAATE

Uutteiden käsittelyn ja sopivan laimentamisen jälkeen mangaani määritetään
atomiabsorptiospektrometrillä.

4. REAGENSSIT

4.1 Suolahappoliuos, noin 6 mol/l

Katso menetelmä 9.4, kohta 4.1.

4.2 Suolahappoliuos, noin 0,5 mol/l

Katso menetelmä 9.4, kohta 4.2.

4.3 Lantaanisuolaliuokset, 10 g La litrassa

Katso menetelmä 9.4, kohta 4.3.

4.4 Mangaanistandardiliuos

4.4.1 Mangaanin työstandardiliuos, 1 000 µg/ml

Liuotetaan 250 ml:n dekantterilasissa 0,1 mg:n tarkkuudella punnittuna 1 g mangaania
25 ml:aan 6-molaarista suolahappoa (4.1). Kuumennetaan sähkölevyllä, kunnes mangaani on
liuennut täysin. Annetaan jäähtyä ja siirretään kvantitatiivisesti 1 000 ml:n mittapulloon.
Täytetään merkkiin vedellä ja sekoitetaan huolellisesti.



12733/2/02 REV 2 HKE/ep,pk,mrc 180
LIITE IV DG C II    FI

4.4.2 Mangaanityöliuos, 100 µg/ml

Laimennetaan 20 ml työstandardiliuosta (4.4.1) 0,5-molaarisella suolahappoliuoksella (4.2)
200 ml:n mittapullossa. Täytetään merkkiin 0,5-molaarisella suolahappoliuoksella (4.2) ja
sekoitetaan huolellisesti.

5. VÄLINEISTÖ

Atomiabsorptiospektrometri: katso menetelmä 9.4, kohta 5. Laitteen on oltava varustettu
mangaanille ominaisen säteilyn lähteellä (279,6 nm).

6. ANALYYSILIUOKSEN VALMISTAMINEN

6.1 Mangaanin uuteliuos

Katso menetelmät 9.1 ja/tai 9.2 ja tarvittaessa 9.3.

6.2 Analyysiliuoksen valmistaminen

Katso menetelmä 9.4, kohta 6.2. Analyysiliuoksen on sisällettävä 10 % (tilavuus/tilavuus)
lantaanisuolaliuosta (4.3).

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Nollaliuoksen valmistaminen

Katso menetelmä 9.4, kohta 7.1. Nollaliuoksen on sisällettävä 10 % (tilavuus/tilavuus)
kohdassa 6.2 käytettyä lantaanisuolaliuosta.

7.2 Kalibrointiliuosten valmistaminen

Katso menetelmä 9.4, kohta 7.2.

Valmistetaan mangaanin optimaaliselle 0–5 µg/ml määritysalueelle 100 ml:n mittapulloihin
liuossarja, joka sisältää 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 ja 5 ml työliuosta (4.4.2).Tarvittaessa säädetään
suolahappokonsentraatio mahdollisimman lähelle analyysiliuoksen konsentraatiota. Lisätään
jokaiseen pulloon 10 ml kohdassa 6.2 käytettyä lantaanisuolaliuosta. Täytetään merkkiin
0,5-molaarisella suolahappoliuoksella (4.2) ja sekoitetaan huolellisesti. Nämä liuokset
sisältävät mangaania 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 ja 5 µg/ml.
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7.3 Määritys

Katso menetelmä 9.4, kohta 7.3. Säädetään spektrometri (5) aallonpituudella 279,6 nm
tehtäviä mittauksia varten.

8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Katso menetelmä 9.4, kohta 8.

Mangaanipitoisuus prosentteina lannoitteesta on:

Mn % = [xs – xb) × V × D] / (M × 104)

Jos käytetään menetelmää 9.3:

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

jossa

Mn on prosentteina ilmoitettu mangaanimäärä lannoitteesta,

xs on analyysiliuoksen (6.2) konsentraatio, µg/ml,

xb on nollaliuoksen (7.1) konsentraatio, µg/ml,

V on menetelmällä 9.1 tai 9.2 valmistetun uutteen tilavuus, ml,

D on 6.2 kohdassa suoritettua laimennusta vastaava kerroin,

M on menetelmän 9.1 tai 9.2 mukaisesti otetun näytteen massa grammoina.

Laimennuskertoimen D laskeminen: Jos (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) ja (a) ovat osanäytteet ja
(v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) ja (100) ovat niiden vastaavien laimennosten tilavuudet
millilitroina, laimennuskerroin D saadaan yhtälöstä:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a)
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MENETELMÄ 9.10
MOLYBDEENIN MÄÄRITYS LANNOITEUUTTEISTA

AMMONIUMTIOSYANAATTIKOMPLEKSIN SPEKTROMETRINEN MÄÄRITYS

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa kuvataan menetelmä molybdeenin määrittämiseksi lannoiteuutteista.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan sellaisten lannoitteiden näytteistä menetelmillä 9.1 ja 9.2
valmistettuihin uutteisiin, joista on ilmoitettava molybdeenin kokonaispitoisuus ja/tai
vesiliukoisen molybdeenin pitoisuus tämän asetuksen liitteessä I olevan E jakson mukaisesti.

3. PERIAATE

Happamassa liuoksessa molybdeeni (V) muodostaa SCN--ionien kanssa
[MoO(SCN)5]-2-kompleksin.

Molybdeenikompleksi uutetaan n-butyyliasetaatilla. Häiritsevät ionit, kuten rauta, pysyvät
vesifaasissa. Määritetään kelta-oranssiväri spektrometrillä 470 nm:ssä.

4. REAGENSSIT

4.1 Laimennettu suolahappoliuos (HCl), noin 6 mol/l

Katso menetelmä 9.4, kohta 4.1.

4.2 Kupariliuos 1,5-molaarisessa suolahapossa, kuparia 70 mg/l

Liuotetaan 1 000 ml:n mittapullossa 0,1 mg:n tarkkuudella punnittuna 275 mg kuparisulfaattia
(CuSO4 5H2O) 250 ml:aan 6-molaarista suolahappoliuosta (4.1). Täytetään merkkiin vedellä
ja sekoitetaan huolellisesti.
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4.3 Askorbiinihappoliuos, 50 g/l

Liuotetaan 50 g askorbiinihappoa (C6H8O6) veteen 1 000 ml:n mittapullossa. Täytetään
merkkiin vedellä, sekoitetaan huolellisesti ja säilytetään jääkaapissa.

4.4 n-butyyliasetaatti

4.5 Ammoniumtiosyanaattiliuos, 0,2 mol/l

Liuotetaan 15,224 g NH4SCN:aa veteen 1 000 ml:n mittapullossa. Täytetään merkkiin
vedellä, sekoitetaan huolellisesti ja säilytetään värillisessä pullossa.

4.6 Tina(II)kloridiliuos 50 g/l 2-molaarisessa suolahapossa

Liuoksen on oltava täysin kirkas ja se on valmistettava juuri ennen käyttöä. Käytetään hyvin
puhdasta tina(II)kloridia, sillä muuten liuos ei ole kirkas.

Valmistettaessa 100 ml liuosta liuotetaan 5 g tina(II)kloridia (SnCl22H2O) 35 ml:aan
6-molaarista suolahappoliuosta (4.1). Lisätään 10 ml kupariliuosta (4.2). Täytetään merkkiin
vedellä ja sekoitetaan huolellisesti.

4.7 Molybdeenistandardiliuokset

4.7.1 Molybdeenin työstandardiliuos, 500 µg/ml

Liuotetaan 1 000 ml:n mittapullossa 0,1 mg:n tarkkuudella punnittuna 0,920 g
ammoniummolybdeeniä [(NH4)6Mo7O24 4H2O] 6-molaariseen suolahappoon (4.1). Täytetään
merkkiin tällä samalla liuoksella ja sekoitetaan.

4.7.2 Molybdeeniväliliuos, 25 µg/ml

Mitataan 500 ml:n mittapulloon 25 ml työstandardiliuosta (4.7.1). Täytetään merkkiin
6-molaarisella suolahapolla (4.1) ja sekoitetaan huolellisesti.

4.7.3 Molybdeenityöliuos, 2,5 µg/ml

Mitataan 100 ml:n mittapulloon 10 ml väliliuosta (4.7.2). Täytetään merkkiin 6-molaarisella
suolahapolla (4.1) ja sekoitetaan huolellisesti.
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5. VÄLINEISTÖ

5.1 Spektrometri, joka on säädetty 470 nm:iin ja varustettu optiselta pituudeltaan 20 mm olevilla
kyveteillä.

5.2 200 tai 250 ml:n erotussuppilo

6. ANALYYSILIUOKSEN VALMISTAMINEN

6.1 Molybdeenin uuteliuos

Katso menetelmät 9.1 ja/tai 9.2 ja tarvittaessa 9.3.

6.2 Analyysiliuoksen valmistaminen

Laimennetaan uutteesta osanäyte (6.1) 6-molaarisella suolahappoliuoksella (4.1) siten, että
saadaan mittaukseen sopiva molybdeenikonsentraatio. Olkoon D laimennuskerroin.

Otetaan viimeisestä laimennusliuoksesta osanäyte a, joka sisältää 1–12 µg molybdeeniä, ja
pannaan se erotussuppiloon (5.2). Täytetään 50 ml:ksi 6-molaarisella suolahappoliuoksella
(4.1).

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Nollaliuoksen valmistaminen

Valmistetaan nollaliuos toistaen koko menettely uuttamisvaiheesta alkaen siten, että pois
jätetään ainoastaan lannoitenäyte.

7.2 Kalibrointiliuosten valmistaminen

Valmistetaan vähintään kuuden pitoisuudeltaan kasvavan kalibrointiliuoksen sarja, joka pysyy
laitteen optimaalisella määritysalueella.
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Valmistetaan molybdeenin 0–12,5 µg/ml määritysvälille liuossarja pipetoimalla
erotussuppiloihin (5.2) 0, 1, 2, 3, 4 ja 5 ml työliuosta (4.7.3). Täytetään 50 ml:ksi 6-
molaarisella suolahapolla (4.1). Suppilot sisältävät molybdeeniä vastaavasti 0, 2,5, 5, 7,5, 10
ja 12,5 µg/ml.

7.3 Kompleksin muodostaminen ja erottaminen

Lisätään kuhunkin suppiloon (6.2, 7.1 ja 7.2) seuraavassa järjestyksessä:

– 10 ml kupariliuosta (4.2),

– 20 ml askorbiinihappoliuosta (4.3).

Sekoitetaan ja odotetaan 2–3 minuuttia. Tämän jälkeen lisätään:

– tarkkuuspipetillä 10 ml n-butyyliasetaattia (4.4),

– 20 ml tiosyanaattiliuosta (4.5).

Ravistetaan 1 minuutin ajan kompleksin uuttamiseksi orgaaniseen faasiin, annetaan
dekantoitua; kahden faasin erottumisen jälkeen erotetaan vesifaasi ja hylätään se. Tämän
jälkeen pestään orgaaninen faasi

– 10 ml:lla tina(II)kloridiliuosta (4.6).

Ravistetaan 1 minuutin ajan. Annetaan dekantoitua ja erotetaan vesifaasi. Kerätään
orgaaninen faasi koeputkeen. Tämä mahdollistaa vesitippojen keräämisen suspensiossa.

7.4 Määritys

Mitataan liuosten (7.3) absorbanssit 470 nm:n aallonpituudella käyttäen vertailuliuoksena
0 µg/ml sisältävää molybdeeniliuosta (7.2).
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8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Kalibrointikäyrä piirretään käyttämällä abskissana kalibrointiliuosten (7.2)
molybdeenimassoja, µg, ja ordinaattana vastaavia spektrometrin antamia absorbanssien (7.4)
arvoja.

Määritetään kalibrointikäyrältä analyysiliuoksen (6.2) ja nollaliuoksen (7.1)
molybdeenimassat. Näitä massoja merkitään vastaavasti xs ja xb.

Molybdeenipitoisuus prosentteina lannoitteesta on:

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

Jos käytetään menetelmää 9.3:

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

jossa

Mo on prosentteina ilmoitettu molybdeenimäärä lannoitteesta,

a on viimeisestä laimennusliuoksesta (6.2) otetun osanäytteen tilavuus, ml,

xs on analyysiliuoksen (6.2) molybdeenimassa, µg,

xb on koe-erän (6.2) tilavuutta (a) vastaava nollaliuoksen (7.1) molybdeenimassa, µg,

V on menetelmällä 9.1 tai 9.2 valmistetun uutteen tilavuus, ml,

D on 6.2 kohdassa suoritettua laimennusta vastaava kerroin,

M on menetelmän 9.1 tai 9.2 mukaisesti otetun näytteen massa grammoina.
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Laimennuskertoimen D laskeminen: Jos (a1), (a2) ovat peräkkäiset osanäytteet ja (v1), (v2)
ovat niiden vastaavien laimennosten tilavuudet millilitroina, laimennuskerroin D saadaan
yhtälöstä:

D = (v1/a1) × (v2/a2).

MENETELMÄ 9.11
SINKIN MÄÄRITYS LANNOITEUUTTEISTA
ATOMIABSORPTIOSPEKTROMETRISESTI

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa kuvataan menetelmä sinkin määrittämiseksi lannoiteuutteista.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan sellaisten lannoitteiden näytteistä menetelmillä 9.1 ja 9.2
valmistettuihin uutteisiin, joista on ilmoitettava sinkin kokonaispitoisuus ja/tai vesiliukoisen
sinkin pitoisuus tämän asetuksen liitteessä I olevan E jakson mukaisesti.

3. PERIAATE

Uutteiden käsittelyn ja sopivan laimentamisen jälkeen sinkkipitoisuus määritetään
atomiabsorptiospektrometrisesti.

4. REAGENSSIT

4.1 Suolahappoliuos, noin 6 mol/l

Katso menetelmä 9.4, kohta 4.1.

4.2 Suolahappoliuos, noin 0,5 mol/l

Katso menetelmä 9.4, kohta 4.2.

4.3 Lantaanisuolaliuokset, 10 g La litrassa

Katso menetelmä 9.4, kohta 4.3.
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4.4 Sinkin kalibrointiliuokset

4.4.1 Sinkin työstandardiliuos (1 000 µg/ml)

Liuotetaan 1 000 ml:n mittapullossa 0,1 mg:n tarkkuudella punnittuna 1 g sinkkipölyä tai
sinkkihiutaleita 25 ml:aan 6-molaarista suolahappoa (4.1). Täydellisen liukenemisen jälkeen
täytetään merkkiin vedellä ja sekoitetaan huolellisesti.

4.4.2 Sinkkityöliuos (100 µg/ml)

Laimennetaan 20 ml työstandardiliuosta (4.4.1) 0,5-molaarisella suolahappoliuoksella (4.2)
200 ml:n mittapullossa. Täytetään merkkiin 0,5-molaarisella suolahappoliuoksella (4.2) ja
sekoitetaan huolellisesti.

5. VÄLINEISTÖ

Atomiabsorptiospektrometri: katso menetelmä 9.4, kohta 5. Laitteen on oltava varustettu
sinkille ominaisen säteilyn lähteellä (213,8 nm). Laitteen on pystyttävä suorittamaan
taustakorjaus.

6. ANALYYSILIUOKSEN VALMISTAMINEN

6.1 Sinkin uuteliuos

Katso menetelmät 9.1 ja/tai 9.2 ja tarvittaessa 9.3.

6.2 Analyysiliuoksen valmistaminen

Katso menetelmä 9.4, kohta 6.2. Analyysiliuoksen on sisällettävä 10 % (tilavuus/tilavuus)
lantaanisuolaliuosta (4.3).

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Nollaliuoksen valmistaminen

Katso menetelmä 9.4, kohta 7.1. Nollaliuoksen on sisällettävä 10 % (tilavuus/tilavuus)
kohdassa 6.2 käytettyä lantaanisuolaliuosta.
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7.2 Kalibrointiliuosten valmistaminen

Katso menetelmä 9.4, kohta 7.2.

Valmistetaan sinkin optimaaliselle 0–5 µg/ml määritysalueelle 100 ml:n mittapulloihin
liuossarja, joka sisältää 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 ja 5 ml työliuosta (4.4.2). Tarvittaessa säädetään
suolahappokonsentraatio mahdollisimman lähelle analyysiliuoksen konsentraatiota. Lisätään
jokaiseen pulloon 10 ml kohdassa 6.2 käytettyä lantaanisuolaliuosta. Täytetään merkkiin
0,5-molaarisella suolahappoliuoksella (4.2) ja sekoitetaan huolellisesti. Nämä liuokset
sisältävät vastaavasti sinkkiä 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 ja 5 µg/ml.

7.3 Määritys

Katso menetelmä 9.4, kohta 7.3. Säädetään spektrometri (5) aallonpituudella 213,8 nm
tehtäviä mittauksia varten.

8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Katso menetelmä 9.4, kohta 8.

Sinkkipitoisuus prosentteina lannoitteesta on:

Zn % = [xs – xb) × V × D] / (M × 104)

Jos käytetään menetelmää 9.3:

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

jossa

Zn on prosentteina ilmoitettu sinkkimäärä lannoitteesta,

xs on analyysiliuoksen (6.2) konsentraatio, µg/ml,

xb on nollaliuoksen (7.1) konsentraatio, µg/ml,
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V on menetelmällä 9.1 tai 9.2 valmistetun uutteen tilavuus, ml,

D on 6.2 kohdassa suoritettua laimennusta vastaava kerroin,

M on menetelmän 9.1 tai 9.2 mukaisesti otetun näytteen massa grammoina.

Laimennuskertoimen D laskeminen: Jos (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) ja (a) ovat osanäytteet ja
(v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) ja (100) ovat niiden vastaavien laimennosten tilavuudet
millilitroina, laimennuskerroin D saadaan yhtälöstä:

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

MENETELMÄT 10
HIVENRAVINTEET JOIDEN PITOISUUS ON SUUREMPI

KUIN 10 PROSENTTIA

MENETELMÄ 10.1
HIVENRAVINTEIDEN KOKONAISMÄÄRÄN UUTTAMINEN

1. TARKOITUS

Tällä menetelmällä määritellään menettely seuraavien hivenravinteiden kokonaismäärien
uuttamiseksi: boori, koboltti, kupari, rauta, mangaani, molybdeeni ja sinkki. Tavoitteena on
suorittaa mahdollisimman vähäinen määrä uuttoja käyttämällä mahdollisuuksien mukaan
samaa uutetta jokaisen edellä mainitun hivenravinteen kokonaispitoisuuden määrittämiseen.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan tämän asetuksen liitteessä I olevassa E jaksossa tarkoitettuihin
EY-lannoitteisiin, jotka sisältävät yhtä tai useampaa seuraavista hivenravinteista: boori,
koboltti, kupari, rauta, mangaani, molybdeeni ja sinkki. Sitä sovelletaan jokaiseen
hivenravinteeseen, jonka ilmoitettu pitoisuus on suurempi kuin 10 %.
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3. PERIAATE

Liuotus kiehuvaan, laimennettuun suolahappoon.

Huomautus:

Uuttamismenetelmä on kokemusperäinen, ja sen kvantitatiivisuus riippuu tuotteesta tai
lannoitteen muista aineksista. Erityisesti kun kyseessä ovat tietyt mangaanioksidit, uutetut
määrät voivat olla merkittävästi pienempiä kuin mangaanin kokonaismäärä tuotteessa.
Lannoitteiden valmistajien vastuulla on varmistaa, että ilmoitettu pitoisuus tosiasiallisesti
vastaa menetelmän koeolosuhteissa uutettua määrää.

4. REAGENSSIT

4.1 Laimennettu suolahappoliuos (HCl), noin 6 mol/l

Sekoitetaan yksi tilavuusosa suolahappoa (tiheys 20°C:ssa = 1,18 g/ml) yhteen tilavuusosaan
vettä.

4.2 Väkevä ammoniakkiliuos (NH4OH, tiheys 20°C:ssa = 0,9 g/ml)

5. VÄLINEISTÖ

5.1 Sähkölevy, jonka lämpöä voidaan säätää

5.2 pH-mittari

Huomautus:

Kun uutteesta määritetään booripitoisuus, ei saa käyttää borosilikaattisia lasitavaroita. Koska
uuttoon liittyy keittäminen, suositellaan käytettäväksi teflonia tai kvartsilasia. Lasitavarat on
huuhdeltava huolellisesti, jos ne on pesty boraatteja sisältävällä pesuaineella.

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.
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7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Analyysinäyte

Punnitaan 1 g:n tai 2 g:n määrä lannoitetta tuotteen ilmoitetun hivenravinnepitoisuuden
mukaan. Seuraavaa taulukkoa käytetään, jotta saataisiin lopullinen liuos, joka on soveltuvan
laimennuksen jälkeen jokaisen menetelmän mittausalueella. Näytteet on punnittava 1 mg:n
tarkkuudella.

Lannoitteen ilmoitettu hivenravinnepitoisuus (%) > 10 < 25 ≥ 25
Analyysinäytteen massa (g) 2 1
Näytteen sisältämän alkuaineen massa (mg) > 200 < 500 ≥ 250
Uutteen tilavuus V (ml) 500 500
Uutteen sisältämän alkuaineen konsentraatio (mg/l) > 400 < 1000 ≥ 500

Näyte sijoitetaan 250 ml:n dekantterilasiin.

7.2 Liuoksen valmistaminen

Kostutetaan tarvittaessa näyte pienellä määrällä vettä ja lisätään, aluksi pieninä erinä ja
varovasti, 10 ml laimennettua suolahappoa (4.1) lannoitegrammaa kohti, minkä jälkeen
lisätään noin 50 ml vettä. Peitetään dekantterilasi kellolasilla ja sekoitetaan. Kuumennetaan
kiehumispisteeseen sähkölevyllä ja keitetään 30 minuuttia. Annetaan jäähtyä välillä
sekoittaen. Siirretään kvantitatiivisesti 500 ml:n mittapulloon. Täytetään merkkiin vedellä ja
sekoitetaan huolellisesti. Suodatetaan kuivan suodattimen läpi kuivaan astiaan. Hylätään
suodoksen ensimmäinen erä. Uutteen on oltava täysin kirkasta.

On suositeltavaa, että määritykset suoritetaan kirkkaan suodoksen määräosuuksista
viipymättä. Jos suodosta ei käytetä heti, astia on suljettava.

Huomautus:

Uutteet, joiden booripitoisuus on määritettävä: Uutteiden pH on säädettävä arvoon
4–6 väkevällä ammoniakkiliuoksella (4.2).
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8. MÄÄRITYS

Kukin hivenravinne määritetään sen erityismenetelmällä valmistetun uutteen määräosuudesta.

Menetelmiä 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 ja 10.10 ei voida käyttää kelaatti- tai kompleksimuodossa
olevien alkuaineiden määrittämiseen. Näissä tapauksissa on käytettävä menetelmää 10.3
ennen määritystä.

Kyseinen käsittely ei välttämättä ole tarpeen, kun määritys suoritetaan
atomiabsorptiospektrometrillä (menetelmät 10.8 ja 10.11).

MENETELMÄ 10.2
VESILIUKOISTEN HIVENRAVINTEIDEN UUTTAMINEN

1. TARKOITUS

Tällä menetelmällä määritellään menettely seuraavien hivenravinteiden vesiliukoisten
muotojen uuttamiseksi: boori, koboltti, kupari, rauta, mangaani, molybdeeni ja sinkki.
Tavoitteena on suorittaa mahdollisimman vähäinen määrä uuttoja käyttämällä
mahdollisuuksien mukaan samaa uutetta jokaisen hivenravinteen pitoisuuden määrittämiseen.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan tämän asetuksen liitteessä I olevassa E jaksossa tarkoitettuihin
EY-lannoitteisiin, jotka sisältävät yhtä tai useampaa seuraavista hivenravinteista: boori,
koboltti, kupari, rauta, mangaani, molybdeeni ja sinkki. Sitä sovelletaan jokaiseen
hivenravinteeseen, jonka ilmoitettu pitoisuus on suurempi kuin 10 %.

3. PERIAATE

Hivenravinteet uutetaan ravistamalla lannoitetta vedessä, jonka lämpötila on 20 (± 2) °C.

Huomautus:

Uutto on kokemusperäinen, ja sitä voidaan tai ei voida pitää kvantitatiivisena.
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4. REAGENSSIT

4.1 Laimennettu suolahappoliuos (HCl), noin 6 mol/l

Sekoitetaan yksi tilavuusosa suolahappoa (tiheys 20°C:ssa = 1,18 g/ml) yhteen tilavuusosaan
vettä.

5. VÄLINEISTÖ

5.1 Pyörivä ravistin, säädetty noin 35–40 kierrokseen minuutissa

Huomautus:

Kun uutteesta määritetään booripitoisuus, ei saa käyttää borosilikaattisia lasitavaroita. Tässä
uutossa suositellaan käytettäväksi teflonia tai kvartsilasia. Lasitavarat on huuhdeltava
huolellisesti, jos ne on pesty boraatteja sisältävällä pesuaineella

6. NÄYTTEEN ESIKÄSITTELY

Ks. menetelmä 1.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Analyysinäyte

Punnitaan 1 g:n tai 2 g:n määrä lannoitetta tuotteen ilmoitetun hivenravinnepitoisuuden
mukaan. Seuraavaa taulukkoa käytetään, jotta saataisiin lopullinen liuos, joka on soveltuvan
laimennuksen jälkeen jokaisen menetelmän mittausalueella. Näytteet on punnittava 1 mg:n
tarkkuudella.

Lannoitteen ilmoitettu hivenravinnepitoisuus (%) > 10 < 25 ≥ 25
Analyysinäytteen massa (g) 2 1
Näytteen sisältämän alkuaineen massa (mg) > 200 < 500 ≥ 250
Uutteen tilavuus V (ml) 500 500
Uutteen sisältämän alkuaineen konsentraatio (mg/l) > 400 < 1000 ≥ 500

Sijoitetaan näyte 500 ml:n mittapulloon.
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7.2 Liuoksen valmistaminen

Lisätään noin 400 ml vettä.

Suljetaan pullo huolellisesti. Ravistetaan voimakkaasti käsin, jotta näytteestä muodostuu
dispersio. Asetetaan pullo ravistimeen (5.1) ja ravistetaan 30 minuuttia.

Täytetään merkkiin vedellä ja sekoitetaan huolellisesti.

7.3 Analyysiliuoksen valmistaminen

Suodatetaan välittömästi puhtaaseen ja kuivaan pulloon. Suljetaan pullo. Tehdään määritys
välittömästi suodattamisen jälkeen.

Huomautus:

Jos uute samenee asteittain, uutetaan uudelleen 7.1 ja 7.2 kohdan mukaan tilavuudeltaan Ve
olevaan mittapulloon. Suodatetaan tilavuudeltaan W olevaan kalibroituun, kuivaan
mittapulloon, johon on kaadettu 5 ml laimennettua suolahappoliuosta (4.1). Lopetetaan
suodatus tarkalleen mittapullon kalibroituun merkkiin. Sekoitetaan huolellisesti.

Näissä olosuhteissa tuloksia ilmoitettaessa käytetään V:n arvoa:

V = Ve × W / (W - 5)

Tuloksia ilmoitettaessa käytettävät laimennukset riippuvat tästä V:n arvosta.

8. MÄÄRITYS

Kukin hivenravinne määritetään sen erityismenetelmällä valmistetun uutteen määräosuudesta.

Menetelmiä 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 ja 10.10 ei voida käyttää kelaatti- tai kompleksimuodossa
olevien alkuaineiden määrittämiseen. Näissä tapauksissa on käytettävä menetelmää 10.3
ennen määritystä.

Kyseinen käsittely ei välttämättä ole tarpeen, kun määritys suoritetaan
atomiabsorptiospektrometrillä (menetelmät 10.8 ja 10.11).
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MENETELMÄ 10.3
ORGAANISTEN YHDISTEIDEN POISTAMINEN

LANNOITEUUTTEISTA

1. TARKOITUS

Tällä menetelmällä määritellään menettely orgaanisten yhdisteiden poistamiseksi
lannoiteuutteista.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan sellaisten lannoitteiden näytteistä menetelmillä 10.1 ja 10.2
valmistettuihin uutteisiin, joista on ilmoitettava hivenravinteiden kokonaispitoisuus ja/tai
vesiliukoisten hivenravinteiden pitoisuus tämän asetuksen liitteessä I olevan E jakson
mukaisesti.

Huomautus:

Orgaanisen aineksen pienet määrät eivät useimmiten vaikuta atomiabsorptiospektrometrillä
tehtäviin määrityksiin.

3. PERIAATE

Uutteen määräosuuksien sisältämät orgaaniset yhdisteet hapetetaan vetyperoksidilla.

4. REAGENSSIT

4.1 Laimennettu suolahappoliuos (HCl), noin 0,5 mol/l

Sekoitetaan yksi tilavuusosa suolahappoa (tiheys 20°C:ssa = 1,18 g/ml) 20 tilavuusosaan
vettä.

4.2 Vetyperoksidiliuos (30-prosenttinen H2O2, tiheys 20°C:ssa = 1,11 g/ml), hivenravinnevapaa

5. VÄLINEISTÖ

Sähkölevy, jonka lämpöä voidaan säätää.
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6. ANALYYSIMENETELMÄ

Otetaan 25 ml menetelmällä 10.1 tai menetelmällä 10.2 valmistettua uuttoliuosta 100 ml:n
dekantterilasiin. Jos kyseessä on menetelmä 10.2, lisätään 5 ml laimennettua
suolahappoliuosta (4.1). Tämän jälkeen lisätään 5 ml vetyperoksidiliuosta (4.2). Peitetään
kellolasilla. Annetaan hapettua huoneenlämmössä noin yhden tunnin ajan ja tämän jälkeen
lämmitetään hitaasti kiehumispisteeseen ja keitetään puolen tunnin ajan. Jäähtyneeseen
liuokseen lisätään tarvittaessa uudelleen 5 ml vetyperoksidia ja tämän jälkeen keitetään
ylimääräisen vetyperoksidin poistamiseksi. Annetaan jäähtyä ja siirretään kvantitatiivisesti
50 ml:n mittapulloon. Täytetään merkkiin. Suodatetaan tarvittaessa.

Tämä laimennus on otettava huomioon otettaessa määräosuuksia ja laskettaessa tuotteen
hivenravinteiden prosenttisosuutta.

MENETELMÄ 10.4
LANNOITEUUTTEIDEN HIVENRAVINTEIDEN MÄÄRITYS

ATOMIABSORPTIOSPEKTROMETRISESTI (YLEINEN MENETTELY)

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään yleinen menettely raudan ja sinkin määrittämiseen
lannoiteuutteista atomiabsorptiospektrometrisesti.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan sellaisten lannoitteiden näytteistä menetelmillä 10.1 ja 10.2
valmistettuihin uutteisiin, joista on ilmoitettava raudan tai sinkin kokonaispitoisuus ja/tai
vesiliukoisen raudan tai sinkin pitoisuus tämän asetuksen liitteessä I olevan E jakson
mukaisesti.

Tämän menetelmän muunnokset eri hivenravinteiden määrittämiseksi selostetaan
yksityiskohtaisesti kunkin alkuaineen erityismenetelmän yhteydessä.

Huomautus:

Orgaanisen aineksen pienet määrät eivät useimmiten vaikuta atomiabsorptiospektrometrillä
tehtäviin määrityksiin.
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3. PERIAATE

Kun uute on tarvittaessa käsitelty häiritsevien kemiallisten aineiden vähentämiseksi tai
poistamiseksi, uute laimennetaan siten, että sen konsentraatio on spektrometrin optimaalisella
määritysalueella, määritettävälle hivenravinteelle soveltuvalla aallonpituudella.

4. REAGENSSIT

4.1 Laimennettu suolahappoliuos (HCl), noin 6 mol/l

Sekoitetaan yksi tilavuusosa suolahappoa (HCl, tiheys 20°C:ssa = 1,18 g/ml) yhteen
tilavuusosaan vettä.

4.2 Laimennettu suolahappoliuos (HCl), noin 0,5 mol/l

Sekoitetaan yksi tilavuusosa suolahappoa (HCl, tiheys 20°C:ssa = 1,18 g/ml) 20 tilavuusosaan
vettä.

4.3 Lantaanisuolaliuokset, 10 g La litrassa

Tätä reagenssia käytetään raudan ja sinkin määrityksissä. Se voidaan valmistaa joko:

a) suolahappoon (4.1) liuotetusta lantaanioksidista: liuotetaan 1 litran mittapullossa
11,73 g lantaanioksidia (La2O3) 150 ml:aan vettä ja tämän jälkeen lisätään 120 ml
6-molaarista suolahappoa (4.1). Annetaan liueta ja täytetään tämän jälkeen 1 litran
tilavuuteen vedellä. Sekoitetaan huolellisesti. Tämän liuoksen suolahappoväkevyys on
noin 0,5 mol/l; tai

b) lantaanikloridista, lantaanisulfaatista tai lantaaninitraatista: liuotetaan 26,7 g
lantaanikloridiheptahydraattia (LaCl3 7H2O) tai 31,2 g lantaaninitraattiheksahydraattia
[La(NO3)3 6H2O] tai 26,2 g lantaanisulfaattinonahydraattia [La2(SO4)3 9H2O]
150 ml:aan vettä ja lisätään tämän jälkeen 85 ml 6-molaarista suolahappoa (4.1)
Annetaan liueta ja täytetään 1 litran tilavuuteen vedellä. Sekoitetaan huolellisesti.
Tämän liuoksen suolahappoväkevyys on noin 0,5 mol/l.

4.4 Kalibrointiliuokset

Näiden valmistaminen selostetaan kunkin hivenravinteen oman määritysmenetelmän
yhteydessä.
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5. VÄLINEISTÖ

Atomiabsorptiospektrometri, joka on varustettu määritettäville hivenravinteille ominaisen
säteilyn lähteellä.

Laitetta käytettäessä kemistin on noudatettava sen valmistajan ohjeita ja tunnettava laitteen
käsittely. Laitteen on pystyttävä suorittamaan taustakorjaus, jotta sitä voidaan käyttää
tarvittaessa (vrt. sinkki). Kaasuina käytetään ilmaa ja asetyleenia.

6. ANALYYSILIUOKSEN VALMISTAMINEN

6.1 Määritettävät alkuaineet sisältävien uuteliuosten valmistaminen

Katso menetelmät 10.1 ja/tai 10.2 ja tarvittaessa 10.3.

6.2 Analyysiliuoksen valmistaminen

Laimennetaan menetelmällä 10.1, 10.2 tai 10.3 valmistettu uutteen määräosuus vedellä ja/tai
suolahapolla (4.1) tai (4.2) siten, että lopulliseen mittaliuokseen saadaan käytettyyn
kalibrointialueeseen (7.2) soveltuva määritettävän alkuaineen konsentraatio ja
suolahappokonsentraatio, joka on vähintään 0,5 mol/l ja enintään 2,5 mol/l. Tämä toimenpide
voi vaatia yhden tai useamman peräkkäisen laimennuksen.

Lopullinen liuos on valmistettava panemalla laimennetun uutteen määräosuus 100 ml:n
mittapulloon. Olkoon tämän määräosuuden tilavuus (a) ml. Lisätään 10 ml
lantaanisuolaliuosta (4.3). Täytetään merkkiin 0,5-molaarisella suolahappoliuoksella (4.2) ja
sekoitetaan huolellisesti. Olkoon D laimennuskerroin.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Nollaliuoksen valmistaminen

Valmistetaan nollaliuos toistaen koko menettely uuttamisvaiheesta alkaen siten, että pois
jätetään ainoastaan lannoitenäyte.
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7.2 Kalibrointiliuosten valmistaminen

Valmistetaan kunkin hivenravinteen oman menetelmän mukaisesti valmistetusta
työstandardiliuoksesta 100 ml:n mittapulloihin vähintään 5 kalibrointiliuoksen sarja, jossa
konsentraatio kasvaa pysyen kuitenkin laitteen optimaalisella määritysalueella. Tarvittaessa
säädetään suolahappokonsentraatio mahdollisimman lähelle laimennettua analyysiliuosta
(6.2). Rautaa ja sinkkiä määritettäessä lisätään 10 ml samaa lantaanisuolaliuosta (4.3) kuin
menetelmässä (6.2). Täytetään merkkiin 0,5-molaarisella suolahappoliuoksella (4.2) ja
sekoitetaan huolellisesti.

7.3 Määritys

Valmistellaan spektrometri (5) määritystä varten ja aallonpituus määritettävän hivenravinteen
menetelmässä annettuun arvoon.

Annetaan laitteen imeä sumuttimeen kolme kertaa peräkkäin kalibrointiliuoksia (7.2),
analyysiliuosta (6.2) ja nollaliuosta (7.1) ja merkitään jokainen tulos muistiin. Huuhdellaan
instrumentti tislatulla vedellä jokaisen sumutuksen välillä.

Kalibrointikäyrä piirretään käyttäen ordinaattoina spektrometrin kullekin kalibrointiliuokselle
(7.2) antamien tulosten keskiarvoa ja abskissoina vastaavia määritettävän alkuaineen
konsentraatioita ilmoitettuna µg/ml.

Määritetään tältä käyrältä kyseisen hivenravinteen pitoisuus analyysiliuoksessa (6.2) ja
nollaliuoksessa (7.1). Analyysiliuoksen konsentraatio merkitään xs ja nollaliuoksen
konsentraatio xb ja molemmat ilmoitetaan µg/ml.

8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Lannoitteen hivenravinnepitoisuus (E) prosentteina on:

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

Jos käytetään menetelmää 10.3:

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

E on määritetyn hivenravinteen määrä lannoitteessa prosentteina,

xs on analyysiliuoksen (6.2) konsentraatio, µg/ml,

xb on nollaliuoksen (7.1) konsentraatio, µg/ml,

V on menetelmällä 10.1 tai 10.2 valmistetun uutteen tilavuus, ml,

D on 6.2 kohdassa suoritettua laimennusta vastaava kerroin,

M on menetelmän 10.1 tai 10.2 mukaisesti otetun näytteen massa grammoina.

Laimennuskertoimen D laskeminen:

Jos (a1), (a2), (a3),.,.,., (ai) ja (a) ovat määräosuuksia ja (v1), (v2), (v3),.,.,., (vi) ja (100) ovat
niiden vastaavien laimennosten tilavuudet millilitroina, laimennuskerroin D saadaan
yhtälöstä:

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

MENETELMÄ 10.5
BOORIN MÄÄRITYS LANNOITEUUTTEESTA

ASIDOMETRISELLÄ TITRAUKSELLA

1. TARKOITUS

Tällä menetelmällä määritellään menettely booripitoisuuden määrittämiseksi lannoiteuutteista.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan sellaisten lannoitteiden näytteistä menetelmillä 10.1 ja 10.2
valmistettuihin uutteisiin, joista on ilmoitettava boorin kokonaispitoisuus ja/tai vesiliukoisen
boorin pitoisuus tämän asetuksen liitteessä I olevan E jakson mukaisesti.
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3. PERIAATE

Mannitoboorikompleksi muodostuu seuraavasti boraatti-ionin ja mannitolin reaktiossa:

C6H8(OH)6 + H3BO3 C6H15O8B + H2O

Yhdiste titrataan natriumhydroksidiliuoksella pH-arvoon 6,3.

4. REAGENSSIT

4.1 Metyylipunaindikaattoriliuos

Liuotetaan 0,1 g metyylipunaa (C15H15N3O2) 50 ml:aan 95-prosenttista etanolia 100 ml:n
mittapullossa. Täytetään merkkiin vedellä ja sekoitetaan huolellisesti.

4.2 Laimennettu suolahappoliuos (HCl), noin 0,5 mol/l

Sekoitetaan yksi tilavuusosa suolahappoa (HCl, tiheys 20°C:ssa = 1,18 g/ml) 20 tilavuusosaan
vettä.

4.3 Natriumhydroksidiliuos, noin 0,5 mol/l

Liuoksen on oltava hiilidioksidivapaa. Liuotetaan 20 g natriumhydroksidipellettejä (NaOH)
800 ml:aan kiehuvaa vettä litran mittapullossa. Liuoksen jäähdyttyä täytetään merkkiin
keitetyllä vedellä ja sekoitetaan huolellisesti.

4.4 Natriumhydroksidin standardiliuos, noin 0,025 mol/l

Liuoksen on oltava hiilidioksidivapaa. Laimennetaan 0,5-molaarinen natriumhydroksidiliuos
(4.3) keitetyllä vedellä 20-kertaisesti ja sekoitetaan huolellisesti. Määritetään liuoksen
booripitoisuus (B) (katso kohta 9).

4.5 Boorin kalibrointiliuos, (100 µg/ml B)

Liuotetaan 0,1 mg:n tarkkuudella punnittuna 0,5719 g boorihappoa (H3BO3) veteen
1 000 ml:n mittapullossa. Täytetään merkkiin vedellä ja sekoitetaan huolellisesti. Siirretään
muovipulloon ja varastoidaan jääkaappiin.
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4.6 D-mannitolipulveri (C6H14O6)

4.7 Natriumkloridi (NaCl)

5. VÄLINEISTÖ

5.1 pH-mittari, jossa lasielektrodi

5.2 Magneettisekoitin

5.3 400 ml:n dekantterilasi ja teflonsauva

6. ANALYYSILIUOKSEN VALMISTAMINEN

6.1 Booriliuoksen valmistaminen

Katso menetelmät 10.1, 10.2 ja tarvittaessa 10.3.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Koe

Sijoitetaan 400 ml:n dekantterilasiin (5.3) suodoksesta (6.1) määräosuus a, joka sisältää
2–4 mg booria. Lisätään 150 ml vettä.

Lisätään useita tippoja metyylipunaindikaattoriliuosta (4.1).

Menetelmän 10.2 tapauksessa uute happamoidaan lisäämällä 0,5-molaarista suolahappoa (4.2)
indikaattoriliuoksen muutospisteeseen asti ja tämän jälkeen lisätään vielä 0,5 ml
0,5-molaarista suolahappoa (4.2).

Lisätään 3 g natriumkloridia (4.7) ja kiehautetaan hiilidioksidin poistamiseksi. Annetaan
jäähtyä. Asetetaan dekantterilasi magneettisekoittimelle (5.2) ja asetetaan siihen aikaisemmin
kalibroidut pH-mittarin elektrodit (5.1).
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Säädetään pH tasan 6,3:een, ensin 0,5-molaarisella natriumhydroksidiliuoksella (4.3) ja sitten
0,025-molaarisella liuoksella (4.4).

Lisätään 20 g D-mannitolia (4.6), liuotetaan täydellisesti ja sekoitetaan huolellisesti. Titrataan
0,025-molaarisella natriumhydroksidiliuoksella (4.4) pH 6,3:een (vähintään 1 minuutin
stabiilisuus). Olkoon x1 tarvittava tilavuus.

8. NOLLALIUOS

Valmistetaan nollaliuos toistamalla koko menettely liuosten valmistusvaiheesta alkaen siten,
että pois jätetään ainoastaan lannoite. Olkoon x0 tarvittava tilavuus.

9. BOORIN MÄÄRÄ NATRIUMHYDROKSIDILIUOKSESSA (4.4)

Pipetoidaan 20 ml (2,0 mg B) kalibrointiliuosta (4.5) 400 ml:n dekantterilasiin ja lisätään
useita tippoja metyylipunaindikaattoriliuosta (4.1). Lisätään 3 g natriumkloridia (4.7) ja
suolahappoliuosta (4.2) indikaattoriliuoksen (4.1) muutospisteeseen.

Täytetään noin 150 ml:n tilavuuteen ja kuumennetaan vähitellen kiehuvaksi hiilidioksidin
poistamiseksi. Annetaan jäähtyä. Asetetaan dekantterilasi magneettisekoittimelle (5.2) ja
asetetaan siihen aikaisemmin kalibroidut pH-mittarin elektrodit (5.1). Säädetään pH tasan
6,3:een, ensin 0,5-molaarisella natriumhydroksidiliuoksella (4.3) ja sitten 0,025-molaarisella
liuoksella (4.4).

Lisätään 20 g D-mannitolia (4.6), liuotetaan täydellisesti ja sekoitetaan huolellisesti. Titrataan
0,025-molaarisella natriumhydroksidiliuoksella (4.4) pH 6,3:een (vähintään 1 minuutin
stabiilisuus). Olkoon V1 tarvittu tilavuus.

Valmistetaan nollaliuos samalla tavalla, mutta korvataan kalibrointiliuos 20 ml:lla vettä.
Olkoon V0 vaadittava tilavuus.

Boorin määrä (F) mg/ml standardinatriumhydroksidiliuoksessa (4.4) on:

F (mg/ml) = 2 / (V1 – V0)

1 ml tasan 0,025-molaarista natriumhydroksidiliuosta vastaa 0,27025 mg:aa booria (B).
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10. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Booripitoisuus prosentteina lannoitteesta on:

B (%) = 
Ma10

VF)xx( 01

××
××−

jossa

B (%) on lannoitteen booripitoisuus prosentteina,

x1 on koeliuosta varten tarvittavan 0,025-molaarisen natriumhydroksidiliuoksen (4.4)
tilavuus, ml,

x0 on nollaliuosta varten tarvittavan 0,025-molaarisen natriumhydroksidiliuoksen (4.4)
tilavuus, ml,

F on boorin (B) määrä 0,025-molaarisessa natriumhydroksidiliuoksessa, mg/ml (4.4),

V on menetelmällä 10.1 tai 10.2 valmistetun uuteliuoksen tilavuus, ml,

a on uuteliuoksen (6.1) määräosuuden (7.1) tilavuus, ml,

M on menetelmän 10.1 tai 10.2 mukaisesti otetun näytteen massa grammoina.

MENETELMÄ 10.6
KOBOLTIN MÄÄRITYS LANNOITEUUTTEISTA GRAVIMETRISELLÄ

MENETELMÄLLÄ 1-NITROSO-2-NAFTOLILLA

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä koboltin määrittämiseksi lannoiteuutteista.
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2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan sellaisten lannoitteiden näytteistä menetelmillä 10.1 ja 10.2
valmistettuihin uutteisiin, joista on ilmoitettava kobolttipitoisuus tämän asetuksen liitteessä I
olevan E jakson mukaisesti.

3. PERIAATE

Koboltti III muodostaa 1-nitroso-2-naftolin kanssa punaisen sakan Co(C10H6ONO)3, 2H2O.
Sen jälkeen kun uutteessa oleva koboltti on saatettu koboltti III-muotoon, koboltti muodostaa
sakan 1-nitroso-2-naftolin kanssa etikkahappoliuoksessa. Suodatuksen jälkeen sakka pestään,
kuivataan vakiomassaan ja punnitaan Co (C10H6ONO)3, 2H2O:na.

4. REAGENSSIT

4.1 Vetyperoksidiliuos (H2O2, tiheys 20°C:ssa = 1,11 g/ml) 30 %

4.2 Natriumhydroksidiliuos, noin 2 mol/l

Liuotetaan 8 g natriumhydroksidipellettejä 100 ml:aan vettä.

4.3 Laimennettu suolahappoliuos (HCl), noin 6 mol/l

Sekoitetaan yksi tilavuusosa suolahappoa (tiheys 20°C:ssa = 1,18 g/ml) 1 tilavuusosaan vettä.

4.4 Etikkahappo (99,7-prosenttinen CH3CO2H) (tiheys 20°C:ssa = 1,05 g/ml)

4.5 Etikkahappoliuos (1:2), noin 6 mol/l

Sekoitetaan 1 tilavuusosa etikkahappoa (4.4) 2 tilavuusosaan vettä.

4.6 1-nitroso-2-naftolin etikkahappoliuos. Liuotetaan 4 g 1-nitroso-2-naftolia 100 ml:aan
etikkahappoa (4.4). Lisätään 100 ml haaleaa vettä. Sekoitetaan huolellisesti. Suodatetaan
välittömästi. Suodatettu liuos on käytettävä välittömästi.
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5. VÄLINEISTÖ

5.1 Suodatinupokas P 16/ISO 4793, huokoisuus 4, tilavuus 30 tai 50 ml

5.2 Kuivausuuni 130 ± 2°C

6. ANALYYSILIUOKSEN VALMISTAMINEN

6.1 Koboltin uuteliuos

Katso menetelmä 10.1 tai 10.2.

6.2 Analyysiliuoksen valmistaminen

Kaadetaan uutteen määräosuus, joka sisältää enintään 20 mg kobolttia, 400 ml:n
dekantterilasiin.

Jos uute on valmistettu menetelmällä 10.2, happamoidaan 5 tipalla suolahappoliuosta (4.3).
Lisätään noin 10 ml vetyperoksidiliuosta (4.1). Annetaan hapettimen vaikuttaa kylmässä
15 minuuttia, sen jälkeen täytetään noin 100 ml:n tilavuuteen vedellä. Peitetään dekantterilasi
kellolasilla. Kuumennetaan liuos kiehumispisteeseen ja keitetään noin kymmenen minuutin
ajan. Jäähdytetään. Tehdään alkaliseksi natriumhydroksidiliuoksella (4.2) tipoittain kunnes
musta kobolttihydroksidi alkaa saostua.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

Lisätään 10 ml etikkahappoa (4.4) ja täytetään noin 200 ml:n tilavuuteen vedellä.
Kuumennetaan kiehumispisteeseen. Byrettiä käyttäen lisätään 20 ml l-nitroso-2-naftoliliuosta
(4.6) tipoittain sekoittaen jatkuvasti voimakkaasti sakan koaguloimiseksi.

Suodatetaan aiemmin punnitun suodatinupokkaan läpi (5.1) ja huolehditaan siitä, ettei upokas
tukkeudu. Tämän vuoksi varmistetaan, että sakan päällä on nestettä suodatusprosessin ajan.

Pestään dekantterilasi laimealla etikkahapolla (4.5) kaiken sakan poistamiseksi ja pestään
suodattimessa oleva sakka laimealla etikkahapolla (4.5) ja sen jälkeen kolme kertaa kuumalla
vedellä.

Kuivataan kuivausuunissa (5.2) 130 ± 2°C:ssa kunnes saavutetaan vakiomassa.
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8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

1 mg Co (C10H6ONO)3, 2H2O:n sakkaa vastaa 0,096381 mg:aa kobolttia (Co).

Koboltin prosenttiosuus lannoitteessa on:

Co (%) = X × 0,0096381 × 
Ma
DV

×
×

jossa

X on sakan massa milligrammoina,

V on menetelmällä 10.1 tai 10.2 valmistetun uuteliuoksen tilavuus, ml,

a on viimeisestä laimennoksesta otetun määräosuuden tilavuus, ml,

D on tämän määräosuuden laimennuskerroin,

M on näytteen massa grammoina.

MENETELMÄ 10.7
KUPARIN MÄÄRITYS LANNOITEUUTTEESTA

TITRIMETRISELLÄ MENETELMÄLLÄ

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa määritellään menetelmä kuparin määrittämiseksi lannoiteuutteista.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan sellaisten lannoitteiden näytteistä menetelmillä 10.1 ja 10.2
valmistettuihin uutteisiin, joista on ilmoitettava kuparipitoisuus tämän asetuksen liitteessä I
olevan E jakson mukaisesti.



12733/2/02 REV 2 HKE/ep,pk,mrc 209
LIITE IV DG C II    FI

3. PERIAATE

Kupari-ionit pelkistetään happamissa olosuhteissa kaliumjodidilla:

2 Cu++ + 4 I- → 2 CuI + I2

Näin vapautunut jodi titrataan natriumtiosulfaatin standardiliuoksella tärkkelysindikaattorin
läsnäollessa seuraavasti:

I2 + 2 Na2S2O3 → 2 NaI + Na2S4O6

4. REAGENSSIT

4.1 Typpihappo (HNO3, tiheys 20°C:ssa = 1,40 g/ml)

4.2 Urea [(NH2)2 C = 0]

4.3 Ammoniumbiofluoridiliuos (NH4HF2), 10 % (massa/tilavuus)

Liuos säilytetään muoviastiassa.

4.4 Ammoniumhydroksidiliuos (1 + 1)

Sekoitetaan 1 tilavuusosa ammoniakkia (NH4OH, tiheys 20°C:ssa: 0,9 g/ml) 1 tilavuusosaan
vettä.

4.5 Natriumtiosulfaatin standardiliuos

Liuotetaan 7,812 g natriumtiosulfaattipentahydraattia (Na2S2O35H2O) veteen 1 litran
mittapullossa. Tämä liuos on valmistettava siten, että 1 ml liuosta = 2 mg kuparia (Cu).
Stabiloimiseksi lisätään useita tippoja kloroformia. Liuos on säilytettävä lasisäiliössä ja
suojattava suoralta auringonvalolta.

4.6 Kaliumjodidi (KI)
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4.7 Kaliumtiosyanaattiliuos [(KSCN), 25 % (massa/tilavuus)]

Säilytetään liuos muovipullossa.

4.8 Tärkkelysliuos (noin 0,5 %)

Asetetaan 2,5 g tärkkelystä 600 ml:n dekantterilasiin. Lisätään noin 500 ml vettä. Keitetään
samalla sekoittaen. Jäähdytetään huoneenlämpötilaan. Liuoksella on lyhyt säilymisaika. Sen
säilyvyyttä voidaan parantaa lisäämällä noin 10 mg elohopeajodidia.

5. ANALYYSILIUOKSEN VALMISTAMINEN

Kupariliuoksen valmistaminen.

Katso menetelmät 10.1 ja 10.2.

6. ANALYYSIMENETELMÄ

6.1 Titrattavan liuoksen valmistaminen

Kaadetaan uutteen määräosuus, joka sisältää vähintään 20–40 mg:aa Cu 500 ml:n
erlenmeyerpulloon.

Kaikki ylimääräinen mukana oleva happi poistetaan keittämällä lyhyesti. Täytetään noin
100 ml:n tilavuuteen vedellä. Lisätään 5 ml typpihappoa (4.1), kuumennetaan
kiehumispisteeseen ja keitetään noin puolen minuutin ajan.

Poistetaan erlenmeyerpullo kuumentimelta, lisätään 3 g ureaa (4.2) ja keitetään uudelleen noin
puolen minuutin ajan.

Poistetaan kuumentimelta ja lisätään 200 ml kylmää vettä. Tarvittaessa jäähdytetään
erlenmeyerpullon sisältö huoneenlämpöön.

Lisätään vähitellen ammoniumhydroksidiliuosta (4.4), kunnes liuos muuttuu siniseksi. Sen
jälkeen lisätään vielä ylimääräinen 1 ml.
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Lisätään 50 ml ammoniumbifluoridiliuosta (4.3) ja sekoitetaan.

Lisätään 10 g kaliumjodidia (4.6) ja annetaan liueta.

6.2 Liuoksen titraus

Asetetaan erlenmeyerpullo magneettisekoittimelle. Asetetaan sauva erlenmeyerpulloon ja
säädetään sekoitin haluttuun nopeuteen.

Byrettiä käyttäen lisätään standardinatriumtiosulfaattiliuosta (4.5), kunnes liuoksesta
vapautuvan jodin ruskea väri vaalenee.

Lisätään 10 ml tärkkelysliuosta (4.8).

Jatketaan titrausta natriumtiosulfaattiliuoksella (4.5), kunnes purppuraväri on melkein
hävinnyt.

Lisätään 20 ml kaliumtiosyanaattiliuosta (4.7) ja jatketaan titrausta, kunnes violetinsininen
väri on täysin kadonnut.

Merkitään muistiin käytetyn tiosulfaattiliuoksen tilavuus.

7. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

1 ml standardinatriumtiosulfaattiliuosta (7,812 mg) vastaa 2 mg:aa kuparia.

Kuparin (Cu) prosenttiosuus lannoitteessa on:

Cu (%) = X 
5Ma

V
××

jossa

X on käytetyn natriumsulfaattiliuoksen tilavuus millilitroina,

V on menetelmillä 10.1 ja 10.2 valmistetun uuteliuoksen tilavuus, ml,

a on määräosuuden tilavuus, ml,

M on menetelmien 10.1 ja 10.2 mukaan käsitellyn näytteen massa grammoina.
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MENETELMÄ 10.8
RAUDAN MÄÄRITYS LANNOITEUUTTEISTA

ATOMIABSORPTIOSPEKTROMETRISESTI

1. TARKOITUS

Tällä menetelmällä määritellään menettely raudan määrittämiseksi lannoiteuutteista.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan sellaisten lannoitteiden näytteistä menetelmillä 10.1 ja 10.2
valmistettuihin uutteisiin, joista on ilmoitettava raudan kokonaispitoisuus ja/tai vesiliukoisen
raudan pitoisuus tämän asetuksen liitteessä I olevan E jakson mukaisesti.

3. PERIAATE

Sopivan käsittelyn ja uutteen laimentamisen jälkeen rautapitoisuus määritetään
atomiabsorptiospektrometrisesti.

4. REAGENSSIT

4.1 Suolahappoliuos, noin 6 mol/l

Katso menetelmä 10.4, kohta 4.1.

4.2 Suolahappoliuos, noin 0,5 mol/l

Katso menetelmä 10.4, kohta 4.2.

4.3 Vetyperoksidiliuos (30-prosenttinen H2O2, tiheys 20°C:ssa = 1,11 g/ml), hivenravinnevapaa

4.4 Lantaanisuolaliuokset, 10 g La litrassa

Katso menetelmä 10.4, kohta 4.3.

4.5 Raudan kalibrointiliuos
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4.5.1 Raudan työstandardiliuos, (1 000 µg/ml)

Punnitaan 0,1 mg:n tarkkuudella 1 g puhdasta rautalankaa 500 ml:n dekantterilasiin. Lisätään
200 ml 6-molaarista suolahappoa (4.1) ja 15 ml vetyperoksidiliuosta (4.3). Kuumennetaan
sähkölevyllä, kunnes rauta on liuennut täysin. Jäähtyneenä siirretään kvantitatiivisesti
1 000 ml:n mittapulloon. Täytetään merkkiin vedellä ja sekoitetaan huolellisesti.

4.5.2 Rautatyöliuos (100 µg/ml)

Kaadetaan 20 ml työstandardiliuosta (4.5.1) 200 ml:n mittapulloon. Täytetään merkkiin
0,5-molaarisella suolahappoliuoksella (4.2) ja sekoitetaan huolellisesti.

5. VÄLINEISTÖ

Atomiabsorptiospektrometri: katso menetelmä 10.4, kohta 5. Laitteen on oltava varustettu
raudalle ominaisen säteilyn lähteellä (248,3 nm).

6. ANALYYSILIUOKSEN VALMISTAMINEN

6.1 Rautaliuoksen valmistaminen

Katso menetelmät 10.1 ja/tai 10.2 ja tarvittaessa 10.3.

6.2 Analyysiliuoksen valmistaminen

Katso menetelmä 10.4, kohta 6.2. Analyysiliuoksen on sisällettävä 10 % (tilavuus/tilavuus)
lantaanisuolaliuosta.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Nollaliuoksen valmistaminen

Katso menetelmä 10.4, kohta 7.1. Nollaliuoksen on sisällettävä 10 % (tilavuus/tilavuus)
kohdassa 6.2 käytettyä lantaanisuolaliuosta.
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7.2 Kalibrointiliuosten valmistaminen

Katso menetelmä 10.4, kohta 7.2.

Valmistetaan raudan optimaaliselle 0–10 µg/ml määritysalueelle 100 ml:n mittapulloihin
liuossarja, joka sisältää 0, 2, 4, 6, 8 ja 10 ml työliuosta (4.5.2.). Tarvittaessa säädetään
suolahappokonsentraatio mahdollisimman lähelle analyysiliuoksen konsentraatiota. Lisätään
10 ml kohdassa 6.2 käytettyä lantaanisuolaliuosta. Täytetään merkkiin 0,5-molaarisella
suolahappoliuoksella (4.2) ja sekoitetaan huolellisesti. Nämä liuokset sisältävät rautaa 0, 2, 4,
6, 8 ja 10 µg/ml.

7.3 Määritys

Katso menetelmä 10.4, kohta 7.3. Säädetään spektrometri (5) 248,3 nm:n aallonpituudella
tehtäviä mittauksia varten.

8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Katso menetelmä 10.4, kohta 8.

Rautapitoisuus prosentteina lannoitteesta on:

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

Jos käytetään menetelmää 10.3:

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

jossa

Fe on prosentteina ilmoitettu rautamäärä lannoitteesta,

xs on analyysiliuoksen (6.2) konsentraatio, µg/ml,

xb on nollaliuoksen (7.1) konsentraatio, µg/ml,

V on menetelmällä 10.1 tai 10.2 valmistetun uutteen tilavuus, ml,

D on 6.2 kohdassa suoritettua laimennusta vastaava kerroin,
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M on menetelmän 10.1 tai 10.2 mukaisesti otetun näytteen massa grammoina.

Laimennuskertoimen D laskeminen: Jos (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) ja (a) ovat määräosuuksia ja
(v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) ja (100) ovat niiden vastaavien laimennosten tilavuudet
millilitroina, laimennuskerroin D saadaan yhtälöstä:

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

MENETELMÄ 10.9
MANGAANIN MÄÄRITYS LANNOITEUUTTEESTA TITRAAMALLA

1. TARKOITUS

Tässä menetelmässä kuvataan menettely mangaanin määrittämiseksi lannoiteuutteista.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan sellaisten lannoitteiden näytteistä menetelmillä 10.1 ja 10.2
valmistettuihin uutteisiin, joista on ilmoitettava mangaanipitoisuus tämän asetuksen liitteessä
I olevan E jakson mukaisesti.

3. PERIAATE

Jos uutteessa on kloridi-ioneja, ne poistetaan keittämällä uutetta rikkihapon kanssa. Mangaani
hapetetaan natriumvismutaatilla typpihapossa. Muodostuva permanganaatti pelkistetään
ylimääräisellä ferrosulfaatilla. Tämä ylimäärä titrataan kaliumpermanganaattiliuoksella.

4. REAGENSSIT

4.1 Väkevä rikkihappo (H2SO4, tiheys 20°C:ssa = 1,84 g/ml)

4.2 Rikkihappo, noin 9 mol/l

Sekoitetaan varovasti 1 tilavuusosa väkevää rikkihappoa (4.1) 1 tilavuusosaan vettä.
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4.3 Typpihappo, 6 mol/l

Sekoitetaan 3 tilavuusosaa typpihappoa (HNO3, tiheys 20°C:ssa = 1,40 g/ml) 4 tilavuusosaan
vettä.

4.4 Typpihappo, 0,3 mol/l

Sekoitetaan 1 tilavuusosa 6 mol/l typpihappoa 19 tilavuusosaan vettä.

4.5 Natriumvismutaatti (NaBiO3) (85 %)

4.6 Piimaa

4.7 Ortofosforihappo, 15 mol/l (H3PO4, tiheys 20°C:ssa = 1,71 g/ml)

4.8 Ferrosulfaattiliuos, 0,15 mol/l

Liuotetaan 41,6 g ferrosulfaattiheptahydraattia (FeSO4. 7H2O) 1 litran mittapullossa.

Lisätään 25 ml väkevää rikkihappoa (4.1) ja 25 ml fosforihappoa (4.7). Täytetään 1 000 ml:n
tilavuuteen. Sekoitetaan.

4.9 Kaliumpermanganaattiliuos, 0,020 mol/l

Punnitaan 3,160 g kaliumpermanganaattia (KMnO4) 0,1 mg:n tarkkuudella. Liuotetaan ja
täytetään 1 000 ml:n tilavuuteen vedellä.

4.10 Hopeanitraattiliuos 0,1 mol/l

Liuotetaan 1,7 g hopeanitraattia (AgNO3) veteen ja täytetään 100 ml:n tilavuuteen.

5. VÄLINEISTÖ

5.1 Suodatinupokas P 16/ISO 4793, huokoisuus 4, tilavuus 50 ml, asetettu 500 ml:n
suodatuspullon päälle.

5.2 Magneettisekoitin
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6. ANALYYSILIUOKSEN VALMISTAMINEN

6.1 Mangaanin uuteliuos

Katso menetelmät 10.1 ja 10.2. Jos ei tiedetä, onko kloridi-ioneja läsnä, tehdään liuokselle
koe pisaralla hopeanitraattiliuosta (4.10).

6.2 Kun kloridi-ioneja ei ole läsnä, uutteen määräosa, joka sisältää 10–20 mg mangaania,
sijoitetaan korkeaan 400 ml:n dekantterilasiin. Saatetaan noin 25 ml:n tilavuuteen joko
haihduttamalla tai lisäämällä vettä. Lisätään 2 ml väkevää rikkihappoa (4.1).

6.3 Jos kloridi-ioneja on läsnä, ne on tarpeen poistaa seuraavalla tavalla:

Uutteen määräosa, joka sisältää 10–20 mg mangaania, sijoitetaan korkeaan 400 ml:n
dekantterilasiin. Lisätään 5 ml 9-molaarista rikkihappoa (4.2). Kuumennetaan
kiehumispisteeseen sähkölevyllä vetokaapissa ja annetaan kiehua, kunnes valkoista höyryä
vapautuu runsaasti. Jatketaan, kunnes tilavuus on pienentynyt noin 2 ml:aan (ohut kalvo
siirappimaista nestettä dekantterilasin pohjalla). Annetaan jäähtyä huoneenlämpöön.

Lisätään varovasti 25 ml vettä ja kokeillaan uudelleen kloridi-ionien läsnäolo yhdellä pisaralla
hopeanitraattiliuosta (4.10). Jos kloridia on vieläkin jäljellä, toistetaan toimenpide sen jälkeen,
kun on lisätty 5 ml 9-molaarista rikkihappoa (4.2).

7. ANALYYSIMENETELMÄ

Lisätään 25 ml 6-molaarista typpihappoa (4.3) ja 2,5 g natriumvismutaattia (4.5) 400 ml:n
dekantterilasiin, jossa analyysiliuos on. Sekoitetaan voimakkaasti kolmen minuutin ajan
magneettisekoittimella (5.2).

Lisätään 50 ml 0,3-molaarista typpihappoa (4.4) ja sekoitetaan uudelleen. Suodatetaan
tyhjiössä läpi upokkaan (5.1), jonka pohja on peitetty piimaalla (4.6). Pestään upokas useita
kertoja 0,3-molaarisella typpihapolla (4.4), kunnes saavutetaan väritön suodos.
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Siirretään suodos ja pesuliuos 500 ml:n dekantterilasiin. Sekoitetaan ja lisätään 25 ml
0,15-molaarista ferrosulfaattiliuosta (4.8). Jos suodos muuttuu keltaiseksi ferrosulfaatin
lisäyksen jälkeen, lisätään 3 ml 15-molaarista ortofosforihappoa (4.7).

Byrettiä käyttäen titrataan ylimääräinen ferrosulfaatti 0,02-molaarisella
kaliumpermanganaattiliuoksella (4.9), kunnes seos muuttuu vaaleanpunaiseksi ja väri säilyy
yhden minuutin ajan. Suoritetaan nollakoe samoissa olosuhteissa siten, että pois jätetään
ainoastaan näyte.

Huomautus:

Hapetettu liuos ei saa joutua kosketuksiin kumin kanssa.

8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

1 ml 0,02-molaarista kaliumpermanganaattiliuosta vastaa 1,099 mg:aa mangaania (Mg).

Mangaanin prosenttiosuus lannoitteesta on:

Mn (%) where = (xb – xs) × 0,1099 × 
Ma

V
×

jossa

xb on nollakokeessa käytetyn permanganaatin tilavuus, ml,

xs on näytteessä käytetyn permanganaatin tilavuus, ml,

V menetelmällä 10.1 tai 10.2 valmistetun uuteliuoksen tilavuus, ml,

a on uutteesta otetun määräosuuden tilavuus, ml,

M on näytteen massa grammoina.
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MENETELMÄ 10.10
MOLYBDEENIN MÄÄRITYS LANNOITEUUTTEISTA GRAVIMETRISELLÄ

MENETELMÄLLÄ 8-HYDROKSIKINOLIINILLÄ

1. TARKOITUS

Tässä asiakirjassa selostetaan menetelmä molybdeenin määrittämiseksi lannoiteuutteista.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan sellaisten lannoitteiden näytteistä menetelmillä 10.1 ja 10.2
valmistettuihin uutteisiin, joista on ilmoitettava molybdeenipitoisuus tämän asetuksen
liitteessä I olevan E jakson mukaisesti.

3. PERIAATE

Molybdeeni määritetään saostamalla se molybdeenioksinaattina erityisolosuhteissa.

4. REAGENSSIT

4.1 Rikkihappoliuos, noin 1 mol/l

Kaadetaan varovasti 55 ml rikkihappoa (H2SO4, tiheys 20°C:ssa = 1,84 g/ml) 1 litran
mittapulloon, jossa on 800 ml vettä. Sekoitetaan. Kun liuos on jäähtynyt, täytetään 1 litran
tilavuuteen ja sekoitetaan.

4.2 Laimennettu ammoniakkiliuos (1:3)

Sekoitetaan 1 tilavuusosa väkevää ammoniakkiliuosta (NH4OH, tiheys 20°C:ssa = 0,9 g/ml)
3 tilavuusosaan vettä.

4.3 Laimennettu etikkahappoliuos (1:3)

Sekoitetaan 1 tilavuusosa väkevää etikkahappoa (99,7-prosenttinen CH3COOH, tiheys
20°C:ssa = 1,049 g/ml) 3 tilavuusosaan vettä.
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4.4 Etyleenidiamiinitetraetikkahapon dinatriumsuolaliuos (EDTA)

Liuotetaan 5 g Na2EDTA:a veteen 100 ml:n mittapullossa. Täytetään kalibrointimerkkiin ja
sekoitetaan.

4.5 Puskuriliuos

Liuotetaan 100 ml:n mittapullossa 30 g ammoniumasetaattia ja 15 ml väkevää etikkahappoa
veteen.

Täytetään 100 ml:n tilavuuteen.

4.6 8-hydroksikinoliiniliuos (oksiiniliuos)

Liuotetaan 100 ml:n mittapullossa 3 g 8-hydroksikinoliinia 5 ml:aan väkevää etikkahappoa.
Lisätään 80 ml vettä. Lisätään ammoniakkiliuosta (4.2) pisaroittain, kunnes liuos samenee,
minkä jälkeen lisätään etikkahappoa (4.3), kunnes liuos taas kirkastuu.

Täytetään 100 ml:n tilavuuteen vedellä.

5. VÄLINEISTÖ

5.1 Suodatinupokas P 16/ISO 4793, huokoisuus 4, tilavuus 30 ml

5.2 pH-mittari, jossa lasielektrodi

5.3 Kuivausuuni 130 – 135°C

6. ANALYYSILIUOKSEN VALMISTAMINEN

6.1 Molybdeeniliuoksen valmistaminen: katso menetelmät 10.1 ja 10.2.

7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Analyysiliuoksen valmistaminen

Otetaan uutteesta määräosuus, joka sisältää 25–100 mg molybdeeniä, 250 ml:n
dekantterilasiin. Täytetään 50 ml:n tilavuuteen vedellä.
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Säädetään liuoksen pH 5:een lisäämällä rikkihappoa (4.1) pisaroittain. Lisätään 15 ml
EDTA-liuosta (4.4) ja sen jälkeen 5 ml puskuriliuosta (4.5). Täytetään 80 ml tilavuuteen
vedellä.

7.2 Saostaminen ja sakan peseminen

Saostaminen

Lämmitetään liuosta. Lisätään 8-hydroksikinoliiniliuos (oksiiniliuos) (4.6) jatkuvasti
sekoittaen. Jatketaan saostamista, kunnes saostuman muodostumista ei enää havaita. Lisätään
reagenssia, kunnes pintaliuos muuttuu hieman keltaiseksi. 20 ml:n pitäisi yleensä riittää.
Jatketaan sakan lämmittämistä kahdesta kolmeen minuuttia.

Suodatus ja peseminen

Suodatetaan suodatinupokkaan (5.1) läpi. Huuhdellaan useita kertoja 20 ml:lla kuumaa vettä.
Huuhteluveden pitäisi tulla asteittain värittömäksi, mikä osoittaa, että oksiinia ei enää ole
mukana.

7.3 Sakan punnitseminen

Kuivataan sakka 130–135°C:ssa vakiomassaan (vähintään yhden tunnin ajan).

Annetaan jäähtyä eksikkaattorissa ja punnitaan.

8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

1 mg molybdeenioksinaattia MoO2(C9H6ON)2 vastaa 0,2305 mg:aa molybdeenia (Mo).

Molybdeenin prosenttiosuus lannoitteesta on:

Mo (%) = X × 0,02305 × 
Ma
DV

×
×

jossa

X on molybdeenioksinaattisakan massa milligrammoina,

V menetelmällä 10.1 tai 10.2 valmistetun uuteliuoksen tilavuus, ml,
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a on viimeisestä laimennoksesta otetun määräosuuden tilavuus, ml,

D on määräosuuden laimennuskerroin,

M on näytteen massa grammoina.

MENETELMÄ 10.11
SINKIN MÄÄRITYS LANNOITEUUTTEISTA
ATOMIABSORPTIOSPEKTROMETRISESTI

1. TARKOITUS

Tällä menetelmällä määritetään menettely sinkin määrittämiseksi lannoiteuutteista.

2. SOVELTAMISALA

Tätä menetelmää sovelletaan sellaisten lannoitteiden näytteistä menetelmillä 10.1 ja 10.2
valmistettuihin uutteisiin, joista on ilmoitettava sinkkipitoisuus tämän asetuksen liitteessä I
olevan E jakson mukaisesti.

3. PERIAATE

Uutteiden käsittelyn ja sopivan laimentamisen jälkeen sinkkipitoisuus määritetään
atomiabsorptiospektrometrisesti.

4. REAGENSSIT

4.1 Suolahappoliuos, noin 6 mol/l

Katso menetelmä 10.4, kohta 4.1.

4.2 Suolahappoliuos, noin 0,5 mol/l

Katso menetelmä 10.4, kohta 4.2.
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4.3 Lantaanisuolaliuokset, 10 g La litrassa

Katso menetelmä 10.4, kohta 4.3.

4.4 Sinkin kalibrointiliuokset

4.4.1 Sinkin työstandardiliuos (1 000 µg/ml)

Liuotetaan 1 000 ml:n mittapullossa 0,1 mg:n tarkkuudella punnittuna 1 g sinkkijauhetta tai
sinkkihiutaleita 25 ml:aan 6-molaarista suolahappoa (4.1). Kun sinkki on liuennut täysin,
täytetään merkkiin vedellä ja sekoitetaan huolellisesti.

4.4.2 Sinkkityöliuos (100 µg/ml)

Liuotetaan 200 ml:n mittapullossa 20 ml työstandardiliuosta (4.4.1) 0,5-molaariseen
suolahappoliuokseen. Täytetään merkkiin 0,5-molaarisella suolahappoliuoksella ja
sekoitetaan huolellisesti.

5. VÄLINEISTÖ

Atomiabsorptiospektrometri:

Katso menetelmä 10.4, kohta 5. Laitteen on oltava varustettu sinkille ominaisen säteilyn
lähteellä (213,8 nm). Laitteen on pystyttävä suorittamaan taustakorjaus.

6. ANALYYSILIUOKSEN VALMISTAMINEN

6.1 Sinkin uuteliuos

Katso menetelmät 10.1 ja/tai 10.2.

6.2 Analyysiliuoksen valmistaminen

Katso menetelmä 10.4, kohta 6.2. Analyysiliuoksen on sisällettävä 10 % (tilavuus/tilavuus)
lantaanisuolaliuosta (4.3).
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7. ANALYYSIMENETELMÄ

7.1 Nollaliuoksen valmistaminen

Katso menetelmä 10.4, kohta 7.1. Nollaliuoksen on sisällettävä 10 % (tilavuus/tilavuus)
kohdassa 6.2 käytettyä lantaanisuolaliuosta.

7.2 Kalibrointiliuosten valmistaminen

Katso menetelmä 10.4, kohta 7.2. Valmistetaan sinkin optimaaliselle 0–5 µg/ml
määritysalueelle 100 ml:n mittapulloihin liuossarja, joka sisältää 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 ja 5 ml
työliuosta (4.4.2). Tarvittaessa säädetään suolahappokonsentraatio mahdollisimman lähelle
analyysiliuoksen konsentraatiota. Lisätään jokaiseen mittapulloon 10 ml lantaanisuolaliuosta
(6.2). Täytetään merkkiin 0,5-molaarisella suolahappoliuoksella (4.2) ja sekoitetaan
huolellisesti.

Nämä liuokset sisältävät sinkkiä 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 ja 5 µg/ml.

7.3 Määritys

Katso menetelmä 10.4, kohta 7.3. Säädetään spektrometri (5) aallonpituudella 213,8 nm
tehtäviä mittauksia varten.

8. TULOKSEN ILMOITTAMINEN

Katso menetelmä 10.4, kohta 8.

Sinkin prosenttiosuus lannoitteessa on:

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

Jos käytetään menetelmää 10.3:

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

Zn on prosentteina ilmoitettu sinkkimäärä lannoitteessa,

xs on analyysiliuoksen konsentraatio, µg/ml,

xb on nollaliuoksen konsentraatio, µg/ml,

V on menetelmällä 10.1 tai 10.2 valmistetun uutteen tilavuus, ml,

D on 6.2 kohdassa suoritettua laimennusta vastaava kerroin,

M on menetelmän 10.1 tai 10.2 mukaisesti otetun näytteen massa grammoina.

Laimennuskertoimen D laskeminen:

Kun (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) ja (a) ovat peräkkäisiä määräosuuksia ja (v1), (v2), (v3), ., ., .,
(vi) ja (100) ovat niitä vastaavien laimennosten tilavuudet millilitroina, laimennuskerroin D
saadaan yhtälöstä:

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

________________________
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LIITE V

A. LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOIHIN VALMISTAJIEN TAI NIIDEN EDUSTAJIEN ON
TUTUSTUTTAVA LAATIAKSEEN TEKNISET ASIAKIRJAT UUDEN
LANNOITETYYPIN LISÄÄMISEKSI TÄMÄN ASETUKSEN LIITTEESEEN I

1. Ohjeet sellaisiin hakemuksiin liitettävien teknisten asiakirjojen laadinnasta, jotka koskevat
lannoitteiden varustamista merkinnällä "EY-LANNOITE" (Guide to the compilation of a
technical file on application to designate fertilizers "EC FERTILIZER").

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 138, 20.5.1994, s. 4.

2. Komission direktiivi 91/155/ETY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1991, yksityiskohtaisten
järjestelyjen määrittelemisestä ja vahvistamisesta vaarallisia valmisteita koskevaa
erityistietojärjestelmää varten direktiivin 88/379/ETY 10 artiklan täytäntöönpanemiseksi.

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 76, 22.3.1991, s. 35.

3. Komission direktiivi 93/112/EY, annettu 10 päivänä joulukuuta 1993, yksityiskohtaisten
järjestelyjen määrittelemisestä ja vahvistamisesta vaarallisia valmisteita koskevaa
erityistietojärjestelmää varten direktiivin 88/379/ETY 10 artiklan täytäntöön panemiseksi
annetun komission direktiivin 91/155/ETY muuttamisesta

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 314, 16.12.1993, s. 38.
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B. AKKREDITOINTISTANDARDIT NIITÄ LABORATORIOITA VARTEN, JOILLA ON
PÄTEVYYS TARJOTA PALVELUT SEN TARKASTAMISEKSI, ETTÄ
EY-LANNOITTEET OVAT TÄMÄN ASETUKSEN JA SEN LIITTEIDEN
VAATIMUSTEN MUKAISIA

1. Laboratorioihin sovellettava standardi:

EN ISO/IEC 17025, Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

2. Akkreditointielimiin sovellettava standardi:

EN 45003, Kalibrointi- ja testauslaboratorioiden akkreditointijärjestelmä. Toimintaa ja
tunnustamista koskevat yleiset vaatimukset (Calibration and testing laboratory accreditation
system. General requirements for operation and recognition)

________________________
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I JOHDANTO

1. Komissio toimitti ehdotuksen asetukseksi lannoitteista 14.9.20011.

Ehdotus perustuu perustamissopimuksen 95 artiklaan.

2. Euroopan parlamentti antoi ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa 10.4.20022. Tämän lausunnon

johdosta komissio esitti muutetun ehdotuksen 17.6.20023.

3. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 16.1.20024.

4. Neuvosto vahvisti 14.4.2003 yhteisen kantansa perustamissopimuksen 251 artiklan

mukaisesti.

II TARKOITUS

Komission ehdotuksen tarkoituksena on selventää ja yksinkertaistaa lannoitteita koskevaa

yhteisön lainsäädäntöä sisämarkkinoiden taloudellisten toimijoiden kannalta

käyttökelpoisemmaksi komission vuoden 1997 SLIM-tiedonannon

"Sisämarkkinalainsäädännön yksinkertaistaminen" ja "Yhtenäismarkkinoiden

toimintasuunnitelman" mukaisesti. Ehdotettu asetus korvaa useita direktiivejä.

                                                
1 EYVL C 51 E, 26.2.2002, s. 1.
2 EYVL: Ei vielä julkaistu.
3 EYVL C 227 E, 24.9.2002, s. 503.
4 EYVL C 80, 3.4.2002, s. 6.
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III YHTEISEN KANNAN ANALYSOINTI

Neuvosto on tarkastellut ehdotusta vuoden 2001 lopusta lähtien. Neuvoston yhteinen kanta

noudattaa komission ehdotuksen tavoitteita.

Neuvosto hyväksyi komission ehdotukseen kuitenkin eräitä muutoksia, joista useimmat ovat

luonteeltaan lähinnä teknisiä, mukaan lukien kielelliset muutokset. Merkittävimpiä ovat

seuraavat muutokset:

– käsitteen 'valmistaja' tarkempi ja kattavampi määrittely (2 artikla);

– lannoitteiden jäljitettävyyttä koskevat erityissäännökset (8 ja 26 artikla);

– lannoitteiden merkintöjä koskevat tiukemmat säännökset; pakollisten merkintöjen

luetteloon on lisätty tiettyjen lannoitetyyppien nimi ja yksityiskohtaiset käyttöohjeet

(9 artikla);

– maininta valmistajan velvollisuudesta varmistaa, että lannoitteet, joilla on korkea

ammoniumnitraattipitoisuus, läpäisevät räjähtävyyskokeen ennen tuotteen markkinoille

saattamista (27 artikla);

– erityinen säännös jäsenvaltioiden oikeudesta periä valmistajilta maksuja

valvontatoimenpiteistä (29 artikla);

– lannoitteiden kadmiumpitoisuutta koskeneen 33 artiklan poistaminen mukaan lukien

Itävaltaa, Suomea ja Ruotsia koskeva poikkeussäännös. Mainitut kolme jäsenvaltiota

ovat saaneet luvan poiketa nykyisin voimassa olevista säännöksistä

perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

Tulkitsevan säännöksen avulla varmistetaan, että kyseiset jäsenvaltiot voivat edelleen

pitää voimassa poikkeuslupansa asetuksen voimaantulopäivänä tapahtuvan voimassa

olevan lainsäädännön kumoamisen jälkeen (35 artikla). Vrt. myös IV kohta.

– tulevaa yhtä yhtenäistä ilmoitusjärjestelmää koskevan arviointilausekkeen poistaminen

(ehdotettu 37 artikla). Neuvoston mielestä ei ole tässä vaiheessa tarpeen kumota

6 artiklassa säädettyä kahtalaista järjestelmää, koska se ei ole käytännössä ollut esteenä

lannoitteiden vapaalle liikkuvuudelle.

– voimaantulosäännösten muutos siten, että useimmat artiklat tulevat voimaan

aikaisemmin kuin komission ehdotuksessa säädetään, lukuun ottamatta eräitä muun

muassa seuraamuksia koskevia säännöksiä, mikä johtuu käytännön näkökohdista (37 ja

38 artikla).
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Neuvosto on yleisesti ottaen hyväksynyt ehdotetun asetuksen liitteiden jättämisen ennalleen

(lukuun ottamatta puhtaasti kielellisiä muutoksia tai virheiden oikaisua), poikkeuksena

Euroopan parlamentin tarkistuksesta johtuva muutos (vrt. IV kohta) ja tästä johtuva muutos.

Liitteiden mukauttamisesta päätetään ehdotuksessa säädetyllä komiteamenettelyllä.

Komissio on hyväksynyt neuvoston vahvistaman yhteisen kannan.

IV EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET

1. Euroopan parlamentti teki ensimmäisessä käsittelyssä ehdotukseen kolme tarkistusta.

Neuvosto on periaatteessa hyväksynyt näistä kaksi.

2. Neuvosto sisällytti yhteiseen kantaansa periaatteessa lannoitteiden kadmiumpitoisuutta

koskevista tarkistuksista 1 ja 2 johdanto-osan 15 kappaletta koskevan tarkistuksen

1 hyväksymällä komission muutetun ehdotuksen kyseisestä johdanto-osan kappaleesta.

Neuvosto on yhtä mieltä Euroopan parlamentin kanssa siitä, että lannoitteiden tahaton

kadmiumpitoisuus on erittäin tärkeä ja kiireellinen asia. Neuvosto toteaa kuitenkin, että

komissiolla on aloiteoikeus eikä neuvosto voi siitä syystä kannattaa tarkistuksia 1 ja

2 kokonaisuudessaan, koska nämä tarkistukset velvoittaisivat komission tekemään

kadmiumpitoisuuteen liittyviä ehdotuksia ennen tiettyä päivämäärää.

3. Tarkistuksessa 3 ehdotetaan liitteessä I olevan taulukon E.1.4b (rautakelaatti) voimassaolevan

säännöksen palauttamista ennalleen. Neuvosto katsoo, ettei liitteitä pitäisi muuttaa nykyisessä

uudelleenmuotoiluvaiheessa. Se pitää siitä syystä periaatteessa tätä tarkistusta perusteltuna.

Neuvosto totesi kuitenkin tarkistusta tarkastellessaan, että koska Euroopan parlamentin

ehdotuksen mukaisesti vähimmäispitoisuuden pitäisi olla 8/10, rautakelaatin merkintöjä

koskevia nykyisiä vaatimuksia pitäisi parantaa, jotta ne antaisivat lannoitteen käyttäjälle

yksityiskohtaisempaa ja siten selkeämpää tietoa.

=====================
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A-KOHTAA KOSKEVA ILMOITUS
Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea/neuvosto
Kom:n ehd. nro: 12005/01 ENT 190 CODEC 896 (KOM(2001) 508)

10293/02 ENT 96 CODEC 809
Ed. asiak. nro: 12179/02 ENT 127 CODEC 1125
Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lannoitteista

= Yhteisen kannan hyväksyminen

1. Komissio toimitti neuvostolle 14.9.2001 edellä mainitun ehdotuksen asetukseksi, joka

perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 95 artiklaan1.

2. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 16.1.20022.

3. Euroopan parlamentti antoi ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa 10.4.20023. Tämän lausunnon

jälkeen komissio esitti muutetun ehdotuksen 17.6.20024.

4. Kilpailuneuvosto pääsi 30.9.2002 yksimielisesti sopimukseen yhteisen kannan

hyväksymisestä.

                                                
1 EYVL C 51 E, 26.2.2002, s. 1.
2 EYVL C 80, 3.4.2002, s. 6.
3 EYVL: Ei ole vielä julkaistu.
4 EYVL C 227 E, 24.9.2002, s. 503.
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5. Pysyvien edustajien komitea voisi näin ollen pyytää neuvostoa jonkin tulevan istuntonsa

A-kohtana

- hyväksymään yhteinen kanta sellaisena kuin se on asiakirjassa 12733/02 ENT 131

CODEC 1198,

- kirjaamaan istuntonsa pöytäkirjaan tämän ilmoituksen lisäyksessä olevat lausumat ja

- hyväksymään asiakirjassa 12733/02 ENT 131 CODEC 1198 ADD 1 olevan ehdotuksen

neuvoston perusteluiksi.

=====================
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EUROOPAN UNIONIN
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Bryssel, 10. tammikuuta 2003 (16.01)
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Toimielinten välinen asia:
2001/0212 (COD)

5149/03
ADD 1

ENT 6
CODEC 17

LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN
Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea ja neuvosto
Kom:n ehd. nro: 12005/01 ENT 190 CODEC 896 (KOM(2001) 508)

10293/02 ENT 96 CODEC 809
Ed. asiak. nro: 12179/02 ENT 127 CODEC 1125
Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lannoitteista

– Yhteisen kannan vahvistaminen

Neuvoston pöytäkirjaan merkittävät lausumat

1. Itävallan lausuma:

"Komission päätöksellä 2002/366/EY luotiin lannoitteiden kadmiumpitoisuuden rajoittamista

koskevalle Itävallan poikkeussäännökselle itsenäinen oikeusperusta, joka mahdollistaa Itävallalle

kansallisen oikeudellisen tilanteen säilyttämisen 31.12.2005 saakka.

Itävalta on tyytyväinen komission pyrkimyksiin ehdottaa yhteisön tasolla tapahtuvaa lannoitteiden

kadmiumpitoisuuden sääntelyä koskevaa säädöstä ja lähtee komission lausuman huomioon ottaen

siitä, että tällainen säädös annetaan kyseisen määräajan päättymiseen mennessä."
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2. Suomen ja Ruotsin yhteinen lausuma:

"Suomi ja Ruotsi kannattavat lannoitteita koskevaa uutta asetusta.

Suomi ja Ruotsi ovat kuitenkin huolissaan siitä, ettei tähän mennessä ole esitetty ehdotusta

lannoitteiden kadmiumpitoisuuden rajoittamista koskeviksi säännöksiksi. Suomella ja Ruotsilla on

Euroopan unioniin liittymisestään alkaen ollut oikeus pitää voimassa lannoitteiden

enimmäispitoisuuden rajoittamista koskeva kansallinen lainsäädäntönsä. Useissa maissa suoritetut

riskien arvioinnit ovat osoittaneet, että lannoitteiden korkea kadmiumpitoisuus muodostaa riskin

ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle.

Suomi ja Ruotsi korostavat, että on tärkeää antaa lannoitteiden kadmiumpitoisuutta koskeva

asetusehdotus viimeistään vuoden 2005 loppuun mennessä, ja näin ollen ne kehottavat komissiota

esittämään kyseisen ehdotuksen heti, kun myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä

käsittelevä tiedekomitea (STEE) on antanut lausuntonsa."

=====================
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2001/0212 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin antamiseksi lannoitteista

1. MENETTELYN VAIHEET

Komission ehdotus [KOM(2001) 508 lopullinen] hyväksyttiin 14.9.2001, minkä jälkeen se
toimitettiin neuvostolle ja Euroopan parlamentille.

Euroopan Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi ehdotuksen [KOM(2001) 508 lopullinen] ja
antoi lausuntonsa 16.1.2002.

Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä 10.4.2002
tarkistuksin.

Komission muutettu ehdotus [KOM(2002) 318 lopullinen] hyväksyttiin 17.6.2002, minkä
jälkeen se toimitettiin neuvostolle ja Euroopan parlamentille.

Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa 14.4.2003.

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

Ehdotus perustuu perustamissopimuksen 95 artiklaan, ja siinä kootaan yhteen 18 nykyistä,
jaksolla 1976–1998 julkaistua jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua
neuvoston ja komission direktiiviä.

Ehdotuksen tavoitteena on kyseisten säännösten selkeyden ja avoimuuden lisääminen.
Lannoitelainsäädännön tavoitteena on taata näiden tuotteiden vapaa liikkuvuus Euroopan
unionissa ja yksilöidä tuotteilta vaadittavat ominaispiirteet.
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3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

3.1 Yleiset huomautukset

Yhteisessä kannassa noudatetaan komission muutetun ehdotuksen yleislinjoja.

3.2 Tarkistukset

Parlamentin tekemästä kolmesta tarkistuksesta1 komissio on hyväksynyt periaatteessa kaksi ja
hylännyt yhden.

3.2.1. Euroopan parlamentin tarkistus 1

Tarkistus hyväksytään periaatteessa ottaen huomioon komission aikomus esittää lannoitteiden
sisältämää kadmiumia koskeva ehdotus. Tarkistus on sisällytetty johdanto-osan 15
kappaleeseen, lukuun ottamatta tarkistuksen sitä osaa, jossa komissiolle pyritään asettamaan
tiukka määräaika lainsäädäntöehdotuksen tekemiseksi. Menettely rajoittaisi komission
aloiteoikeutta.

3.2.2. Euroopan parlamentin tarkistus 2

Tarkistusta ei voida hyväksyä, koska:

– Ehdotuksen 33 artikla on poistettu. Se muuttui tarpeettomaksi, koska
perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan nojalla oli tehty päätökset, joilla
Itävallalle2, Suomelle3 ja Ruotsille4 myönnettiin poikkeus lannoitteiden sisältämän
kadmiumin enimmäispitoisuuden osalta.

– Lisäksi 33 artiklan 2 kohta olisi rajoittanut komission aloiteoikeutta.

3.2.3. Euroopan parlamentin tarkistus 3

Tarkistus hyväksytään osittain. Neuvosto nosti liukenevien kelaattien vähimmäispitoisuuden
8/10:aan ilmoitetusta arvosta, kuten parlamentti oli pyytänyt. Lisäksi se selkiytti ja lujitti
kelaattien pakkausmerkintöjä koskevia vaatimuksia, jotta kuluttajilla olisi käytettävissään
entistä paremmat tiedot.

3.3 Neuvoston yhteinen kanta

Neuvoston yhteiseen kantaan sisältyy komission hyväksymien tarkistusten lisäksi tiettyjä
muutoksia, jotka selkiyttävät ja lujittavat direktiiviehdotusta.

4. PÄÄTELMÄ

Komissio puoltaa neuvoston yhteistä kantaa, koska se vastaa suurelta osin muutetun
ehdotuksen linjauksia.

                                                
1 Euroopan parlamentin mietintö A5-0107/2002, 27.3.2002.
2 Komission päätös 2002/366/EY, 15.5.2002, EYVL L 132, 17.5.2002, s. 65.
3 Komission päätös 2002/398/EY, 24.5.2002, EYVL L 138, 28.5.2002, s. 15.
4 Komission päätös 2002/399/EY, 24.5.2002, EYVL L 138, 28.5.2002, s. 24.
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