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METHODE 8.6
MANGANIMETRISCHE BEPALING VAN HET GEËXTRAHEERD CALCIUM

NA NEERSLAAN IN DE VORM VAN OXALAAT

1. DOEL

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de kwantitatieve analyse van calcium in
extracten van meststoffen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op de EG-meststoffen waarvoor in bijlage I van deze
verordening wordt bepaald dat het totale gehalte aan calcium en/of in water oplosbaar calcium
moet worden aangegeven.

3. PRINCIPE

Het calcium aanwezig in een hoeveelheid extractieoplossing wordt als oxalaat neergeslagen.
Na isoleren en oplossen van het oxalaat wordt oxaalzuur getitreerd met kaliumpermanganaat.

4. REAGENTIA

4.1. Verdund zoutzuur (1:1)

Eén deel zoutzuur (d20 = 1,18 g/ml) en één deel water.
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4.2. Verdund zwavelzuur (1: 10)

Eén deel zwavelzuur (d20 = 1,84 g/ml) en 10 delen water.

4.3. Ammoniumhydroxideoplossing (1: 1)

Eén deel ammonia (d20 = 0,88 g/ml) en één deel water.

4.4. Verzadigde ammoniumoxalaatoplossing [(NH4)2C2O4.H2O] bij kamertemperatuur
(ongeveer 40 g/l)

4.5. Citroenzuuroplossing, 30% (m/v)

4.6. Ammoniumchlorideoplossing, 5% (m/v)

4.7. Broomthymolblauwoplossing, 0,1% (m/v) in ethanol, 95%

4.8. Broomkresolgroenoplossing, 0,04% (m/v) in ethanol, 95%

4.9. Gestelde kaliumpermanganaatoplossing, 0,02 mol/l

5. APPARATUUR

5.1. Filterkroes, gesinterd glas, poriëngrootte 5-20 µm

5.2. Waterbad

6. VOORBEREIDING VAN DE TE ANALYSEREN HOEVEELHEID

Met behulp van een precisiepipet wordt een hoeveelheid van de volgens methode 8.1 of 8.3
verkregen extractieoplossing genomen, die 15-50 mg Ca (= 21-70 mg CaO) bevat. Zij v2 het
volume van deze hoeveelheid. Breng deze hoeveelheid over in een bekerglas van 400 ml.
Neutraliseer indien nodig met enkele druppels ammoniumhydroxide (4.3) [omslag van
indicator (4.7) van geel naar blauw].

Voeg vervolgens 1 ml van de citroenzuuroplossing (4.5) en 5 ml van de ammoniumchloride-
oplossing (4.6) toe.
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7. NEERSLAAN VAN HET CALCIUMOXALAAT

Voeg ongeveer 100 ml water toe. Breng de oplossing aan de kook. Voeg 8 tot 10 druppels
indicatoroplossing (4.8) toe en druppelsgewijs 50 ml van een warme ammoniumoxalaat-
oplossing (4.4). Als er een neerslag wordt gevormd, wordt dit opgelost door toevoeging van
enkele druppels zoutzuur (4.1). Neutraliseer zeer langzaam met de ammoniumhydroxide-
oplossing (4.3), waarbij voortdurend wordt geroerd, tot een pH van 4,4-4,6 wordt bereikt
(omslag van indicator (4.8) van groen naar blauw). Plaats het bekerglas op een kokend
waterbad (5.2) en laat het daar ongeveer 30 minuten staan.

Verwijder het bekerglas van het waterbad, laat het één uur staan en filtreer in de filterkroes
(5.1).

8. TITRATIE VAN HET NEERGESLAGEN OXALAAT

Was het bekerglas en de filterkroes totdat de overmaat ammoniumoxalaat volledig is
verwijderd (dit kan worden aangetoond door de afwezigheid van chloride in het waswater).
Plaats deze filterkroes in het bekerglas van 400 ml en los het neerslag op in 50 ml warm
zwavelzuur (4.2). Vul de vloeistof in het bekerglas aan met water, zodat een volume van
ongeveer 100 ml wordt verkregen. Breng de oplossing op een temperatuur van 70-80 °C en
titreer met een permanganaatoplossing (4.9) totdat de oplossing een minuut lang rose gekleurd
blijft. Zij n dit volume.

9. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

Het gehalte aan calcium (Ca) van de meststof is gelijk aan:

mv
vtnCa
×

×××=
2

1

02,0
2004,0(%)

Hierbij is:

n de gebruikte hoeveelheid permanganaat in ml;

m de massa van de monsterhoeveelheid in g;

v2 het volume van de geanalyseerde hoeveelheid in ml;

v1 het volume van de extractieoplossing in ml;

t de molariteit van de permanganaatoplossing in mol/l.

CaO (%) = Ca (%) × 1,400
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METHODE 8.7
KWANTITATIEVE ANALYSE VAN MAGNESIUM MET BEHULP VAN

ATOOMABSORPTIESPECTROMETRIE

1. DOEL

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de kwantitatieve analyse van magnesium
in extracten van meststoffen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op de volgens de methoden 8.1 en 8.3 verkregen extracten
van EG-meststoffen waarvan het totale gehalte aan magnesium en/of in water oplosbaar
magnesium moet worden aangegeven, met uitzondering van de volgende meststoffen vermeld
in bijlage I D betreffende secundaire nutriënten:

- type 4 (kieseriet);

- type 5 (magnesiumsulfaat) en type 5.1 (magnesiumsulfaatoplossing);

- en met uitzondering van de volgende meststof vermeld in bijlage I A 3 betreffende
kalimeststoffen:

- type 7 (kieseriet met kaliumsulfaat).

- Voor deze meststoffen wordt gebruik gemaakt van methode 8.8.

De hier beschreven methode is van toepassing op alle extracten van meststoffen die zodanige
hoeveelheden elementen bevatten dat de complexometrische bepaling van magnesium
daardoor kan worden gestoord.

3. PRINCIPE

Na juiste verdunning van het extract wordt magnesium kwantitatief bepaald met behulp van
atoomabsorptiespectrometrie.
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4. REAGENTIA

4.1. Verdund zoutzuur, ongeveer 1 mol/l

4.2. Verdund zoutzuur, ongeveer 0,5 mol/l

4.3. Magnesiumstandaardoplossing, 1,00 mg/ml

4.3.1.Los 1,013 g magnesiumsulfaat (MgSO4.7H2O) op in zoutzuur 0,5 mol/l (4.2).

4.3.2.Alternatief 1: weeg 1,658 g magnesiumoxide (MgO) af, die vooraf is gegloeid om alle
carbonaat te verwijderen. Breng in een bekerglas met 100 ml water en 120 ml zoutzuur
1 mol/l (4.1). Breng na oplossen het geheel kwantitatief over in een maatkolf van 1000 ml, vul
met water aan tot de maatstreep en meng door de maatkolf enkele malen om te keren.

of

4.3.3.Alternatief 2: in de handel verkrijgbare standaardoplossing.

Deze standaardoplossingen moeten door het laboratorium worden gecontroleerd.

4.4. Strontiumchlorideoplossing

Los 75 g strontiumchloride (SrCl2 . 6H2O) op in verdund zoutzuur (4.2) en vul met dezelfde
zoutzuuroplossing aan tot 500 ml.

5. APPARATUUR

Atoomabsorptiespectrometer met magnesiumlamp, ingesteld op 285,2 nm.

Lucht/acetyleenvlam.

6. BEREIDING VAN DE TE ANALYSEREN OPLOSSING

Zie de methoden 8.1 en 8.3.
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7. UITVOERING

7.1. Als de meststof een aangegeven magnesiumgehalte (Mg) heeft van meer dan 6%
(= 10% MgO), wordt 25 ml (v1) van de extractieoplossing (6) genomen. Breng deze
hoeveelheid in een maatkolf van 100 ml, vul met water aan tot de maatstreep en meng. De
verdunningsfactor is D1 = 100/v1.

7.2. Pipetteer van de extractieoplossing (6) of oplossing (7.1) 10 ml in een maatkolf van 200 ml.
Vul met zoutzuur 0,5 mol/l (4.2) aan tot de maatstreep en meng. Verdunningsfactor: 200/10.

7.3. Verdun deze oplossing (7.2) met zoutzuur 0,5 mol/l (4.2) tot een concentratie die ligt binnen
het optimale meetgebied van de spectrometer (5.1). v2 is de tot 100 ml verdunde hoeveelheid.
De verdunningsfactor is D2 = 100/v2.

De uiteindelijke oplossing moet 10 vol. % strontiumchlorideoplossing (4.4) bevatten.

7.4. Bereiding van de blanco-oplossing

Bereid een blanco-oplossing door het hele procédé vanaf de extractie (extractiemethode 8.1 of
8.3) uit te voeren en daarbij alleen het monster weg te laten.

7.5. Bereiding van de oplossingen voor de ijkcurve

Verdun de standaardoplossing (4.3) met zoutzuur 0,5 mol/l voor de bereiding van ten minste
5 ijkoplossingen met oplopende concentratie, waarbij de concentraties liggen binnen het
optimale meetgebied van de spectrometer (5.1).

Deze oplossingen moeten 10 vol. % strontiumchlorideoplossing (4.4) bevatten.

7.6. Meting

Stel de spectrometer (5.1) in voor meting bij 285,2 nm.
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Achtereenvolgens worden de ijkoplossingen (7.5), de meetoplossing (7.3) en de blanco-
oplossing (7.4) verstoven, waarbij de spectrometer wordt gewassen met de oplossing die
daarna wordt afgemeten. Deze werkwijze wordt driemaal herhaald. Teken de ijkcurve door
voor elk van de ijkoplossingen (7.5) op de y-as het resultaat van de meting met de spectro-
meter uit te zetten en op de x-as de overeenkomstige magnesiumconcentraties, uitgedrukt
in µg/ml. Met behulp van de ijkcurve wordt de magnesiumconcentratie van de meetoplossing
(7.3), xs, en van de blanco-oplossing (7.4), xb, afgelezen.

8. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

De hoeveelheid magnesium (Mg) of magnesiumoxide (MgO) in het monster wordt uitgaande
van de ijkoplossingen en rekening houdend met de blanco-oplossing berekend.

Het procentuele gehalte aan magnesium (Mg) van de meststof is gelijk aan:

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

Hierbij is:

xs de uit de ijkcurve afgelezen concentratie in de te analyseren oplossing in µg/ml;

xb de uit de ijkcurve afgelezen concentratie in de blanco-oplossing in µg/ml;

D1 de verdunningsfactor bij uitvoering van de verdunning onder punt 7.1;

- Deze factor is gelijk aan 4 als 25 ml wordt gepipetteerd;

- De factor is gelijk aan 1 als deze verdunning niet wordt uitgevoerd;

- D2 de verdunningsfactor bij punt 7.3;

- M de massa van de voor extractie genomen monsterhoeveelheid in g.

- MgO (%) = Mg (%)/0,6
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METHODE 8.8
KWANTITATIEVE ANALYSE VAN MAGNESIUM

MET BEHULP VAN COMPLEXOMETRIE

1. DOEL

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de kwantitatieve analyse van magnesium
in extracten van meststoffen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op extracten van de volgende EG-meststoffen waarvan het
totale gehalte aan magnesium en/of in water oplosbaar magnesium moet worden aangegeven:

- meststoffen die voorkomen in bijlage I: enkelvoudige stikstofmeststoffen type 1 b
(calciummagnesiumnitraat), type 7 (stikstofmagnesiumsulfaat), type 8 (stikstof-
magnesia) en enkelvoudige kalimeststoffen type 2 (verrijkt ruw kalizout), type 4
(kaliumchloride met magnesium) en type 6 (patentkali);

- meststoffen die voorkomen in bijlage I.D inzake secundaire nutriënten.

3. PRINCIPE

Magnesium wordt in oplossing gebracht volgens methode 8.1 of 8.3. Eerst wordt de som van
Ca en Mg getitreerd met EDTA in aanwezigheid van eriochroomzwart-T. Vervolgens wordt
Ca getitreerd met EDTA in aanwezigheid van calceïne of calconcarbonzuur. Uit het verschil
van deze twee titraties wordt magnesium berekend.

4. REAGENTIA

4.1. Magnesiumstandaardoplossing, 0,05 mol/l

4.1.1.Los 1,232 g magnesiumsulfaat (MgSO4 .7H2O) op in zoutzuur 0,5 mol/l (4.11) en vul met dit
zuur aan tot 100 ml.

of

4.1.2.Alternatief: weeg 2,016 g magnesiumoxide af, die vooraf is gegloeid om alle carbonaat te
verwijderen. Breng dit met 100 ml water in een bekerglas.
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Voeg onder roeren 120 ml zoutzuur ca. 1 mol/l (4.12) toe.

Breng na oplossen kwantitatief over in een maatkolf van 1000 ml, vul aan tot de maatstreep
en meng.

1 ml van deze oplossing moet 2,216 mg magnesium (= 2,016 mg MgO) bevatten.

De titer van deze standaardoplossing moet door het laboratorium worden gecontroleerd.

4.2. EDTA-oplossing, 0,05 mol/l

Weeg 18,61 g van het dinatriumzout van ethyleendiaminotetra-azijnzuurdihydraat
(C10H14N2Na2O8 . 2H2O) af, breng in een bekerglas van 1000 ml en los op in 600 tot 800 ml
water. Breng kwantitatief over in een maatkolf van 1000 ml, vul aan tot de maatstreep en
meng. Controleer deze oplossing met oplossing (4.1). Neem daartoe 20 ml van de laatste
oplossing en titreer volgens de onder punt 7.2 beschreven analysemethode.

1 ml van de EDTA-oplossing moet overeenkomen met 1,216 mg Mg (= 2,016 mg MgO) en
met 2,004 mg Ca (= 2,804 mg CaO) (zie de opmerkingen 10.1 en 10.6).

4.3. Calciumstandaardoplossing 0,05 mol/l

Weeg 5,004 g gedroogd calciumcarbonaat p.a. af. Breng met 100 ml water in een bekerglas.
Voeg langzaam onder roeren 120 ml zoutzuur ca. 1 mol/l toe.

Breng aan de kook om kooldioxide uit te drijven, koel af, breng kwantitatief over in een
maatkolf van 1 l, vul aan met water tot de maatstreep en meng. Controleer of deze oplossing
overeenkomt met oplossing (4.2), volgens de werkwijze onder (7.3). 1 ml van deze oplossing
moet 2,004 mg Ca (= 2,804 mg CaO) bevatten en overeenkomen met 1 ml van de EDTA-
oplossing 0,05 mol/l (4.2).
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4.4. Calceïneindicator

Meng zorgvuldig in een mortier 1 g calceïne met 100 g natriumchloride. Gebruik 10 mg van
dit mengsel. De indicator slaat om van groen naar oranje. Men dient de titreren totdat er een
oranje kleur ontstaat zonder groene schijn.

4.5. Calconcarbonzuurindicator

Los 400 mg calconcarbonzuur op in 100 ml methanol. Deze oplossing kan slechts ongeveer
4 weken bewaard worden. Gebruik 3 druppels van deze oplossing. De indicator slaat om van
rood naar blauw. Men dient te titreren totdat er een blauwe kleur ontstaat zonder rode schijn.

4.6. Eriochroomzwart-T-indicator

Los 300 mg eriochroomzwart-T op in een mengsel van 25 ml propanol-1 en 15 ml
triethanolamine. Deze oplossing kan slechts ongeveer 4 weken bewaard worden. Gebruik
3 druppels van deze oplossing. De indicator slaat om van rood naar blauw. Men dient te
titreren totdat er een blauwe kleur ontstaat zonder rode schijn. De omslag is alleen waar te
nemen als er magnesium aanwezig is. Voeg daarom zo nodig 1 ml standaardoplossing (4.1)
toe.

Bij gelijktijdige aanwezigheid van calcium en magnesium wordt eerst het calcium door
EDTA gecomplexeerd en vervolgens het magnesium. In dit geval worden deze twee
elementen samen getitreerd.

4.7. Kaliumcyanideoplossing

2%-oplossing van KCN in water. (Niet met de mond pipetteren. Zie ook opmerking 10.7).

4.8. Alkalische kaliumcyanideoplossing

Los 280 g KOH en 66 g KCN op in water, vul aan tot 1 l en meng.
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4.9. Bufferoplossing, pH 10,5

Los in een maatkolf van 500 ml 33 g ammoniumchloride op in 200 ml water, voeg 250 ml
ammonia (d20 = 0,91 g/ml) toe, vul aan met water tot 500 ml en meng. Controleer regelmatig
de pH van deze oplossing.

4.10. Verdund zoutzuur 1: Voeg 1 deel zoutzuur (d20 = 1,18 g/ml) toe aan 1deel water.

4.11. Verdund zoutzuur, ongeveer 0,5 mol/l

4.12. Verdund zoutzuur, ongeveer 1 mol/l

4.13. Natriumhydroxideoplossing, 5 mol/l

5. APPARATUUR

5.1. Magnetische of mechanische roerder

5.2. pH-meter

6. CONTROLEPROEF

Voer een bepaling uit met zodanige hoeveelheden van de oplossingen (4.1 en 4.3) dat men
ongeveer dezelfde verhouding Ca/Mg heeft als bij de te analyseren oplossing. Neem daartoe
(a) ml standaardoplossing (4.3) en (b-a) ml standaardoplossing (4.1). (a) en (b) zijn het
aantal ml EDTA-oplossing, gebruikt bij de twee bij de te analyseren oplossing uitgevoerde
titraties. Deze manier van werken is alleen dan juist als de oplossing van EDTA, calcium en
magnesium exact equivalent zijn. Is dit niet het geval, dan moeten er correcties worden
aangebracht.

7. BEREIDING VAN DE TE ANALYSEREN OPLOSSING

Zie de methoden 8.1 en 8.3.
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8. METINGEN

8.1. Analysehoeveelheden

De te analyseren hoeveelheid moet zo mogelijk 9-18 mg magnesium (= 15-30 mg MgO)
bevatten.

8.2. Titratie met eriochroomzwart-T als indicator

Breng met een pipet een hoeveelheid (8.1) van de te onderzoeken oplossing in een bekerglas
van 400 ml. Neutraliseer met behulp van de pH-meter de overmaat zuur met de
natriumhydroxideoplossing 5 mol/l (4.13). Verdun met water tot ongeveer 100 ml. Voeg 5 ml
bufferoplossing (4.9) toe. De pH, gemeten met de pH-meter, moet 10,5 ± 0,1 zijn. Voeg 2 ml
kaliumcyanideoplossing (4.7) toe en drie druppels eriochroomzwart-T-indicator (4.6). Titreer
met EDTA-oplossing (4.2) onder matig roeren met behulp van de roerder (5.1) (zie de
opmerkingen 10.2, 10.3 en 10.4). Zij "b'' het aantal ml EDTA-oplossing 0,05 mol/l.

8.3. Titratie met calceïne of calconcarbonzuur als indicator

Pipetteer een hoeveelheid van de te onderzoeken oplossing, gelijk aan die gebruikt voor de
voorgaande titratie, in een bekerglas van 400 ml. Neutraliseer met behulp van de pH-meter de
overmaat zuur met de natriumhydroxideoplossing 5 mol/l (4.13). Verdun met water tot
ongeveer 100 ml. Voeg 10 ml KOH-KCN-oplossing (4.8) toe en de indicator (4.4) of (4.5).
Titreer met EDTA-oplossing (4.2) onder matig roeren met behulp van de roerder (5.1) (zie de
opmerkingen 10.2, 10.3 en 10.4). Zij "a'' het aantal ml EDTA-oplossing 0,05 mol/l.

9. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

Voor de EG-meststoffen die binnen het toepassingsgebied van de methode vallen (5 g
meststoffen in 500 ml extract), is het gehalte van de meststoffen:

MgO (%) in de meststof = 
M

T)ab( ×−

Mg (%) in de meststof = 
M

'T)ab( ×−

Hierbij is:

a het aantal ml EDTA 0,05 mol/l dat is gebruikt bij de titratie met calceïne of
calconcarbonzuur als indicator;
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b het aantal ml EDTA 0,05 mol/l dat is gebruikt bij de titratie met eriochroomzwart-T als
indicator;

M de massa van de voor de analyse genomen monsterhoeveelheid in g;

T 0,2016 × mol/l van de EDTA-oplossing 0,05 mol/l (zie 4.2);

T' 0,1216 × mol/l van de EDTA-oplossing 0,05 mol/l (zie 4.2).

10. OPMERKINGEN

10.1. De stoechiometrische verhouding EDTA-metaal in de complexometrische analyses is steeds
1:1, ongeacht de waardigheid van het metaal en ondanks de vierwaardigheid van EDTA. De
EDTA-titratieoplossing en de standaardoplossingen zijn dus molair en niet normaal.

10.2. De complexometrische indicatoren zijn dikwijls gevoelig voor de inwerking van lucht. De
kleur van de oplossing kan gedurende de titratie verbleken. Men moet dan één of twee
druppels indicator toevoegen. Dit is vaak het geval bij eriochroomzwart-T en ook bij
calconcarbonzuur.

10.3. De metaalindicatorcomplexen zijn soms relatief stabiel en de omslag kan slepend zijn. De
laatste druppels EDTA-oplossing moeten dus langzaam toegevoegd worden. Men dient ervoor
te zorgen dat men niet te ver titreert; controleer dit door na het bereiken van het eindpunt één
druppel magnesium- (4.1) of calciumoplossing 0,05 mol/l (4.3) toe te voegen. Dit is met name
het geval bij het magnesium-eriochroomcomplex.

10.4. Men dient de omslag van de indicator horizontaal dwars door de oplossing en niet van boven
naar beneden waar te nemen. Plaats het bekerglas op een witte ondergrond in een gunstige
positie ten overstaan van het licht. De omslag kan eveneens gemakkelijk worden waar-
genomen door het bekerglas op een matte glasplaat te plaatsen, die van onderen matig verlicht
wordt (lamp van 25 watt).

10.5. De uitvoering van deze analyse vraagt een zekere vaardigheid van de analist. Deze kan men
onder andere verkrijgen bij het waarnemen van de omslagen met de standaardoplossingen (4.1
en 4.3). Het verdient aanbeveling steeds dezelfde analist van het laboratorium de bepalingen
te laten uitvoeren.

10.6. Het gebruik van de EDTA-oplossing met gegarandeerde titer (bij voorbeeld Titrisol, Normex)
kan de controle van de equivalentie van de standaardoplossingen (4.1, 4.2 en 4.3) vereen-
voudigen.
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10.7. Oplossingen die kaliumcyanide bevatten, mogen niet via de afvoer worden opgeruimd
alvorens het cyanide is omgezet in een niet schadelijke verbinding. Dit kan bijvoorbeeld
gebeuren door oxidatie met natriumhypochloriet in alkalisch milieu.

METHODE 8.9
KWANTITATIEVE ANALYSE VAN SULFATEN

1. DOEL

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de kwantitatieve analyse van zwavel die
in de vorm van sulfaten in extracten van meststoffen aanwezig is.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op de kwantitatieve analyse van de sulfaten die in volgens de
methoden 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 bereide extracten aanwezig zijn.

3. PRINCIPE

Gravimetrische bepaling van de als bariumsulfaat neergeslagen sulfaten.

4. REAGENTIA

4.1. Verdund zoutzuur (1:1)

Eén deel zoutzuur (d20 = 1,18 g/ml) en één deel water.

4.2. Bariumchloride, BaCl2 . 2H2O, oplossing in water van 122 g/l

4.3. Zilvernitraat, oplossing in water van 5 g/l

5. APPARATUUR

5.1. Porseleinen verassingsschaal
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5.2. Waterbad

5.3. Droogstoof, ingesteld op 105 (± 1) °C

5.4. Elektrische oven, ingesteld op 800 (± 50) °C, met een oxiderende atmosfeer

6. UITVOERING

6.1. Analysehoeveelheid

Met behulp van een pipet wordt een hoeveelheid van een van de onder punt 2 bedoelde
extractieoplossingen genomen, die 20-100 mg S, d.w.z. 50-250 mg SO3, bevat.

Deze hoeveelheid wordt in een bekerglas met een voldoende inhoud overgebracht. Voeg
20 ml verdund zoutzuur (4.1) toe. Vul het volume met water aan tot ongeveer 300 ml.

6.2. Neerslaan

Breng de oplossing aan de kook. Voeg druppelsgewijs ongeveer 20 ml van de
bariumchlorideoplossing (4.2) toe, waarbij de oplossing in het bekerglas krachtig wordt
geroerd. Laat gedurende enkele minuten koken.

Laat het bekerglas, bedekt met een horlogeglas, gedurende 1 uur op het kokend waterbad (5.2)
staan. Laat het bekerglas vervolgens in de warmte (ongeveer 60 °C) rusten totdat het
supernatans helder is. Uit het waterbad halen en laten afkoelen. Decanteer de heldere
oplossing door een asvrij filter met trage filtratie. Was het neerslag verschillende malen door
decanteren met een voldoend volume warm water. Was het neerslag op het filter tot het
chloride verdwenen is. Controleer dit met de zilvernitraatoplossing (4.3).

6.3. Verassen en wegen van het neerslag

Breng het filter met het neerslag in een porseleinen schaal (5.1) die vooraf tot op 0,1 mg
nauwkeurig is getarreerd. Droog in de droogstoof (5.3) gedurende een half uur bij ongeveer
800 °C (5.4). Laat in een exsiccator afkoelen en weeg tot op 0,1 mg nauwkeurig.

7. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

1 mg bariumsulfaat komt overeen met 0,137 mg S of 0,343 mg SO3.
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Het procentuele gehalte aan zwavel (S) van de meststof is gelijk aan:

S (%) = w × 0,0137 × mv
v

2

1

×

SO3 (%) = S (%) × 2,5

Hierbij is:

w het gewicht van het bariumsulfaatneerslag in mg;

v1 het volume van de extractieoplossing in ml;

v2 het volume van de voor de analyse gebruikte hoeveelheid in ml;

m de massa van de monsterhoeveelheid in g.

METHODE 8.10
KWANTITATIEVE ANALYSE VAN HET GEËXTRAHEERDE NATRIUM

1. DOEL

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de kwantitatieve analyse van natrium in
extracten van meststoffen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op de EG-meststoffen waarvoor in bijlage I van deze
verordening wordt bepaald dat het natriumgehalte moet worden aangegeven .

3. PRINCIPE

Na verdunning van het volgens methode 8.1 of 8.3 verkregen extract wordt het natriumgehalte
van de oplossing bepaald met behulp van vlamemissiespectrometrie.

4. REAGENTIA

4.1. Verdund zoutzuur (1:1)

Eén deel zoutzuur (d20 = 1,18 g/ml) en één deel water.
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4.2. Aluminiumnitraat Al(NO3)3 . 9H2O

4.3. Caesiumchloride, CsCl

4.4. Natriumchloride, watervrij

4.5. Oplossing van caesiumchloride en aluminiumnitraat

In een maatkolf van 1000 ml wordt 50 g caesiumchloride (4.3) en 250 g aluminiumnitraat
(4.2) opgelost in water. Vul met water aan tot de maatstreep en meng goed door de maatkolf
om te keren.

4.6. Natriumstandaardoplossing, 1 mg Na/ml

In een maatkolf van 1000 ml wordt 2,542 g natriumchloride (4.4) opgelost in water.
Vervolgens wordt 10 ml zoutzuur (4.1) toegevoegd. Vul met water aan tot de maatstreep en
meng goed door de maatkolf om te keren.

5. APPARATUUR

Vlamemissiespectrometer, geschikt voor meting bij 589,3 nm.

6. IJKOPLOSSINGEN

6.1. Pipetteer 10 ml van de standaardoplossing (4.6) in een maatkolf van 250 ml. Vul aan tot de
maatstreep met water en meng goed door de maatkolf om te keren. Concentratie van de
oplossing: 40 µg Na/ml.

6.2. Pipetteer in maatkolven van 100 ml respectievelijk 0, 5, 10, 15, 20 en 25 ml van de tussen-
verdunning (6.1). Voeg 10 ml van oplossing (4.5) toe. Vul aan tot de maatstreep met water en
meng goed door de maatkolf om te keren. Concentratie van de oplossingen: 0, 2, 4, 6, 8 en
10 µg Na/ml.

7. BEREIDING VAN DE MEETOPLOSSINGEN

Afhankelijk van het verwachte natriumgehalte van de volgens methode 8.1 of 8.3 verkregen
extractieoplossing (5 g meststoffen in 500 ml) wordt deze aan de hand van de volgende tabel
verder verdund:
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TUSSENVERDUNNING EINDVERDUNNING
Na2O (%) Na (%) Hoeveelheid

(ml) (v2)
Verdunnen
tot ml (v3)

Hoeveelheid
(ml) (v4)

Verdunnen
tot ml

VERDUN-
NINGS-
FACTOR

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

De tussenverdunning wordt bereid met water. Voor de eindverdunning wordt in de maatkolf
van 100 ml 10 ml van oplossing (4.5) toegevoegd.

Bij een monsterhoeveelheid van 1 g wordt de hoeveelheid bij de eindverdunning (v4)
vermenigvuldigd met 5.

8. METINGEN

Stel de spectrometer (5) in op meting bij 589,3 nm. Meet ter ijking de respons van de
ijkoplossingen (6.2). Stel vervolgens de gevoeligheid van het apparaat zodanig in dat bij
meting van de meest geconcentreerde ijkoplossing een maximale uitslag wordt verkregen.
Bepaal vervolgens de respons voor de oplossing van het te analyseren monster (7). Deze
werkwijze wordt driemaal herhaald.

9. BEREKENING VAN DE RESULTATEN

Teken de ijkcurve door voor elk van de ijkoplossingen op de x-as de concentratie in µg/ml uit
te zetten en op de y-as het gemiddelde van de respons voor elk van de oplossingen. Bepaal
met behulp van deze ijkcurve de natriumconcentratie in de meetoplossing. Bereken de
hoeveelheid natrium, uitgaande van de referentieoplossingen, waarbij rekening wordt
gehouden met de uitgevoerde verdunningen. De resultaten worden uitgedrukt als percentage
van het monster.

Het procentuele gehalte aan natrium (Na) van de meststof is gelijk aan:

Na (%) = 
mv

v
v
vx

2

2

1

4

3 10.
−

Na2O (%) = Na (%) × 1,348
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Hierbij is:

x de concentratie van de in de spectrometer gebrachte oplossing in µg/ml;

v1 het volume van de extractieoplossing in ml;

v2 het volume van de hoeveelheid voor de tussenverdunning in ml;

v3 het volume van de tussenverdunning in ml;

v4 het volume van de hoeveelheid voor de eindverdunning (tot 100 ml) in ml;

m de massa van de monsterhoeveelheid in g.

METHODEN 9
MICRONUTRIËNTEN MET EEN GEHALTE
VAN MINDER DAN OF GELIJK AAN 10%

METHODE 9.1
EXTRACTIE VAN MICRONUTRIËNTEN TOTAAL

1. DOEL

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de extractie van de volgende
micronutriënten: boor totaal, kobalt totaal, koper totaal, ijzer totaal, mangaan totaal,
molybdeen totaal en zink totaal. Het is de bedoeling zo weinig mogelijk extracties uit te
voeren, zodat voor de bepaling van het totaalgehalte aan elk van bovengenoemde
micronutriënten zoveel mogelijk hetzelfde extract kan worden gebruikt.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op de EG-meststoffen die onder bijlage I.E van deze
verordening vallen en die een of meer van de volgende micronutriënten bevatten: boor,
kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen en zink. Zij is van toepassing voor de bepaling van
elke micronutriënt met een gegarandeerd gehalte van minder dan of gelijk aan 10%.
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3. PRINCIPE

Oplossen in kokend verdund zoutzuur.

Noot:

Dit is een empirische extractie die afhankelijk van het product of de overige bestanddelen van
de meststof min of meer volledig kan zijn. Vooral voor bepaalde mangaanoxiden kan de
geëxtraheerde hoeveelheid duidelijk lager zijn dan de totale hoeveelheid mangaan in het
product. De fabrikanten van meststoffen dienen zich ervan te vergewissen dat het opgegeven
gehalte daadwerkelijk overeenkomt met de hoeveelheid die onder de in deze methode
opgegeven omstandigheden in oplossing wordt gebracht.

4. REAGENTIA

4.1. Verdund zoutzuur, ongeveer 6 mol/l

Voeg 1 deel zoutzuur (HCl, d20 = 1,18 g/ml) toe aan 1 deel water.

4.2. Geconcentreerd ammoniumhydroxide (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml)

5. APPARATUUR

Elektrische verwarmingsplaat met instelbare temperatuur.

Noot:

Voor de kwantitatieve analyse van boor in het extract mag geen boorsilicaatglaswerk worden
gebruikt. Voor deze extractie bij kooktemperatuur wordt de voorkeur gegeven aan teflon of
kwartsglas. Wanneer voor het wassen van het glaswerk detergenten worden gebruikt die
boraten bevatten, moet het glaswerk zeer zorgvuldig worden gespoeld.

6. BEREIDING VAN HET MONSTER

Zie methode 1.
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7. UITVOERING

7.1. Monsterhoeveelheid

Weeg afhankelijk van het aangegeven gehalte van het product aan het desbetreffende element
een hoeveelheid meststof af die tussen 2 en 10 g ligt. Om een eindoplossing te verkrijgen
waarvan de concentratie na de nodige verdunning binnen het meetbereik van elke methode
ligt, moet de volgende tabel worden gebruikt. Het monster wordt tot op 1 mg nauwkeurig
afgewogen.

Aangegeven gehalte van de meststof aan micronutriënt (%) < 0,01 0,01 -< 5 ≥ 5-10
Monsterhoeveelheid (g) 10 5 2
Hoeveelheid element in het monster (mg) 1 0,5 - 250 100-200
Extractievolume V (ml) 250 500 500
Concentratie van het element in het extract (mg/l) 4 1-500 200-400

De monsters worden in bekerglazen van 250 ml gebracht.

7.2. Oplossen

Bevochtig het monster zo nodig met een beetje water en voeg vervolgens in kleine
hoeveelheden en voorzichtig 10 ml verdund zoutzuur (4.1) per g meststof toe; voeg
vervolgens ongeveer 50 ml water toe. Dek het bekerglas af met een horlogeglas en meng.
Breng de vloeistof aan de kook op een verwarmingsplaat en laat gedurende 30 minuten koken.
Laat de vloeistof afkoelen, waarbij nu en dan wordt geroerd, en breng het mengsel
kwantitatief over in een maatkolf van 250 of 500 ml (zie tabel). Vul met water aan tot de
maatstreep en meng. Filtreer door een droog filter in een droge fles, waarbij het eerste
gedeelte van het filtraat niet wordt opgevangen. Het extract moet volledig helder zijn.

Het is aan te bevelen het heldere filtraat onmiddellijk te gebruiken voor de kwantitatieve
analyse.
Sluit, indien dit niet gebeurt, de fles af.

Noot:

Extracten waarin het gehalte aan boor moet worden bepaald, worden met geconcentreerd
ammoniumhydroxide (4.2) op een pH van 4-6 gebracht .

8. KWANTITATIEVE ANALYSE

Voor de analyse van de micronutriënten wordt een hoeveelheid genomen die is vermeld bij de
specifieke methoden voor de verschillende micronutriënten.
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Indien van toepassing worden uit een hoeveelheid extractieoplossing de organische chelaat- of
complexvormers verwijderd volgens methode 9.3. Er wordt aan herinnerd dat dit voor
analyses met behulp van atoomabsorptiespectrometrie meestal niet nodig is.

METHODE 9.2
EXTRACTIE VAN IN WATER OPLOSBARE MICRONUTRIËNTEN

1. DOEL

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de extractie van in water oplosbare
vormen van de micronutriënten boor, kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen en zink. Het is
de bedoeling zo weinig mogelijk extracties uit te voeren, zodat voor de bepaling van het
gehalte aan elk van bovengenoemde micronutriënten zoveel mogelijk hetzelfde extract kan
worden gebruikt.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op de EG-meststoffen die onder bijlage I.E van deze
verordening vallen en die een of meer van de volgende micronutriënten bevatten: boor,
kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen en zink. Zij is van toepassing voor de bepaling van
elke micronutriënt met een gegarandeerd gehalte van minder dan of gelijk aan 10%.

3. PRINCIPE

De micronutriënten worden geëxtraheerd door schudden van de meststoffen in water bij een
temperatuur van 20 (± 2) °C.

Noot:

Dit is een empirische extractie, die min of meer volledig kan zijn.

4. REAGENTIA

4.1. Verdund zoutzuur, ongeveer 6 mol/l

Voeg 1 deel zoutzuur (HCl, d20 = 1,18 g/ml) toe aan 1 deel water.
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5. APPARATUUR

5.1. Roteermolen, ingesteld op ongeveer 35 tot 40 toeren per minuut

5.2. pH-meter

Noot:

Voor de kwantitatieve analyse van boor in het extract mag geen boorsilicaatglaswerk worden
gebruikt. Voor deze extractie wordt de voorkeur gegeven aan teflon of kwartsglas. Wanneer
voor het wassen van het glaswerk detergenten worden gebruikt die boraten bevatten, moet het
glaswerk zeer zorgvuldig worden gespoeld.

6. BEREIDING VAN HET MONSTER

Zie methode 1.

7. UITVOERING

7.1. Monsterhoeveelheid

Weeg afhankelijk van het aangegeven gehalte van het product aan het desbetreffende element
een hoeveelheid meststof af die tussen 2 en 10 g ligt. Om een eindoplossing te verkrijgen
waarvan de concentratie na de nodige verdunning binnen het meetbereik van elke methode
ligt, moet de volgende tabel worden gebruikt. Het monster wordt tot op 1 mg nauwkeurig
afgewogen.

Aangegeven gehalte van de meststof aan micronutriënt (%) < 0,01 0,01 -< 5 ≥ 5-10
Monsterhoeveelheid (g) 10 5 2
Hoeveelheid element in het monster (mg) 1 0,5 - 250 100-200
Extractievolume V (ml) 250 500 500
Concentratie van het element in het extract (mg/l) 4 1-500 200-400

Het monster wordt in een schudkolf van 250 of 500 ml (zie tabel) gebracht.

7.2. Oplossen

Voeg aan een kolf van 250 ml ongeveer 200 ml water en aan een kolf van 500 ml ongeveer
400 ml water toe.
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Sluit de kolf zorgvuldig af, schud krachtig met de hand om het product goed te dispergeren en
zet de kolf in de roteermolen (5.1). Laat het apparaat gedurende 30 minuten draaien.

Vul met water aan tot de maatstreep en meng.

7.3. Bereiding van de meetoplossing

Filtreer onmiddellijk in een schone droge fles. Sluit de fles af. Voer de bepalingen
onmiddellijk na de filtratie uit.

Noot:

Voer, indien het filtraat geleidelijk weer troebel wordt, een nieuwe extractie uit volgens (7.1)
en (7.2) in een kolf met volume Ve. Filtreer in een maatkolf van volume W, die vooraf is
gedroogd en een exact afgemeten hoeveelheid van 5 ml zoutzuur (4.1) bevat. Stop de filtratie
op het ogenblik dat de maatstreep wordt bereikt en meng.

De waarde van V bij de weergave van de resultaten wordt nu:

V = Ve × W / (W - 5)

De verdunningen bij de weergave van de resultaten hebben betrekking op deze waarde V.

8. KWANTITATIEVE ANALYSE

Voor de analyse van de micronutriënten wordt een hoeveelheid genomen die is vermeld bij de
specifieke methoden voor de verschillende micronutriënten.

Indien van toepassing worden uit een hoeveelheid extractieoplossing de organische chelaat- of
complexvormers verwijderd volgens methode 9.3. Er wordt aan herinnerd dat dit voor
analyses met behulp van atoomabsorptiespectrometrie meestal niet nodig is.
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METHODE 9.3
VERWIJDERING VAN ORGANISCHE VERBINDINGEN IN EXTRACTEN

VAN MESTSTOFFEN

1. DOEL

In dit document wordt een methode beschreven voor de verwijdering van organische
verbindingen in extracten van meststoffen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op meststoffen waarvoor in bijlage I.E van deze verordening
is bepaald dat het totale gehalte aan het element en/of het gehalte aan het in water oplosbare
element moet worden aangegeven en waarvan de extracten volgens methode 9.1 of 9.2 zijn
verkregen.

Noot:

De aanwezigheid van kleine hoeveelheden organisch materiaal heeft meestal geen invloed op
analyses met behulp van atoomabsorptiespectrometrie.

3. PRINCIPE

De organische verbindingen in een hoeveelheid extract worden geoxideerd met waterstof-
peroxide.

4. REAGENTIA

4.1. Verdund zoutzuur, ongeveer 0,5 mol/l

Voeg 1 deel zoutzuur (HCl, d20 = 1,18 g/ml) toe aan 20 delen water.

4.2. Waterstofperoxideoplossing (30% H2O2, d20 = 1,11 g/ml), vrij van micronutriënten

5. APPARATUUR

Elektrische verwarmingsplaat met instelbare temperatuur.
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6. UITVOERING

Neem 25 ml van de volgens methode 9.1 of 9.2 verkregen extractieoplossing en breng deze in
een bekerglas van 100 ml. Voeg, als extractiemethode 9.2 is toegepast, 5 ml verdund zoutzuur
(4.1) toe. Voeg vervolgens 5 ml waterstofperoxideoplossing (4.2) toe. Dek af met een
horlogeglas. Laat het oxidatieproces gedurende ongeveer 1 uur op kamertemperatuur
verlopen, breng de oplossing vervolgens geleidelijk aan de kook en laat deze gedurende een
half uur koken. Voeg, indien nodig, opnieuw 5 ml waterstofperoxide aan de lauwe oplossing
toe om de organische verbindingen verder af te breken en verwijder daarna door koken de
overmaat waterstofperoxide. Laat de oplossing afkoelen en breng deze kwantitatief over in
een maatkolf van 50 ml. Aanlengen tot 50 ml met water en mengen. Filtreer indien nodig.

Bij het nemen van de te analyseren hoeveelheid en de berekening van het procentuele gehalte
aan micronutriënt van het product moet rekening worden gehouden met deze tweevoudige
verdunning.

METHODE 9.4
KWANTITATIEVE ANALYSE VAN MICRONUTRIËNTEN IN EXTRACTEN VAN

MESTSTOFFEN MET BEHULP VAN ATOOMABSORPTIESPECTROMETRIE
(algemene werkwijze)

1. DOEL

In dit document wordt een algemene methode beschreven voor de kwantitatieve analyse van
bepaalde micronutriënten in extracten van meststoffen met behulp van
atoomabsorptiespectrometrie.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op meststoffen waarvoor in bijlage I.E van deze verordening
is bepaald dat het totale gehalte aan het element en/of het gehalte aan het in water oplosbare
element moet worden aangegeven en waarvan de extracten volgens methode 9.1 of 9.2 zijn
verkregen.
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De aanpassingen van deze werkwijze voor de analyse van de verschillende micronutriënten
zijn aangegeven bij de methode voor het desbetreffende element.

Noot:

De aanwezigheid van kleine hoeveelheden organisch materiaal heeft meestal geen invloed op
analyses met behulp van atoomabsorptiespectrometrie.

3. PRINCIPE

Na eventuele behandeling van het extract om storende chemische verbindingen geheel of
gedeeltelijk te verwijderen, wordt het extract zodanig verdund dat de concentratie van de
oplossing binnen het optimale meetbereik van de spectrometer ligt voor een golflengte die
afhankelijk is van de geanalyseerde micronutriënt.

4. REAGENTIA

4.1. Verdund zoutzuur, ongeveer 6 mol/l

Voeg 1 deel zoutzuur (HCl, d20 = 1,18 g/ml) toe aan 1 deel water.

4.2. Verdund zoutzuur, ongeveer 0,5 mol/l

Voeg 1 deel zoutzuur (HCl, d20 = 1,18 g/ml) toe aan 20 delen water.

4.3. Lanthaanzoutoplossing, 10 g La/l

Deze oplossing wordt gebruikt voor de analyse van kobalt, ijzer, mangaan en zink. De
oplossing kan worden bereid door:

a) Oplossing van lanthaanoxide in zoutzuur: Suspendeer in een maatkolf van 1 liter
11,73 g lanthaanoxide (La2O3) in 150 ml water en voeg vervolgens 120 ml zoutzuur
6 mol/l (4.1) toe. Laat het oxide oplossen, vul met water aan tot 1 liter en meng. Deze
oplossing is ongeveer 0,5 mol/l aan vrij zoutzuur; of
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b) Oplossing van lanthaanchloride, lanthaansulfaat of lanthaannitraat: Los in een maatkolf
van 1 liter 26,7 g lanthaanchlorideheptahydraat (LaCl3.7H2O) of 31,2 g
lanthaannitraathexahydraat [La(NO3)3 . 6H2O] of 26,2 g lanthaansulfaatnonahydraat
[La2(SO4)3 . 9H2O] op in 150 ml water. Voeg vervolgens 85 ml zoutzuur 6 mol/l (4.1)
toe. Laat het oxide oplossen, vul met water aan tot 1 liter en meng. Deze oplossing is
ongeveer 0,5 mol/l aan vrij zoutzuur.

4.4. Standaardoplossingen

Zie voor de bereiding van deze oplossingen de specifieke analysemethoden voor de
verschillende micronutriënten.

5. APPARATUUR

Atoomabsorptiespectrometer, waarin stralingsbronnen kunnen worden geplaatst met de
golflengtes die karakteristiek zijn voor de te analyseren micronutriënten.

De analist moet zich houden aan de instructies van de fabrikant van het apparaat en bekend
zijn met het gebruik daarvan. De spectrometer moet voorzien zijn van een achtergrond-
correctiesysteem dat zo nodig (Co en Zn) kan worden ingeschakeld. Tenzij anders vermeld bij
de methode voor de desbetreffende micronutriënt, wordt een lucht/acetyleenvlam gebruikt.

6. BEREIDING VAN DE TE ANALYSEREN OPLOSSING

6.1. Oplossen van de te analyseren micronutriënten

Zie de methoden 9.1 en/of 9.2 en eventueel 9.3.

6.2. Bereiding van de meetoplossing

Verdun een hoeveelheid extractieoplossing, verkregen volgens methode 9.1, 9.2 of 9.3, met
water en/of zoutzuur (4.1 of 4.2), zodat de concentratie van het element in de uiteindelijke
meetoplossing binnen het gekozen ijkgebied valt (7.2) en de zoutzuurconcentratie minimaal
ongeveer 0,5 mol/l en maximaal ongeveer 2,5 mol/l is. Hiertoe kan het nodig zijn de
oplossing een of meer keren te verdunnen.
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Breng een hoeveelheid (= a ml) van de laatste verdunning van de extractieoplossing in een
maatkolf van 100 ml. Voeg voor de bepaling van kobalt, ijzer, mangaan en zink 10 ml van de
gekozen lanthaanzoutoplossing (4.3) toe. Vul met zoutzuur 0,5 mol/l (4.2) aan tot 200 ml en
meng. Deze oplossing is de uiteindelijke meetoplossing. Zij D de verdunningsfactor.

7. UITVOERING

7.1. Bereiding van de blanco-oplossing

Bereid een blanco-oplossing door het hele procédé vanaf de extractie uit te voeren en daarbij
alleen het monster weg te laten.

7.2. Bereiding van de ijkoplossingen

Bereid, uitgaande van de werkoplossing voor de ijkcurve die is verkregen volgens de voor
elke micronutriënt beschreven methode, in maatkolven van 100 ml een reeks van ten minste
vijf ijkoplossingen met oplopende concentratie, waarbij de concentraties liggen binnen het
optimale meetgebied van de spectrometer. Pas eventueel de zoutzuurconcentratie aan, zodat
deze zo dicht mogelijk bij die van de meetoplossing (6.2) ligt. Voeg voor de bepaling van
kobalt, ijzer, mangaan en zink 10 ml van de bij punt 6.2 gebruikte lanthaanzoutoplossing (4.3)
toe. Vul met zoutzuur 0,5 mol/l (4.2) aan tot de maatstreep en meng.

7.3. Meting

Stel de spectrometer (5) in voor meting bij de golflengte die in de werkwijze voor de
desbetreffende micronutriënt is aangegeven.

Verstuif achtereenvolgens driemaal de ijkoplossingen (7.2), de meetoplossing (6.2) en de
blanco-oplossing (7.1), waarbij het systeem na elke verstuiving grondig wordt gespoeld met
gedestilleerd water. Noteer na elke verstuiving het resultaat.

Teken de ijkcurve door voor elk van de ijkoplossingen (7.2) op de y-as het gemiddelde
resultaat van de meting met de spectrometer uit te zetten en op de x-as de overeenkomstige
concentraties van het element, uitgedrukt in µg per ml.

Met behulp van de ijkcurve wordt de concentratie van de desbetreffende micronutriënt in de
meetoplossing (6.2) en in de blanco-oplossing (7.1) afgelezen. Deze concentraties,
respectievelijk Xs en Xb, worden uitgedrukt in µg per ml.
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8. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

Het procentuele gehalte aan de micronutriënt (E) van de meststof is:

E (%) = [(Xs - Xb) × V × D] / (M × 104)

Indien methode 9.3 is gebruikt:

E (%) = [(Xs - Xb) × V × 2D] / (M × 104)

Hierbij is:

E het procentuele gehalte aan de micronutriënt van de meststof;

Xs de concentratie in de meetoplossing (6.2) in µg/ml;

Xb de concentratie in de blanco-oplossing (7.1) in µg/ml;

V het volume van de volgens methode 9.1 of 9.2 verkregen extractieoplossing in ml;

D de verdunningsfactor die overeenkomt met de bij punt 6.2 uitgevoerde verdunning;

M de massa van de volgens methode 9.1 of 9.2 genomen monsterhoeveelheid in g.

Berekening van de verdunningsfactor D:

indien de volumes a1, a2, a3, ... ai en a ml achtereenvolgens zijn verdund tot respectievelijk
v1, v2, v3, ... vi en 100 ml, is de verdunningsfactor D:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×. × . × . × (vi/ai) × (100/a)
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METHODE 9.5
KWANTITATIEVE ANALYSE VAN BOOR IN EXTRACTEN

VAN MESTSTOFFEN SPECTROMETRISCHE METHODE MET AZOMETHINE-H

1. DOEL

In dit document wordt een methode beschreven voor de kwantitatieve analyse van boor in
extracten van meststoffen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op meststoffen waarvoor in bijlage I.E van deze verordening
is bepaald dat het totale gehalte aan boor en/of het gehalte aan in water oplosbaar boor moet
worden aangegeven en waarvan de extracten volgens methode 9.1 of 9.2 zijn verkregen.

3. PRINCIPE

Het boraation vormt met een azomethine-H-oplossing een geel complex waarvan de
concentratie wordt bepaald met behulp van moleculaire absorptiespectrometrie bij 410 nm.
Ionen die kunnen storen, worden gemaskeerd met EDTA.

4. REAGENTIA

4.1. EDTA-bufferoplossing

Breng in een maatkolf van 500 ml met 300 ml water:

- 75 g ammoniumacetaat (NH4OOCCH3),

- 10 g dinatriumethyleendiaminetetra-acetaat (Na2EDTA),

- 40 ml azijnzuur (CH3COOH, d20 = 1,05 g/ml).

Vul met water aan tot 500 ml en meng. De pH van de oplossing moet 4,8 ± 0,1 zijn;
controleer dit met een glaselektrode.
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4.2. Azomethine-H-oplossing

Breng in een maatkolf van 200 ml:

- 10 ml bufferoplossing (4.1),

- 400 mg azomethine-H (C17H12NNaO8S2) en

- 2 g ascorbinezuur (C6H8O6).

- Vul aan tot 200 ml en meng. Maak geen grote hoeveelheden van dit reagens, dat slechts
enkele dagen stabiel is.

4.3. Boorstandaardoplossingen

4.3.1.Stockoplossing, 100 µg B/ml

Los in een maatkolf van 1000 ml 0,5719 g boorzuur (H3BO3), afgewogen tot op 0,1 mg
nauwkeurig, op in water. Vul met water aan tot 1000 ml, meng en breng de oplossing over in
een kunststoffles. Bewaar de oplossing in de koelkast.

4.3.2.Werkoplossing, 10 µg B/ml

Breng 50 ml stockoplossing (4.3.1) in een maatkolf van 500 ml. Vul met water aan tot 500 ml
en meng.

5. APPARATUUR

Spectrometer voor moleculaire absorptie met cuvetten met een optische weglengte van
10 mm, ingesteld op een golflengte van 410 nm.

6. BEREIDING VAN DE TE ANALYSEREN OPLOSSING

6.1. Oplossen van boor

Zie de methoden 9.1 en/of 9.2 en eventueel 9.3.
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6.2. Bereiding van de meetoplossing

Verdun een hoeveelheid extractieoplossing (6.1) met water tot een oplossing die een voor de
analyse geschikte boorconcentratie (zie 7.2) heeft. Het kan nodig zijn twee opeenvolgende
verdunningen uit te voeren. Zij D de verdunningsfactor.

6.3. Bereiding van de correctieoplossing

Bereid, indien de meetoplossing (6.2) gekleurd is, een correctieoplossing door in een
kunststof kolf 5 ml meetoplossing (6.2), 5 ml EDTA-buffer (4.1) en 5 ml water te brengen.
Meng.

7. UITVOERING

7.1. Bereiding van de blanco-oplossing

Bereid een blanco-oplossing door het hele procédé vanaf de extractie uit te voeren en daarbij
alleen het monster weg te laten.

7.2. Bereiding van de ijkoplossingen

Breng in een reeks maatkolven van 100 ml 0, 5, 10, 15, 20 en 25 ml van de werkoplossing
(4.3.3). Vul met water aan tot 100 ml en meng. Deze oplossingen bevatten 0-2,5 µg boor/ml.

7.3. Ontwikkeling van de kleur

Breng in een reeks kunststofkolven 5 ml van de ijkoplossingen (7.2), de meetoplossing (6.2)
en de blanco-oplossing (7.1). Voeg 5 ml EDTA-bufferoplossing (4.1) en 5 ml azomethine-H-
oplossing (4.2) toe.

Meng en laat de kleur zich gedurende 2,5 tot 3 uur in het donker ontwikkelen.

7.4. Meting

Meet de absorbantie van de oplossingen verkregen volgens (7.3) en eventueel de correctie-
oplossing (6.3) bij een golflengte van 410 nm, waarbij water als referentie wordt gebruikt.
Spoel de cuvetten voor elke meting met water.
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8. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

Teken de ijkcurve door op de x-as de concentratie van de ijkoplossingen (7.2) en op de y-as
de bijbehorende, met de spectrometer gemeten absorptie (7.4) uit te zetten.

Lees uit de ijkcurve de concentratie van boor in de blanco-oplossing (7.1) en in de meet-
oplossing (6.2) af en eventueel, indien de meetoplossing gekleurd is, de gecorrigeerde
concentratie in de meetoplossing. In het laatste geval wordt de absorbantie van de correctie-
oplossing (6.3) afgetrokken van de absorbantie van de meetoplossing (6.2) en wordt voor de
aldus berekende absorbantie de bijbehorende concentratie afgelezen. Zij de concentratie van
de meetoplossing (6.2) of de gecorrigeerde concentratie van de meetoplossing Xs en de
concentratie van de blanco-oplossing Xb.

Het procentuele gehalte aan boor van de meststof is:

B % = [(Xs - Xb) × V × D] / (M × 104)

Indien methode 9.3 is gebruikt:

B % = [(Xs - Xb) × V × 2D] / (M × 104)

Hierbij is:

B het procentuele gehalte aan boor van de meststof;

Xs de concentratie in de meetoplossing (6.2) of de gecorrigeerde concentratie in de
meetoplossing in µg/ml;

Xb de concentratie in de blanco-oplossing (7.1) in µg/ml;

V het volume van de volgens methode 9.1 of 9.2 verkregen extractieoplossing in ml;

D de verdunningsfactor die overeenkomt met de bij punt 6.2 uitgevoerde verdunning;

M de massa van de volgens methode 9.1 of 9.2 genomen monsterhoeveelheid in g.

Berekening van de verdunningsfactor D: indien de volumes a1 en a2 ml achtereenvolgens zijn
verdund tot respectievelijk v1 en v2 ml, is de verdunningsfactor D:

D = (v1/a1) × (v2/a2)
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METHODE 9.6
KWANTITATIEVE ANALYSE VAN KOBALT IN EXTRACTEN VAN MESTSTOFFEN

MET BEHULP VAN ATOOMABSORPTIESPECTROMETRIE

1. DOEL

In dit document wordt een methode beschreven voor de kwantitatieve analyse van kobalt in
extracten van meststoffen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op meststoffen waarvoor in bijlage I.E van deze verordening
is bepaald dat het totale gehalte aan kobalt en/of het gehalte aan in water oplosbaar kobalt
moet worden aangegeven en waarvan de extracten volgens methode 9.1 of 9.2 zijn verkregen.

3. PRINCIPE

Na bewerking en verdunning van de extracten wordt kobalt kwantitatief bepaald met behulp
van atoomabsorptiespectrometrie.

4. REAGENTIA

4.1. Verdund zoutzuur, ongeveer 6 mol/l

Zie methode 9.4 (4.1).

4.2. Verdund zoutzuur, ongeveer 0,5 mol/l

Zie methode 9.4 (4.2).

4.3. Lanthaanzoutoplossing, 10 g La/l

Zie methode 9.4 (4.3).

4.4. Kobaltstandaardoplossing
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4.4.1.Stockoplossing, 1000 µg Co/ml

Weeg in een bekerglas van 250 ml 1 g metallisch kobalt af tot op 0,1 mg nauwkeurig. Voeg
25 ml zoutzuur 6 mol/l (4.1) toe. Verwarm op een kookplaat totdat het metaal volledig is
opgelost. Breng de oplossing na afkoelen kwantitatief over in een maatkolf van 1000 ml, vul
met water aan tot de maatstreep en meng.

4.4.2.Werkoplossing, 100 µg Co/ml

Breng in een maatkolf van 100 ml 10 ml stockoplossing (4.4.1). Vul met zoutzuur 0,5 mol/l
(4.2) aan tot 100 ml en meng.

5. APPARATUUR

Atoomabsorptiespectrometer: zie methode 9.4 (5). De spectrometer moet voorzien zijn van
een voor kobalt karakteristieke stralingsbron (240,7 nm) en een achtergrondcorrectiesysteem.

6. BEREIDING VAN DE TE ANALYSEREN OPLOSSING

6.1. Oplossen van kobalt

Zie de methoden 9.1 en/of 9.2 en eventueel 9.3.

6.2. Bereiding van de meetoplossing

Zie methode 9.4 (6.2). De meetoplossing moet 10% (v/v) lanthaanzoutoplossing (4.3)
bevatten.

7. UITVOERING

7.1. Bereiding van de blanco-oplossing

Zie methode 9.4 (7.1). De blanco-oplossing moet 10% (v/v) van de bij punt 6.2 gebruikte
lanthaanzoutoplossing bevatten.
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7.2. Bereiding van de ijkoplossingen

Zie methode 9.4 (7.2).

Breng voor het optimale meetgebied tussen 0 en 5 µg Co/ml in een reeks maatkolven van
100 ml respectievelijk 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 en 5 ml van de werkoplossing (4.4.2). Pas eventueel de
zoutzuurconcentratie zodanig aan dat deze zo dicht mogelijk bij die van de meetoplossing ligt.
Voeg aan elke maatkolf 10 ml van de bij punt 6.2 gebruikte lanthaanzoutoplossing toe. Vul
met zoutzuur 0,5 mol/l (4.2) aan tot 100 ml en meng. Deze oplossingen bevatten respec-
tievelijk 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 en 5 µg Co/ml.

7.3. Meting

Zie methode 9.4 (7.3). Stel de spectrometer (5) in voor meting bij een golflengte van
240,7 nm.

8. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

Zie methode 9.4 (8).

Het procentuele gehalte aan kobalt van de meststof is:

Co % = [(Xs - Xb) × V × D] / (M × 104)

Indien methode 9.3 is gebruikt:

Co % = [(Xs - Xb) × V × 2D] / (M × 104)

Hierbij is:

Co het procentuele gehalte aan kobalt van de meststof;

Xs de concentratie in de meetoplossing (6.2) in µg/ml;
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Xb de concentratie in de blanco-oplossing (7.1) in µg/ml;

V het volume van de volgens methode 9.1 of 9.2 verkregen extractieoplossing in ml;

D de verdunningsfactor die overeenkomt met de bij punt 6.2 uitgevoerde verdunning;

M de massa van de volgens methode 9.1 of 9.2 genomen monsterhoeveelheid in g.

Berekening van de verdunningsfactor D: indien de volumes a1, a2, a3, ... ai en a ml
achtereenvolgens zijn verdund tot respectievelijk v1, v2, v3, ... vi en 100 ml, is de
verdunningsfactor D:

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

METHODE 9.7
KWANTITATIEVE ANALYSE VAN KOPER IN EXTRACTEN VAN MESTSTOFFEN

MET BEHULP VAN ATOOMABSORPTIESPECTROMETRIE

1. DOEL

In dit document wordt een methode beschreven voor de kwantitatieve analyse van koper in
extracten van meststoffen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op meststoffen waarvoor in bijlage I.E van deze verordening
is bepaald dat het totale gehalte aan koper en/of het gehalte aan in water oplosbaar koper moet
worden aangegeven en waarvan de extracten volgens methode 9.1 of 9.2 zijn verkregen.

3. PRINCIPE

Na bewerking en verdunning van de extracten wordt koper kwantitatief bepaald met behulp
van atoomabsorptiespectrometrie.

4. REAGENTIA

4.1. Verdund zoutzuur, ongeveer 6 mol/l

Zie methode 9.4 (4.1).
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4.2. Verdund zoutzuur, ongeveer 0,5 mol/l

Zie methode 9.4 (4.2).

4.3. Waterstofperoxideoplossing (30% H2O2, d20 = 1,11 g/ml), vrij van micronutriënten

4.4. Koperstandaardoplossing

4.4.1.Stockoplossing, 1000 µg Cu/ml

Weeg in een bekerglas van 250 ml 1 g koperpoeder af tot op 0,1 mg nauwkeurig. Voeg 25 ml
zoutzuur 6 mol/l (4.1) toe. Voeg 5 ml van de waterstofperoxideoplossing (4.3) toe. Kook op
een kookplaat totdat het koper volledig is opgelost. Breng de oplossing na afkoelen
kwantitatief over in een maatkolf van 1000 ml, vul met water aan tot de maatstreep en meng.

4.4.2.Werkoplossing, 100 µg Cu/ml

Breng in een maatkolf van 200 ml 20 ml van de stockoplossing (4.4.1). Vul met zoutzuur
0,5 mol/l (4.2) aan tot 200 ml en meng.

5. APPARATUUR

Atoomabsorptiespectrometer: zie methode 9.4 (5). De spectrometer moet voorzien zijn van
een voor koper karakteristieke stralingsbron (324,8 nm).

6. BEREIDING VAN DE TE ANALYSEREN OPLOSSING

6.1. Oplossen van koper

Zie de methoden 9.1 en/of 9.2 en eventueel 9.3.

6.2. Bereiding van de meetoplossing

Zie methode 9.4 (6.2).
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7. UITVOERING

7.1. Bereiding van de blanco-oplossing

Zie methode 9.4 (7.1).

7.2. Bereiding van de ijkoplossingen

Zie methode 9.4 (7.2).

Breng voor het optimale meetgebied tussen 0 en 5 µg Cu/ml in een reeks maatkolven van
100 ml respectievelijk 0, 0,5 1, 2, 3, 4 en 5 ml van de werkoplossing (4.4.2). Pas eventueel de
zoutzuurconcentratie zodanig aan dat deze zo dicht mogelijk bij die van de meetoplossing
(6.2) ligt. Vul met zoutzuur 0,5 mol/l (4.2) aan tot 100 ml en meng. Deze oplossingen
bevatten respectievelijk 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 en 5 µg Cu/ml.

7.3. Meting

Zie methode 9.4 (7.3). Stel de spectrometer (5) in voor meting bij een golflengte van
324,8 nm.

8. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

Zie methode 9.4 (8).

Het procentuele gehalte aan koper van de meststof is:

Cu % = [(Xs - Xb) × V × D] / (M × 104)

Indien methode 9.3 is gebruikt:

Cu % = [(Xs - Xb) × V × 2D] / (M × 104)

Hierbij is:

Cu het procentuele gehalte aan koper van de meststof;

Xs de concentratie in de meetoplossing (6.2) in µg/ml;
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Xb de concentratie in de blanco-oplossing (7.1) in µg/ml;

V het volume van de volgens methode 9.1 of 9.2 verkregen extractieoplossing in ml;

D de verdunningsfactor die overeenkomt met de bij punt 6.2 uitgevoerde verdunning;

M de massa van de volgens methode 9.1 of 9.2 genomen monsterhoeveelheid in g.

Berekening van de verdunningsfactor D: indien de volumes a1, a2, a3, ... ai en a ml
achtereenvolgens zijn verdund tot respectievelijk v1, v2, v3,... vi en 100 ml, is de
verdunningsfactor D:

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

METHODE 9.8
KWANTITATIEVE ANALYSE VAN IJZER IN EXTRACTEN VAN MESTSTOFFEN

MET BEHULP VAN ATOOMABSORPTIESPECTROMETRIE

1. DOEL

In dit document wordt een methode beschreven voor de kwantitatieve analyse van ijzer in
extracten van meststoffen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op meststoffen waarvoor in bijlage I.E van deze verordening
is bepaald dat het totale gehalte aan ijzer en/of het gehalte aan in water oplosbaar ijzer moet
worden aangegeven en waarvan de extracten volgens methode 9.1 of 9.2 zijn verkregen.

3. PRINCIPE

Na bewerking en verdunning van de extracten wordt ijzer kwantitatief bepaald met behulp
van atoomabsorptiespectrometrie.
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4. REAGENTIA

4.1. Verdund zoutzuur, ongeveer 6 mol/l

Zie methode 9.4 (4.1).

4.2. Verdund zoutzuur, ongeveer 0,5 mol/l

Zie methode 9.4 (4.2).

4.3. Waterstofperoxideoplossing (30% H2O2, d20 = 1,11 g/ml), vrij van micronutriënten

4.4. Lanthaanzoutoplossing, 10 g La/l

Zie methode 9.4 (4.3).

4.5. IJzerstandaardoplossing

4.5.1.Stockoplossing, 1000 µg Fe/ml

Weeg in een bekerglas van 500 ml 1 g zuiver ijzerdraad af tot op 0,1 mg nauwkeurig. Voeg
200 ml zoutzuur 6 mol/l (4.1) toe. Voeg 15 ml van de waterstofperoxideoplossing (4.3) toe.
Verwarm op een kookplaat totdat het ijzer volledig opgelost is. Breng de oplossing na
afkoelen kwantitatief over in een maatkolf van 1 000 ml, vul met water aan tot de maatstreep
en meng.

4.5.2.Werkoplossing, 100 µg Fe/ml

Breng 20 ml van de stockoplossing (4.5.1) in een maatkolf van 200 ml. Vul met zoutzuur
0,5 mol/l (4.2) aan tot de maatstreep en meng.

5. APPARATUUR

Atoomabsorptiespectrometer: zie methode 9.4 (5). De spectrometer moet voorzien zijn van
een voor ijzer karakteristieke stralingsbron (248,3 nm).
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6. BEREIDING VAN DE TE ANALYSEREN OPLOSSING

6.1. Oplossen van ijzer

Zie de methoden 9.1 en/of 9.2 en eventueel 9.3.

6.2. Bereiding van de meetoplossing

Zie methode 9.4 (6.2). De meetoplossing moet 10% (v/v) lanthaanzoutoplossing bevatten.

7. UITVOERING

7.1. Bereiding van de blanco-oplossing

Zie methode 9.4 (7.1). De blanco-oplossing moet 10% (v/v) van de bij punt 6.2 gebruikte
lanthaanzoutoplossing bevatten.

7.2. Bereiding van de ijkoplossingen

Zie methode 9.4 (7.2).

Breng voor het optimale meetgebied tussen 0 en 10 µg Fe/ml in een reeks maatkolven van
100 ml respectievelijk 0, 2, 4, 6, 8 en 10 ml van de werkoplossing (4.5.2). Pas eventueel de
zoutzuurconcentratie zodanig aan dat deze zo dicht mogelijk bij die van de meetoplossing ligt.
Voeg aan elke maatkolf 10 ml van de bij punt 6.2 gebruikte lanthaanzoutoplossing toe. Vul
met zoutzuur 0,5 mol/l (4.2) aan tot 100 ml en meng. Deze oplossingen bevatten respec-
tievelijk 0, 2, 4, 6, 8 en 10 µg Fe/ml.

7.3. Meting

Zie methode 9.4 (7.3). Stel de spectrometer (5) in voor meting bij een golflengte van
248,3 nm.

8. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

Zie methode 9.4 (8).
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Het procentuele gehalte aan ijzer van de meststof is:

Fe % = [(Xs - Xb) × V × D] / (M × 104)

Indien methode 9.3 is gebruikt:

Fe % = [(Xs - Xb) × V × 2D] / (M × 104)

Hierbij is:

Fe het procentuele gehalte aan ijzer van de meststof;

Xs de concentratie in de meetoplossing (6.2) in µg/ml;

Xb de concentratie in de blanco-oplossing (7.1) in µg/ml;

V het volume van de volgens methode 9.1 of 9.2 verkregen extractieoplossing in ml;

D de verdunningsfactor die overeenkomt met de bij punt 6.2 uitgevoerde verdunning;

M de massa van de volgens methode 9.1 of 9.2 genomen monsterhoeveelheid in g.

Berekening van de verdunningsfactor D: indien de volumes a1, a2, a3, ... ai en a ml
achtereenvolgens zijn verdund tot respectievelijk v1, v2, v3, ... vi en 100 ml, is de
verdunningsfactor D:

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

METHODE 9.9
KWANTITATIEVE ANALYSE VAN MANGAAN IN EXTRACTEN VAN MESTSTOFFEN

MET BEHULP VAN ATOOMABSORPTIESPECTROMETRIE

1. DOEL

In dit document wordt een methode beschreven voor de kwantitatieve analyse van mangaan in
extracten van meststoffen.
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2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op meststoffen waarvoor in bijlage I.E van deze verordening
is bepaald dat het totale gehalte aan mangaan en/of het gehalte aan in water oplosbaar
mangaan moet worden aangegeven en waarvan de extracten volgens methode 9.1 of 9.2 zijn
verkregen.

3. PRINCIPE

Na bewerking en verdunning van de extracten wordt mangaan kwantitatief bepaald met
behulp van atoomabsorptiespectrometrie.

4. REAGENTIA

4.1. Verdund zoutzuur, ongeveer 6 mol/l

Zie methode 9.4 (4.1).

4.2. Verdund zoutzuur, ongeveer 0,5 mol/l

Zie methode 9.4 (4.2).

4.3. Lanthaanzoutoplossing, 10 g La/l

Zie methode 9.4 (4.3).

4.4. Mangaanstandaardoplossing

4.4.1.Stockoplossing, 1000 µg Mn/ml

Weeg in een bekerglas van 250 ml 1 g mangaanpoeder af tot op 0,1 mg nauwkeurig. Voeg
25 ml zoutzuur 6 mol/l (4.1) toe. Verwarm op een kookplaat totdat het metaal volledig is
opgelost. Breng de oplossing na afkoelen kwantitatief over in een maatkolf van 1000 ml, vul
met water aan tot de maatstreep en meng.
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4.4.2.Werkoplossing, 100 µg Mn/ml

Breng 20 ml van de stockoplossing (4.4.1) in een maatkolf van 200 ml. Vul met zoutzuur
0,5 mol/l (4.2) aan tot de maatstreep en meng.

5. APPARATUUR

Atoomabsorptiespectrometer: zie methode 9.4 (5). De spectrometer moet voorzien zijn van
een voor mangaan karakteristieke stralingsbron (279,6 nm).

6. BEREIDING VAN DE TE ANALYSEREN OPLOSSING

6.1. Oplossen van mangaan

Zie de methoden 9.1 en/of 9.2 en eventueel 9.3.

6.2. Bereiding van de meetoplossing

Zie methode 9.4 (6.2). De meetoplossing moet 10% (v/v) lanthaanzoutoplossing (4.3)
bevatten.

7. UITVOERING

7.1. Bereiding van de blanco-oplossing

Zie methode 9.4 (7.1). De blanco-oplossing moet 10% (v/v) van de bij punt 6.2 gebruikte
lanthaanzoutoplossing bevatten.

7.2. Bereiding van de ijkoplossingen

Zie methode 9.4 (7.2).

Breng voor het optimale meetgebied tussen 0 en 5 µg Mn/ml in een reeks maatkolven van
100 ml respectievelijk 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 en 5 ml van de werkoplossing (4.4.2). Pas eventueel de
zoutzuurconcentratie zodanig aan dat deze zo dicht mogelijk bij die van de meetoplossing ligt.
Voeg aan elke maatkolf 10 ml van de bij punt 6.2 gebruikte lanthaanzoutoplossing toe. Vul
met zoutzuur 0,5 mol/l (4.2) aan tot 100 ml en meng. Deze oplossingen bevatten
respectievelijk 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 en 5 µg Mn/ml.
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7.3. Meting

Zie methode 9.4 (7.3). Stel de spectrometer (5) in voor meting bij een golflengte van
279,6 nm.

8. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

Zie methode 9.4 (8).

Het procentuele gehalte aan mangaan van de meststof is:

Mn % = [(Xs - Xb) × V × D] / (M × 104)

Indien methode 9.3 is gebruikt:

Mn % = [(Xs - Xb) × V × 2D] / (M × 104)

Hierbij is:

Mn het procentuele gehalte aan mangaan van de meststof;

Xs de concentratie in de meetoplossing (6.2) in µg/ml;

Xb de concentratie in de blanco-oplossing (7.1) in µg/ml;

V het volume van de volgens methode 9.1 of 9.2 verkregen extractieoplossing in ml;

D de verdunningsfactor die overeenkomt met de bij punt 6.2 uitgevoerde verdunning;

M de massa van de volgens methode 9.1 of 9.2 genomen monsterhoeveelheid in g.

Berekening van de verdunningsfactor D: indien de volumes a1, a2, a3, ... ai en a ml
achtereenvolgens zijn verdund tot respectievelijk v1, v2, v3, ... vi en 100 ml, is de
verdunningsfactor D:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a)
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METHODE 9.10
KWANTITATIEVE ANALYSE VAN MOLYBDEEN IN EXTRACTEN
VAN MESTSTOFFEN MET BEHULP VAN SPECTROMETRIE VAN

EEN COMPLEX MET AMMONIUMTHIOCYANAAT

1. DOEL

In dit document wordt een methode beschreven voor de kwantitatieve analyse van molybdeen
in extracten van meststoffen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op meststoffen waarvoor in bijlage I.E van deze verordening
is bepaald dat het totale gehalte aan molybdeen en/of het gehalte aan in water oplosbaar
molybdeen moet worden aangegeven en waarvan de extracten volgens methode 9.1 of 9.2 zijn
verkregen.

3. PRINCIPE

Molybdeen (V) vormt in zuur milieu met SCN--ionen een complex: [MoO(SCN)5] 2-.

Het molybdeencomplex wordt geëxtraheerd met n-butylacetaat. Storende ionen zoals ijzer
blijven achter in de waterige fase. De geeloranje kleur wordt bepaald met behulp van
moleculaire absorptiespectrometrie bij 470 nm.

4. REAGENTIA

4.1. Verdund zoutzuur, ongeveer 6 mol/l

Zie methode 9.4 (4.1).

4.2. Oplossing van koper in zoutzuur 1,5 mol/l, 70 µg Cu/l

Los in een maatkolf van 1000 ml 275 mg kopersulfaat (CuSO4.5H2O), afgewogen tot op
0,1 mg nauwkeurig, op in 250 ml zoutzuur 6 mol/l (4.1). Vul met water aan tot 1000 ml en
meng.
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4.3. Ascorbinezuuroplossing, 50 g/1

Los in een maatkolf van 1000 ml 50 g ascorbinezuur (C6H8O6) op in water. Vul met water aan
tot 1000 ml, meng en bewaar in de koelkast.

4.4. n-Butylacetaat

4.5. Ammoniumthiocyanaatoplossing, 0,2 mol/l

Los in een maatkolf van 1000 ml 15,224 g NH4SCN op in water. Vul met water aan tot
1000 ml, meng en bewaar in een donkergekleurde fles.

4.6. Oplossing van tin(II)chloride in zoutzuur 2 mol/l, 50 g/l

Deze oplossing moet volledig helder zijn en vlak vóór gebruik worden gemaakt. Gebruik zeer
zuiver tin(II)chloride, anders is de oplossing niet helder.

Los voor de bereiding van 100 ml oplossing 5 g tin(II)chloride (SnCl2 . 2H2O) op in 35 ml
zoutzuur 6 mol/l (4.1). Voeg 10 ml koperoplossing (4.2) toe. Vul met water aan tot 100 ml en
meng.

4.7. Molybdeenstandaardoplossingen

4.7.1.Stockoplossing, 500 µg Mo/ml

Los in een maatkolf van 1000 ml 0,920 g ammoniummolybdaat [(NH4)6Mo7O24 . 4H2O],
afgewogen tot op 0,1 mg nauwkeurig, op in zoutzuur 6 mol/l (4.1). Vul met zoutzuur 6 mol/l
aan tot 1000 ml en meng.

4.7.2.Tussenoplossing, 25 µg Mo/ml

Breng 25 ml van de stockoplossing (4.7.1) in een maatkolf van 500 ml. Vul met zoutzuur
6 mol/l (4.1) aan tot 500 ml en meng.

4.7.3.Werkoplossing, 2,5 µg Mo/ml

Breng 10 ml van de tussenoplossing (4.7.2) in een maatkolf van 100 ml. Vul met zoutzuur
6 mol/l (4.1) aan tot 100 ml en meng.
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5. APPARATUUR

5.1. Moleculaire absorptiespectrometer, ingesteld op 470 nm en uitgerust met cuvetten met een
optische weglengte van 20 mm

5.2. Scheitrechter, 200 of 250 ml

6. BEREIDING VAN DE TE ANALYSEREN OPLOSSING

6.1. Oplossen van molybdeen

Zie de methoden 9.1 en/of 9.2 en eventueel 9.3.

6.2. Bereiding van de meetoplossing

Verdun een hoeveelheid extractieoplossing (6.1) zodanig met zoutzuur 6 mol/l (4.1) dat een
geschikte concentratie van molybdeen (Mo) wordt verkregen. Zij D de verdunningsfactor.

Neem van de laatste aldus verkregen verdunning een hoeveelheid (= a ml) die 1 tot 12 µg
molybdeen bevat en breng deze in de scheitrechter (5.2). Vul met zoutzuur 6 mol/l (4.1) aan
tot 50 ml.

7. UITVOERING

7.1. Bereiding van de blanco-oplossing

Bereid een blanco-oplossing door het hele procédé vanaf de extractie uit te voeren en daarbij
alleen het monster weg te laten.

7.2. Bereiding van de ijkoplossingen

Bereid een reeks van ten minste zes ijkoplossingen met oplopende concentratie, waarbij de
concentraties binnen het optimale meetgebied van de spectrometer liggen.
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Breng voor een meetgebied van 0 tot 12,5 µg Mo respectievelijk 0, 1, 2, 3, 4 en 5 ml van de
werkoplossing (4.7.3) in scheitrechters (5.2). Vul met zoutzuur 6 mol/l (4.1) aan tot 50 ml. De
scheitrechters bevatten respectievelijk 0, 2,5, 5,0, 7,5, 10 en 12,5 µg molybdeen (Mo).

7.3. Vorming en scheiding van het complex

Breng in elke scheitrechter (6.2, 7.1 en 7.2) achtereenvolgens in deze volgorde:

- 10 ml koperoplossing (4.2)

- 20 ml ascorbinezuuroplossing (4.3).

Meng door de scheitrechter om te keren en wacht 2 tot 3 minuten. Voeg vervolgens toe:

- 10 ml n-butylacetaat (4.4) met een precisiepipet

- 20 ml thiocyanaatoplossing (4.5).

Schud gedurende één minuut om het complex te extraheren naar de organische fase. Laat de
scheitrechter staan en verwijder na de fasescheiding de waterige fase volledig. Was
vervolgens de organische fase met:

- 10 ml tin(II)chlorideoplossing (4.6).

Schud gedurende één minuut, wacht tot de fasen gescheiden zijn en verwijder de waterige
fase volledig. Breng de organische fase over in een reageerbuis om de gesuspendeerde
waterdruppels te kunnen verzamelen.

7.4. Meting

Meet de absorbantie van de oplossingen verkregen volgens (7.3) bij een golflengte van
470 nm, waarbij de ijkoplossing met 0 µg Mo/ml (7.2) als referentie wordt gebruikt.
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8. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

Teken de ijkcurve door voor elk van de ijkoplossingen (7.2) op de y-as de met de spectro-
meter gemeten absorbantie uit te zetten en op de x-as de overeenkomstige massa molybdeen,
uitgedrukt in µg Mo.

Met behulp van de ijkcurve wordt de massa molybdeen in de meetoplossing (6.2), xs, en de
blanco-oplossing (7.1), xb, afgelezen.

Het procentuele gehalte aan molybdeen van de meststof is:

Mo % = [Xs - Xb) × V/a × D] / (M × 104)

Indien methode 9.3 is gebruikt:

Mn % = [Xs - Xb) × V/a × 2D] / (M × 104)

Hierbij is:

Mo het procentuele gehalte aan molybdeen van de meststof;

a de van de laatste verdunning (6.2) genomen hoeveelheid in ml;

Xs de massa van molybdeen in de meetoplossing (6.2) in µg;

Xb de massa van molybdeen in de blanco-oplossing (7.1), met hetzelfde volume (a) als
voor de meetoplossing (6.2) is genomen, in µg;

V het volume van de volgens methode 9.1 of 9.2 verkregen extractieoplossing in ml; 9.2;

D de verdunningsfactor die overeenkomt met de bij punt 6.2 uitgevoerde verdunning;

M de massa van de volgens methode 9.1 of 9.2 genomen monsterhoeveelheid in g.
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Berekening van de verdunningsfactor D: indien de volumes a1 en a2 ml achtereenvolgens zijn
verdund tot respectievelijk v1 en v2 ml, is de verdunningsfactor D:

D = (v1/a1) × (v2/a2)

METHODE 9.11
KWANTITATIEVE ANALYSE VAN ZINK IN EXTRACTEN VAN MESTSTOFFEN

MET BEHULP VAN ATOOMABSORPTIESPECTROMETRIE

1. DOEL

In dit document wordt een methode beschreven voor de kwantitatieve analyse van zink in
extracten van meststoffen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op meststoffen waarvoor in bijlage I.E van deze verordening
is bepaald dat het totale gehalte aan zink en/of het gehalte aan in water oplosbaar zink moet
worden aangegeven en waarvan de extracten volgens methode 9.1 of 9.2 zijn verkregen.

3. PRINCIPE

Na bewerking en verdunning van de extracten wordt zink kwantitatief bepaald met behulp van
atoomabsorptiespectrometrie.

4. REAGENTIA

4.1. Verdund zoutzuur, ongeveer 6 mol/l

Zie methode 9.4 (4.1).

4.2. Verdund zoutzuur, ongeveer 0,5 mol/l

Zie methode 9.4 (4.2).

4.3. Lanthaanzoutoplossing, 10 g La/l

Zie methode 9.4 (4.3).
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4.4. Zinkstandaardoplossing

4.4.1.Stockoplossing, 1000 µg Zn/ml

Los in een maatkolf van 1000 ml 1 g zinkpoeder of zinkkorrels, afgewogen tot op 0,1 mg
nauwkeurig, op in 25 ml zoutzuur 6 mol/l (4.1). Vul na volledig oplossen aan met water tot
1000 ml en meng.

4.4.2.Werkoplossing, 100 µg Zn/ml

Verdun in een maatkolf van 200 ml 20 ml van de stockoplossing (4.4.1) met zoutzuur
0,5 mol/l (4.2). Vul met zoutzuur 0,5 mol/l (4.2) aan tot de maatstreep en meng.

5. APPARATUUR

Atoomabsorptiespectrometer: zie methode 9.4 (5). De spectrometer moet voorzien zijn van
een voor zink karakteristieke stralingsbron (213,8 nm) en een achtergrondcorrectiesysteem.

6. BEREIDING VAN DE TE ANALYSEREN OPLOSSING

6.1. Oplossen van zink

Zie de methoden 9.1 en/of 9.2 en eventueel 9.3.

6.2. Bereiding van de meetoplossing

Zie methode 9.4 (6.2). De meetoplossing moet 10% (v/v) lanthaanzoutoplossing (4.3)
bevatten.

7. UITVOERING

7.1. Bereiding van de blanco-oplossing

Zie methode 9.4 (7.1). De blanco-oplossing moet 10% (v/v) van de bij punt 6.2 gebruikte
lanthaanzoutoplossing bevatten.
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7.2. Bereiding van de ijkoplossingen

Zie methode 9.4 (7.2).

Breng voor het optimale meetgebied tussen 0 en 5 µg Zn/ml in een reeks maatkolven van
100 ml respectievelijk 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 en 5 ml van de werkoplossing (4.4.2). Pas eventueel de
zoutzuurconcentratie zodanig aan dat deze zo dicht mogelijk bij die van de meetoplossing ligt.
Voeg aan elke maatkolf 10 ml van de bij punt 6.2 gebruikte lanthaanzoutoplossing toe. Vul
met zoutzuur 0,5 mol/l (4.2) aan tot 100 ml en meng. Deze oplossingen bevatten
respectievelijk 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 en 5 µg Zn/ml.

7.3. Meting

Zie methode 9.4 (7.3). Stel de spectrometer (5) in voor meting bij een golflengte van
213,8 nm.

8. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

Zie methode 9.4 (8).

Het procentuele gehalte aan mangaan van de meststof is:

Zn % = [(Xs - Xb) × V × D] / (M × 104)

Indien methode 9.3 is gebruikt:

Zn % = [(Xs - Xb) × V × 2D] / (M × 104)

Hierbij is:

Zn het procentuele gehalte aan zink van de meststof;

Xs de concentratie in de meetoplossing (6.2) in µg/ml;

Xb de concentratie in de blanco-oplossing (7.1) in µg/ml;
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V het volume van de volgens methode 9.1 of 9.2 verkregen extractieoplossing in ml;

D de verdunningsfactor die overeenkomt met de bij punt 6.2 uitgevoerde verdunning;

M de massa van de volgens methode 9.1 of 9.2 genomen monsterhoeveelheid in g.

Berekening van de verdunningsfactor D: indien de volumes a1, a2, a3, ... ai en a ml
achtereenvolgens zijn verdund tot respectievelijk v1, v2, v3, ... vi en 100 ml, is de
verdunningsfactor D:

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

METHODEN 10
MICRONUTRIËNTEN MET EEN GEHALTE VAN MEER DAN 10%

METHODE 10.1
EXTRACTIE VAN MICRONUTRIËNTEN TOTAAL

1. DOEL

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de extractie van de volgende
micronutriënten: boor totaal, kobalt totaal, koper totaal, ijzer totaal, mangaan totaal,
molybdeen totaal en zink totaal. Het is de bedoeling zo weinig mogelijk extracties uit te
voeren, zodat voor de bepaling van het totaalgehalte aan elk van bovengenoemde
micronutriënten zoveel mogelijk hetzelfde extract kan worden gebruikt.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op de EG-meststoffen die onder bijlage I.E van deze
verordening vallen en die een of meer van de volgende micronutriënten bevatten: boor,
kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen en zink. Zij is van toepassing voor de bepaling van
elke micronutriënt met een gegarandeerd gehalte van meer dan 10%.
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3. PRINCIPE

Oplossen in kokend verdund zoutzuur.

Noot:

Dit is een empirische extractie die afhankelijk van het product of de overige bestanddelen van
de meststof min of meer volledig kan zijn. Vooral voor bepaalde mangaanoxiden kan de
geëxtraheerde hoeveelheid duidelijk lager zijn dan de totale hoeveelheid maangaan in het
product. De fabrikanten van meststoffen dienen zich ervan te vergewissen dat het opgegeven
gehalte daadwerkelijk overeenkomt met de hoeveelheid die onder de in deze methode
opgegeven omstandigheden in oplossing wordt gebracht.

4. REAGENTIA

4.1. Verdund zoutzuur, ongeveer 6 mol/l

Voeg 1 deel zoutzuur (HCl, d20 = 1,18 g/ml) toe aan 1 deel water.

4.2. Geconcentreerd ammoniumhydroxide (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml)

5. APPARATUUR

5.1. Elektrische verwarmingsplaat met instelbare temperatuur

5.2. pH-meter

Noot:

Voor de kwantitatieve analyse van boor in het extract mag geen boorsilicaatglaswerk worden
gebruikt. Voor deze extractie bij kooktemperatuur wordt de voorkeur gegeven aan teflon of
kwartsglas. Wanneer voor het wassen van het glaswerk detergenten worden gebruikt die
boraten bevatten, moet het glaswerk zeer zorgvuldig worden gespoeld.

6. BEREIDING VAN HET MONSTER

Zie methode 1.
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7. UITVOERING

7.1. Monsterhoeveelheid

Weeg afhankelijk van het aangegeven gehalte van het product aan het desbetreffende element
een hoeveelheid meststof af van 1 of 2 g. Om een eindoplossing te verkrijgen waarvan de
concentratie na de nodige verdunning binnen het meetbereik van elke methode ligt, moet de
volgende tabel worden gebruikt. Het monster wordt tot op 1 mg nauwkeurig afgewogen.

Aangegeven gehalte van de meststof aan micronutriënt (%) > 10 < 25 ≥ 25
Monsterhoeveelheid (g) 2 1
Hoeveelheid element in het monster (mg) > 200 < 500 ≥ 250
Extractievolume V (ml) 500 500
Concentratie van het element in het extract (mg/l) > 400 < 1000 ≥ 500

De monsters worden in bekerglazen van 250 ml gebracht.

7.2. Oplossen

Bevochtig het monster zo nodig met een beetje water en voeg vervolgens in kleine hoeveel-
heden en voorzichtig 10 ml verdund zoutzuur (4.1) per g meststof toe; voeg vervolgens
ongeveer 50 ml water toe. Dek het bekerglas af met een horlogeglas en meng. Breng de
vloeistof aan de kook op een verwarmingsplaat en laat gedurende 30 minuten koken. Laat de
vloeistof afkoelen, waarbij nu en dan wordt geroerd, en breng het mengsel kwantitatief over
in een maatkolf van 500 ml. Vul met water aan tot de maatstreep en meng. Filtreer door een
droog filter in een droge fles, waarbij het eerste gedeelte van het filtraat niet wordt
opgevangen. Het extract moet volledig helder zijn.

Het is aan te bevelen het heldere filtraat onmiddellijk te gebruiken voor de kwantitatieve
analyse. Sluit, indien dit niet gebeurt, de fles af.

Noot:

Extracten waarin het gehalte aan boor moet worden bepaald, worden met geconcentreerd
ammoniumhydroxide (4.2) op een pH van 4-6 gebracht.
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8. KWANTITATIEVE ANALYSE

Voor de analyse van de micronutriënten wordt een hoeveelheid genomen die is vermeld bij de
specifieke methoden voor de verschillende micronutriënten.

De methoden 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 en 10.10 kunnen niet worden gebruikt om elementen in
chelaat- of complexvorm te bepalen. In deze gevallen moet methode 10.3 worden toegepast
alvorens over te gaan tot de eigenlijke analyse.

Er wordt aan herinnerd dat dit voor analyses met behulp van atoomabsorptiespectrometrie
(methoden 10.8 en 10.11) meestal niet nodig is.

METHODE 10.2
EXTRACTIE VAN IN WATER OPLOSBARE MICRONUTRIËNTEN

1. DOEL

In dit document wordt de methode vastgesteld voor de extractie van in water oplosbare
vormen van de micronutriënten boor, kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen en zink. Het is
de bedoeling zo weinig mogelijk extracties uit te voeren, zodat voor de bepaling van het
gehalte aan elk van bovengenoemde micronutriënten zoveel mogelijk hetzelfde extract kan
worden gebruikt.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op de EG-meststoffen die onder bijlage I.E van deze
verordening vallen en die een of meer van de volgende micronutriënten bevatten: boor,
kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen en zink. Zij is van toepassing voor de bepaling van
elke micronutriënt met een gegarandeerd gehalte van meer dan 10%.

3. PRINCIPE

De micronutriënten worden geëxtraheerd door schudden van de meststoffen in water bij een
temperatuur van 20 (± 2) °C.

Noot:

Dit is een empirische extractie die min of meer volledig kan zijn.
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4. REAGENTIA

4.1. Verdund zoutzuur, ongeveer 6 mol/l

Voeg 1 deel zoutzuur (HCl, d20 = 1,18 g/ml) toe aan 1 deel water.

5. APPARATUUR

5.1. Roteermolen, ingesteld op ongeveer 35 tot 40 toeren per minuut

Noot:

Voor de kwantitatieve analyse van boor in het extract mag geen boorsilicaatglaswerk worden
gebruikt. Voor deze extractie wordt de voorkeur gegeven aan teflon of kwartsglas. Wanneer
voor het wassen van het glaswerk detergenten worden gebruikt die boraten bevatten, moet het
glaswerk zeer zorgvuldig worden gespoeld.

6. BEREIDING VAN HET MONSTER

Zie methode 1.

7. UITVOERING

7.1. Monsterhoeveelheid

Weeg afhankelijk van het aangegeven gehalte van het product aan het desbetreffende element
een hoeveelheid meststof af van 1 of 2 g. Om een eindoplossing te verkrijgen waarvan de
concentratie na de nodige verdunning binnen het meetbereik van elke methode ligt, moet de
volgende tabel worden gebruikt. Het monster wordt tot op 1 mg nauwkeurig afgewogen.

Aangegeven gehalte van de meststof aan micronutriënt (%) > 10 < 25 ≥ 25
Monsterhoeveelheid (g) 2 1
Hoeveelheid element in het monster (mg) > 200 < 500 ≥ 250
Extractievolume V (ml) 500 500
Concentratie van het element in het extract (mg/l) > 400 < 1000 ≥ 500

Het monster wordt in een schudkolf van 500 ml gebracht.
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7.2. Oplossen

Voeg ongeveer 400 ml water toe.

Sluit de kolf zorgvuldig af, schud krachtig met de hand om het product goed te dispergeren en
zet de kolf in de roteermolen (5.1). Laat het apparaat gedurende 30 minuten draaien.

Vul met water aan tot de maatstreep en meng.

7.3. Bereiding van de meetoplossing

Filtreer onmiddellijk in een schone droge fles. Sluit de fles af. Voer de bepalingen
onmiddellijk na de filtratie uit.

Noot:

Voer, indien het filtraat geleidelijk weer troebel wordt, een nieuwe extractie uit volgens (7.1)
en (7.2) in een kolf met volume Ve. Filtreer in een maatkolf met volume W, die vooraf is
gedroogd en 5 ml zoutzuur (4.1) bevat. Stop de filtratie op het ogenblik dat de maatstreep
wordt bereikt en meng.

De waarde van V bij de weergave van de resultaten wordt nu:

V = Ve × W / (W - 5)

De verdunningen bij de weergave van de resultaten hebben betrekking op deze waarde V.

8. KWANTITATIEVE ANALYSE

Voor de analyse van de micronutriënten wordt een hoeveelheid genomen die is vermeld bij de
specifieke methoden voor de verschillende micronutriënten.

De methoden 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 en 10.10 kunnen niet worden gebruikt om elementen in
chelaat- of complexvorm te bepalen. In deze gevallen moet methode 10.3 worden toegepast
alvorens over te gaan tot de eigenlijke analyse.

Er wordt aan herinnerd dat dit voor analyses met behulp van atoomabsorptiespectrometrie
(methoden 10.8 en 10.11) meestal niet nodig is.
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METHODE 10.3
VERWIJDERING VAN ORGANISCHE VERBINDINGEN

IN EXTRACTEN VAN MESTSTOFFEN

1. DOEL

In dit document wordt een methode beschreven voor de verwijdering van organische
verbindingen in extracten van meststoffen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op meststoffen waarvoor in bijlage I.E van deze verordening
is bepaald dat het totale gehalte aan het element en/of het gehalte aan het in water oplosbare
element moet worden aangegeven en waarvan de extracten volgens methode 10.1 of 10.2 zijn
verkregen.

Noot:

De aanwezigheid van kleine hoeveelheden organisch materiaal heeft meestal geen invloed op
analyses met behulp van atoomabsorptiespectrometrie.

3. PRINCIPE

De organische verbindingen in een hoeveelheid extract worden geoxideerd met waterstof-
peroxide.

4. REAGENTIA

4.1. Verdund zoutzuur, ongeveer 0,5 mol/l

Voeg 1 deel zoutzuur (HCl, d20 = 1,18 g/ml) toe aan 20 delen water.

4.2. Waterstofperoxideoplossing (30% H2O2, d20 = 1,11 g/ml), vrij van micronutriënten

5. APPARATUUR

Elektrische verwarmingsplaat met instelbare temperatuur.
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6. UITVOERING

Neem 25 ml van de volgens methode 10.1 of 10.2 verkregen extractieoplossing en breng deze
in een bekerglas van 100 ml. Voeg, als extractiemethode 10.2 is toegepast, 5 ml verdund
zoutzuur (4.1) toe. Voeg vervolgens 5 ml waterstofperoxideoplossing (4.2) toe. Dek af met
een horlogeglas. Laat het oxidatieproces gedurende ongeveer 1 uur op kamertemperatuur
verlopen, breng de oplossing vervolgens geleidelijk aan de kook en laat deze gedurende een
half uur koken. Voeg, indien nodig, opnieuw 5 ml waterstofperoxide aan de lauwe oplossing
toe om de organische verbindingen verder af te breken en verwijder daarna door koken de
overmaat waterstofperoxide. Laat de oplossing afkoelen en breng deze kwantitatief over in
een maatkolf van 50 ml. Aanlengen tot 50 ml met water en mengen. Filtreer indien nodig.

Bij het nemen van de te analyseren hoeveelheid en de berekening van het procentuele gehalte
aan micronutriënt van het product moet rekening worden gehouden met deze tweevoudige
verdunning.

METHODE 10.4
KWANTITATIEVE ANALYSE VAN MICRONUTRIËNTEN IN EXTRACTEN

VAN MESTSTOFFEN MET BEHULP VAN ATOOMABSORPTIESPECTROMETRIE
(algemene werkwijze)

1. DOEL

In dit document wordt een algemene methode beschreven voor de kwantitatieve analyse van
ijzer of zink in extracten van meststoffen met behulp van atoomabsorptiespectrometrie

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op meststoffen waarvoor in bijlage I.E van deze verordening
is bepaald dat het totale gehalte aan ijzer of zink en/of het gehalte aan in water oplosbaar ijzer
of zink moet worden aangegeven en waarvan de extracten volgens methode 10.1 of 10.2 zijn
verkregen.

De aanpassingen van deze werkwijze voor de analyse van de twee micronutriënten zijn
aangegeven bij de methode voor het desbetreffende element.

Noot:

De aanwezigheid van kleine hoeveelheden organisch materiaal heeft meestal geen invloed op
analyses met behulp van atoomabsorptiespectrometrie.
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3. PRINCIPE

Na eventuele behandeling van het extract om storende chemische verbindingen geheel of
gedeeltelijk te verwijderen, wordt het extract zodanig verdund dat de concentratie van de
oplossing binnen het optimale meetbereik van de spectrometer ligt voor een golflengte die
afhankelijk is van de geanalyseerde micronutriënt.

4. REAGENTIA

4.1. Verdund zoutzuur, ongeveer 6 mol/l

Voeg 1 deel zoutzuur (HCl, d20 = 1,18 g/ml) toe aan 1 deel water.

4.2. Verdund zoutzuur, ongeveer 0,5 mol/l

Voeg 1 deel zoutzuur (HCl, d20 = 1,18 g/ml) toe aan 20 delen water.

4.3. Lanthaanzoutoplossing, 10 g La/l

Deze oplossing wordt gebruikt voor de analyse van ijzer en zink. De oplossing kan worden
bereid door:

a) Oplossing van lanthaanoxide in zoutzuur: Suspendeer in een maatkolf van 1 liter
11,73 g lanthaanoxide (La2O3) in 150 ml water en voeg vervolgens 120 ml zoutzuur
6 mol/l (4.1) toe. Laat het oxide oplossen, vul met water aan tot 1 liter en meng. Deze
oplossing is ongeveer 0,5 mol/l aan vrij zoutzuur; of

b) Oplossing van lanthaanchloride, lanthaansulfaat of lanthaannitraat: Los in een maatkolf
van 1 liter 26,7 g lanthaanchlorideheptahydraat (LaCl3 . 7H2O) of 31,2 g
lanthaannitraathexahydraat [La(NO3)3 . 6H2O] of 26,2 g lanthaansulfaatnonahydraat
[La2(SO4)3 . 9H2O] op in 150 ml water. Voeg vervolgens 85 ml zoutzuur 6 mol/l (4.1)
toe. Laat het oxide oplossen, vul met water aan tot 1 liter en meng. Deze oplossing is
ongeveer 0,5 mol/l aan vrij zoutzuur.

4.4. Standaardoplossingen

Zie voor de bereiding van deze oplossingen de specifieke analysemethoden voor de
verschillende micronutriënten.
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5. APPARATUUR

Atoomabsorptiespectrometer, waarin stralingsbronnen kunnen worden geplaatst met de
golflengtes die karakteristiek zijn voor de te analyseren micronutriënten.

De analist moet zich houden aan de instructies van de fabrikant van het apparaat en bekend
zijn met het gebruik daarvan. De spectrometer moet voorzien zijn van een achtergrond-
correctiesysteem dat zo nodig (bv. Zn) kan worden ingeschakeld. Tenzij anders vermeld bij de
methode voor de desbetreffende micronutriënt, wordt een lucht/acetyleenvlam gebruikt.

6. BEREIDING VAN DE TE ANALYSEREN OPLOSSING

6.1. Oplossing van de te analyseren micronutriënten

Zie de methoden 10.1 en/of 10.2 en eventueel 10.3.

6.2. Bereiding van de meetoplossing

Verdun een hoeveelheid extractieoplossing, verkregen volgens methode 10.1, 10.2 of 10.3,
met water en/of zoutzuur (4.1 of 4.2), zodat de concentratie van het element in de uit-
eindelijke meetoplossing binnen het gekozen ijkgebied valt (7.2) en de zoutzuurconcentratie
minimaal ongeveer 0,5 mol/l en maximaal ongeveer 2,5 mol/l is. Hiertoe kan het nodig zijn de
oplossing een of meer keren te verdunnen.

Bereid de uiteindelijke meetoplossing als volgt: Pipetteer een hoeveelheid (= a ml) van de
verdunde extractieoplossing in een maatkolf van 100 ml. Voeg 10 ml van de gekozen
lanthaanzoutoplossing (4.3) toe. Vul met zoutzuur 0,5 mol/l (4.2) aan tot de maatstreep en
meng. Zij D de verdunningsfactor.

7. UITVOERING

7.1. Bereiding van de blanco-oplossing

Bereid een blanco-oplossing door het hele procédé vanaf de extractie uit te voeren en daarbij
alleen het monster weg te laten.
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7.2. Bereiding van de ijkoplossingen

Bereid, uitgaande van de werkoplossing voor de ijkcurve die is verkregen volgens de voor
elke micronutriënt beschreven methode, in maatkolven van 100 ml een reeks van ten minste
vijf ijkoplossingen met oplopende concentratie, waarbij de concentraties liggen binnen het
optimale meetgebied van de spectrometer. Pas eventueel de zoutzuurconcentratie aan, zodat
deze zo dicht mogelijk bij die van de meetoplossing (6.2) ligt. Voeg voor de bepaling van
ijzer en zink 10 ml van de bij punt 6.2 gebruikte lanthaanzoutoplossing (4.3) toe. Vul met
zoutzuur 0,5 mol/l (4.2) aan tot de maatstreep en meng.

7.3. Meting

Stel de spectrometer (5) in voor meting bij de golflengte die in de werkwijze voor de
desbetreffende micronutriënt is aangegeven.

Verstuif achtereenvolgens driemaal de ijkoplossingen (7.2), de meetoplossing (6.2) en de
blanco-oplossing (7.1), waarbij het systeem na elke verstuiving grondig wordt gespoeld met
gedistilleerd water. Noteer na elke verstuiving het resultaat.

Teken de ijkcurve door voor elk van de ijkoplossingen (7.2) op de y-as het gemiddelde
resultaat van de meting met de spectrometer uit te zetten en op de x-as de overeenkomstige
concentraties van het element, uitgedrukt in µg per ml.

Met behulp van de ijkcurve wordt de concentratie van de desbetreffende micronutriënt in de
meetoplossing (6.2) en in de blanco-oplossing (7.1) afgelezen. Deze concentraties,
respectievelijk Xs en Xb, worden uitgedrukt in µg per ml.

8. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

Het procentuele gehalte aan de micronutriënt (E) van de meststof is:

E (%) = [(Xs - Xb) × V × D] / (M × 104)

Indien methode 10.3 is gebruikt:

E (%) = [(Xs - Xb) × V × 2D] / (M × 104)
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Hierbij is:

E het procentuele gehalte aan de micronutriënt van de meststof;

Xs de concentratie in de meetoplossing (6.2) in µg/ml;

Xb de concentratie in de blanco-oplossing (7.1) in µg/ml;

V het volume van de volgens methode 10.1 of 10.2 verkregen extractieoplossing in ml;

D de verdunningsfactor die overeenkomt met de bij punt 6.2 uitgevoerde verdunning;

M de massa van de volgens methode 10.1 of 10.2 genomen monsterhoeveelheid in g.

Berekening van de verdunningsfactor D:

indien de volumes a1, a2, a3, ... ai en a ml achtereenvolgens zijn verdund tot respectievelijk
v1, v2, v3, ... vi en 100 ml, is de verdunningsfactor D:

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

METHODE 10.5
KWANTITATIEVE ANALYSE VAN BOOR IN EXTRACTEN

VAN MESTSTOFFEN TITRATIEMETHODE (ACIDIMETRISCH)

1. DOEL

In dit document wordt een methode beschreven voor de kwantitatieve analyse van boor in
extracten van meststoffen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op meststoffen waarvoor in bijlage I.E van deze verordening
is bepaald dat het totale gehalte aan boor en/of het gehalte aan in water oplosbaar boor moet
worden aangegeven en waarvan de extracten volgens methode 10.1 of 10.2 zijn verkregen.



12733/2/02 REV 2 CS/mm 202
BIJLAGE IV DG C II    NL

3. PRINCIPE

Het boraation vormt met mannitol een boor-mannitolcomplex volgens de reactie:

C6H8(OH)6 + H3BO3 → C6H15O8B + H2O

Het complex wordt getitreerd met een natriumhydroxideoplossing tot pH = 6,3.

4. REAGENTIA

4.1. Methylroodindicatoroplossing

Los in een maatkolf van 100 ml 0,1 g methylrood (C15H15N3O2) op in 50 ml 95% ethanol. Vul
met water aan tot 100 ml en meng.

4.2. Verdund zoutzuur, ongeveer 0,5 mol/l

Voeg 1 deel zoutzuur (HCl, d20 = 1,18 g/ml) toe aan 20 delen water.

4.3. Natriumhydroxideoplossing, ongeveer 0,5 mol/l, koolzuurvrij

Los in een maatkolf van 1 liter die ongeveer 800 ml gekookt en gekoeld water bevat, 20 g
natriumhydroxide (NaOH)-pellets op. Laat de oplossing afkoelen, vul met gekookt water aan
tot 1000 ml en meng.

4.4. Natriumhydroxidestandaardoplossing, ongeveer 0,025 mol/l, koolzuurvrij

Verdun de natriumhydroxideoplossing 0,5 mol/l (4.3) 20 maal met gekookt water en meng.
De titer van deze oplossing in boorequivalent moet worden bepaald (zie punt 9).

4.5. Boorstandaardoplossing, 100 µg B/ml

Los in een maatkolf van 1000 ml 0,5719 g boorzuur (H3B03), afgewogen tot op 0,1 mg
nauwkeurig, op in water. Vul met water aan tot 1000 ml, meng en breng de oplossing over in
een kunststoffles. Bewaar de oplossing in een koelkast.
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4.6. D-mannitol (C6H14O6), poedervorm

4.7. Natriumchloride (NaCl)

5. APPARATUUR

5.1. pH-meter met glaselektrode

5.2. Magneetroerder

5.3. Bekerglas, 400 ml, met teflon roerstaafje

6. BEREIDING VAN DE TE ANALYSEREN OPLOSSING

6.1. Oplossen van boor

Zie de methoden 10.1 en 10.2.

7. UITVOERING

7.1. Titratie

Breng in een bekerglas van 400 ml (5.3) een hoeveelheid (a) extractieoplossing (6.1) die
2-4 mg B bevat. Voeg 150 ml water toe.

Voeg enkele druppels indicatoroplossing (4.1) toe.

Zuur de extractieoplossing, wanneer deze volgens methode 10.2 is verkregen, aan door
zoutzuur 0,5 mol/l (4.2) toe te voegen tot de omslag van de indicator. Voeg daarna nog 0,5 ml
zoutzuur 0,5 mol/l (4.2) toe.

Voeg 3 g natriumchloride (4.7) toe en breng aan de kook om kooldioxide te verdrijven. Zet
het bekerglas na afkoelen op de magneetroerder (5.2) en breng de elektroden van de vooraf
gekalibreerde pH-meter (5.1) in de oplossing.
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Breng de pH van de oplossing op exact 6,3, aanvankelijk door toevoeging van
natriumhydroxide 0,5 mol/l (4.3) en daarna met natriumhydroxide 0,025 mol/l (4.4).

Voeg 20 g D-mannitol (4.6) toe, los volledig op en meng. Titreer met de natriumhydroxide-
oplossing 0,025 mol/l (4.4) tot pH 6,3 (ten minste 1 minuut stabiel). Zij X1 het gebruikte
volume.

8. BLANCOBEPALING

Voer een blancobepaling uit waarbij de hele werkwijze vanaf de bereiding van de te
analyseren oplossing wordt gevolgd en alleen het monster wordt weggelaten. Zij X0 het
gebruikte volume.

9. TITER VAN DE NATRIUMHYDROXIDEOPLOSSING (4.4) IN BOOREQUIVALENT

Pipetteer 20 ml (2,0 mg B) van de standaardoplossing (4.5) in een bekerglas van 400 ml; voeg
enkele druppels methylroodindicator (4.1) toe. Voeg 3 g natriumchloride (4.7) toe en
vervolgens verdund zoutzuur (4.2) tot de omslag van de indicator.

Vul met water aan tot ongeveer 150 ml en breng voorzichtig aan de kook om kooldioxide te
verdrijven. Zet het bekerglas na afkoelen op de magneetroerder (5.2) en breng de elektroden
van de vooraf gekalibreerde pH-meter (5.1) in de oplossing. Breng de pH van de oplossing op
exact 6,3, aanvankelijk door toevoeging van natriumhydroxide 0,5 mol/l (4.3) en daarna met
natriumhydroxide 0,025 mol/l (4.4).

Voeg 20 g D-mannitol (4.6) toe, los volledig op en meng. Titreer met de natriumhydroxide-
oplossing 0,025 mol/l (4.4) tot pH 6,3 (ten minste 1 minuut stabiel). Zij V1 het gebruikte
volume.

Voer een blancobepaling uit waarbij de standaardoplossing wordt vervangen door 20 ml
water. Zij V0 het gebruikte volume.

De titer van de gestelde NaOH-oplossing (4.4) in mg boorequivalent/ml (F) is:

F (in mg/ml) = 
)V - (V

2

01

1 ml natriumhydroxideoplossing exact 0,025 mol/l komt overeen met 0,27025 mg B.
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10. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

Het procentuele gehalte aan boor van de meststof is:

B (%) = 
Ma10

VF)XX( 01

××
××− .

Hierbij is:

B het procentuele gehalte aan boor in de meststof;

X1 het bij de bepaling (7.1) gebruikte volume natriumhydroxide 0,025 mol/l (4.4) in ml;

X0 het bij de blancobepaling (8) gebruikte volume natriumhydroxide 0,025 mol/l (4.4)
in ml;

F de titer van de natriumhydroxideoplossing 0,025 mol/l (4.4) in mg boorequivalent/ml;

V het volume van de volgens methode 10.1 of 10.2 verkregen extractieoplossing in ml;

a het volume van de gebruikte hoeveelheid extractieoplossing (7.1) in ml;

M de massa van de voor de extractie volgens methode 10.1 of 10.2 genomen
monsterhoeveelheid in g.

METHODE 10.6
KWANTITATIEVE ANALYSE VAN KOBALT IN EXTRACTEN VAN

MESTSTOFFEN GRAVIMETRISCHE METHODE MET 1-NITROSO-2-NAFTOL

1. DOEL

In dit document wordt een methode beschreven voor de kwantitatieve analyse van kobalt in
extracten van meststoffen.
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2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op meststoffen waarvoor in bijlage I.E van deze verordening
is bepaald dat het kobaltgehalte moet worden aangegeven en waarvan de extracten volgens
methode 10.1 of 10.2 zijn verkregen.

3. PRINCIPE

Driewaardig kobalt geeft met 1-nitroso-2-naftol een rood neerslag: Co(C10H6ONO)3 . 2H2O.
Nadat het in het extract aanwezige kobalt is omgezet in driewaardig kobalt, wordt dit kobalt
in azijnzuur-milieu neergeslagen met een oplossing van 1-nitroso-2-naftol. Na filtratie wordt
het neerslag gewassen, tot constante massa gedroogd en vervolgens gewogen als
Co(C10H6ONO)3 . 2H2O.

4. REAGENTIA

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

4.2. Natriumhydroxideoplossing, ongeveer 2 mol/l

Los 8 g natriumhydroxidepellets op in 100 ml water.

4.3. Verdund zoutzuur, ongeveer 6 mol/l

Voeg 1 deel zoutzuur (HCl, d20 = 1,18 g/ml) toe aan 1 deel water.

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

4.5. Azijnzuuroplossing (1: 2), ongeveer 6 mol/l

Meng 1 deel azijnzuur (4.4) met 2 delen water.

4.6. Oplossing van 1-nitroso-2-naftol in azijnzuur: Los 4 g 1-nitroso-2-naftol op in 100 ml
azijnzuur (4.4). Voeg 100 ml lauw water toe. Meng en filtreer onmiddellijk. De verkregen
oplossing moet onmiddellijk worden gebruikt.
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5. APPARATUUR

5.1. Filterkroes P16/ISO 4793, porositeit 4, inhoud 30 of 50 ml

5.2. Droogstoof, ingesteld op 130 (± 2) °C

6. BEREIDING VAN DE TE ANALYSEREN OPLOSSING

6.1. Oplossen van kobalt

Zie de methoden 10.1 en 10.2.

6.2. Bereiding van de meetoplossing

Breng in een bekerglas van 400 ml een hoeveelheid extractieoplossing die niet meer dan
20 mg Co bevat. Zuur het extract, indien het is verkregen volgens methode 10.2, aan met vijf
druppels zoutzuur (4.3). Voeg ongeveer 10 ml waterstofperoxideoplossing (4.1) toe. Laat het
oxidatieproces gedurende 15 minuten bij kamertemperatuur verlopen en vul met water aan tot
ongeveer 100 ml. Dek het bekerglas af met een horlogeglas. Breng vervolgens aan de kook en
laat ongeveer 10 minuten koken. Laat afkoelen en maak het milieu alkalisch door druppels-
gewijs natriumhydroxideoplossing (4.2) toe te voegen totdat zwart kobalthydroxide begint
neer te slaan.

7. UITVOERING

Voeg 10 ml azijnzuur (4.4) toe en breng het volume van de oplossing met water op ongeveer
200 ml. Verwarm tot de oplossing begint te koken en voeg druppelsgewijs met een buret
20 ml van de oplossing van 1-nitroso-2-naftol (4.6) toe, waarbij voortdurend wordt geroerd.
Schud tenslotte krachtig om het neerslag te laten coaguleren.

Filtreer door een vooraf getarreerde filterkroes (5.1). Let er hierbij op dat er gedurende de hele
filtratie vloeistof boven het neerlag staat om te voorkomen dat de filterkroes verstopt raakt.

Was het bekerglas met verdund azijnzuur (4.5) om het neerslag kwantitatief over te brengen.
Was vervolgens het neerslag op het filter met verdund azijnzuur (4.5) en daarna driemaal met
warm water.

Droog tot constante massa in een droogstoof bij 130 (± 2 °C) (5.2).
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8. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

1 mg neerslag Co(C10H6ONO)3 . 2H2O komt overeen met 0,096381 mg Co.

Het procentuele gehalte aan kobalt van de meststof is:

Co (%) = X × 0,0096381 × 
Ma
DV

×
×

Hierbij is:

X de massa van het neerslag in mg;

V het volume van de volgens methode 10.1 of 10.2 verkregen extractieoplossing in ml;

a het volume van de gebruikte hoeveelheid extractieoplossing in ml;

D de verdunningsfactor van deze hoeveelheid;

M de massa van de voor extractie genomen monsterhoeveelheid in g.

METHODE 10.7
KWANTITATIEVE ANALYSE VAN KOPER IN EXTRACTEN

VAN MESTSTOFFEN TITRATIEMETHODE

1. DOEL

In dit document wordt een methode beschreven voor de kwantitatieve analyse van koper in
extracten van meststoffen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op EG-meststoffen waarvoor in bijlage I.E van deze
verordening is bepaald dat het kopergehalte moet worden aangegeven en waarvan de
extracten volgens methode 10.1 of 10.2 zijn verkregen.
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3. PRINCIPE

De koperionen worden in zuur milieu gereduceerd met kaliumjodide:

2 Cu++ + 4 I- → 2 CuI + I2

Het zo vrijgekomen jood wordt getitreerd met een natriumthiosulfaatstandaardoplossing met
zetmeel als indicator; hierbij treedt de volgende reactie op:

I2 + 2 Na2S2O3 → 2 NaI + Na2S4O6

4. REAGENTIA

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

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

4.3. Oplossing van ammoniumwaterstofdifluoride (NH4HF2) in water, 10% (m/v)

Bewaar deze oplossing in een kunststoffles.

4.4. Ammoniumhydroxideoplossing, 1:1

Meng 1 deel ammoniumhydroxide (NH40H, d20 = 0,9 g/ml) met 1 deel water.

4.5. Natriumthiosulfaatstandaardoplossing

Los in een maatkolf van 1000 ml 7,812 g natriumthiosulfaatpentahydraat (Na2S203 . 5H2O) op
in water. 1 ml van deze oplossing komt overeen met 2,0 mg Cu. Voeg om de oplossing te
stabiliseren enkele druppels chloroform toe. De oplossing moet in het donker in een glazen
fles worden bewaard.

4.6. Kaliumjodide (KI)
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4.7. Kaliumthiocyanaatoplossing (KSCN), 25% (m/v)

Bewaar deze oplossing in een kunststoffles.

4.8. Oplossing van zetmeel in water, ongeveer 0,5%

Breng in een bekerglas van 600 ml 2,5 g zetmeel. Voeg ongeveer 500 ml water toe. Laat
onder roeren aan de kook komen en laat afkoelen tot kamertemperatuur. Deze oplossing is
niet lang houdbaar. De houdbaarheid ervan kan worden vergroot door ongeveer 10 mg
kwikjodide toe te voegen.

5. BEREIDING VAN DE TE ANALYSEREN OPLOSSING

Oplossen van koper

Zie de methoden 10.1 en 10.2.

6. UITVOERING

6.1. Bereiding van de te titreren oplossing

Breng in een Erlenmeyer van 500 ml een hoeveelheid extractieoplossing die 20-40 mg Cu
bevat.

Verdrijf de eventueel aanwezige overmaat zuurstof door de oplossing kort te koken. Vul met
water aan tot ongeveer 100 ml. Voeg 5 ml salpeterzuur (4.1) toe en laat gedurende een halve
minuut koken.

Neem de Erlenmeyer van de kookplaat, voeg ongeveer 3 g ureum (4.2) toe en kook de
oplossing opnieuw gedurende een halve minuut.

Neem de Erlenmeyer van de kookplaat en voeg 200 ml koud water toe. Koel de inhoud van de
Erlenmeyer eventueel af tot kamertemperatuur.

Voeg geleidelijk ammoniumhydroxideoplossing (4.4) toe totdat de oplossing diepblauw kleurt
en voeg daarna 1 ml in overmaat toe.
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Voeg 50 ml ammoniumwaterstofdifluorideoplossing (4.3) toe en meng.

Voeg 10 g kaliumjodide (4.6) toe en laat dit oplossen.

6.2. Titratie van de oplossing

Plaats de Erlenmeyer op een magneetroerder. Breng het roerstaafje in de Erlenmeyer en stel
de roerder in op de gewenste snelheid.

Voeg met behulp van een buret natriumthiosulfaatoplossing (4.5) toe totdat de intensiteit van
de door vrijkomend jood veroorzaakte bruine kleur van de oplossing minder wordt.

Voeg vervolgens 10 ml zetmeeloplossing (4.8) toe.

Zet de titratie met de natriumthiosulfaatoplossing (4.5) voort totdat de paarsrode kleur bijna
volledig is verdwenen.

Voeg 20 ml kaliumthiocyanaatoplossing (4.7) toe en zet de titratie voort totdat de blauw-
paarse kleur volledig is verdwenen.

Noteer het gebruikte volume van de thiosulfaatoplossing.

7. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

1 ml van de natriumthiosulfaatoplossing (4.5) komt overeen met 2,0 mg Cu.

Het procentuele gehalte aan koper van de meststof is:

Cu (%) = X 
5Ma

V
××

.

Hierbij is:

X het gebruikte volume van de natriumthiosulfaatoplossing in ml;

V het volume van de volgens methode 10.1 of 10.2 verkregen extractieoplossing in ml;

a het volume van de gebruikte hoeveelheid extractieoplossing in ml;

M de massa van de volgens methode 10.1 of 10.2 behandelde monsterhoeveelheid in g.
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METHODE 10.8
KWANTITATIEVE ANALYSE VAN IJZER IN EXTRACTEN VAN MESTSTOFFEN

MET BEHULP VAN ATOOMABSORPTIESPECTROMETRIE

1. DOEL

In dit document wordt een methode beschreven voor de kwantitatieve analyse van ijzer in
extracten van meststoffen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op meststoffen waarvoor in bijlage I.E van deze verordening
is bepaald dat het totale gehalte aan ijzer of het gehalte aan in water oplosbaar ijzer moet
worden aangegeven en waarvan de extracten volgens methode 10.1 of 10.2 zijn verkregen.

3. PRINCIPE

Na bewerking en verdunning van de extracten wordt ijzer kwantitatief bepaald met behulp
van atoomabsorptiespectrometrie.

4. REAGENTIA

4.1. Verdund zoutzuur, ongeveer 6 mol/l

Zie methode 10.4 (4.1).

4.2. Verdund zoutzuur, ongeveer 0,5 mol/l

Zie methode 10.4 (4.2).

4.3. Waterstofperoxideoplossing (30% H2O2, d20 = 1,11 g/ml), vrij van micronutriënten

4.4. Lanthaanzoutoplossing, 10 g La/l

Zie methode 10.4 (4.3).

4.5. IJzerstandaardoplossingen



12733/2/02 REV 2 CS/mm 213
BIJLAGE IV DG C II    NL

4.5.1.Stockoplossing, 1000 µg Fe/ml

Weeg in een bekerglas van 500 ml 1 g zuiver ijzerdraad af tot op 0,1 mg nauwkeurig. Voeg
200 ml zoutzuur 6 mol/l (4.1) toe. Voeg 15 ml van de waterstofperoxideoplossing (4.3) toe.
Verwarm op een kookplaat totdat het ijzer volledig is opgelost. Breng de oplossing na
afkoelen kwantitatief over in een maatkolf van 1000 ml, vul met water aan tot de maatstreep
en meng.

4.5.2.Werkoplossing, 100 µg Fe/ml

Breng 20 ml van de stockoplossing (4.5.1) in een maatkolf M van 200 ml. Vul met zoutzuur
0,5 mol/l (4.2) aan tot de maatstreep en meng.

5. APPARATUUR

Atoomabsorptiespectrometer: zie methode 10.4M (5). De spectrometer moet voorzien zijn
van een voor ijzer karakteristieke stralingsbron (248,3 nm).

6. BEREIDING VAN DE TE ANALYSEREN OPLOSSING

6.1. Oplossen van ijzer

Zie de methoden 10.1 en/of 10.2 en eventueel 10.3.

6.2. Bereiding van de meetoplossing

Zie methode 10.4 (6.2). De meetoplossing moet 10% (v/v) lanthaanzoutoplossing (4.4)
bevatten.

7. UITVOERING

7.1. Bereiding van de blanco-oplossing

Zie methode 10.4 (7.1). De blanco-oplossing moet 10% (v/v) van de bij punt 6.2 gebruikte
lanthaanzoutoplossing bevatten.
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7.2. Bereiding van de ijkoplossingen

Zie methode 10.4 (7.2).

Breng voor het optimale meetgebied tussen 0 en 10 µg Fe/ml in een reeks maatkolven van
100 ml respectievelijk 0, 2, 4, 6, 8 en 10 ml van de werkoplossing (4.5.2). Pas eventueel de
zoutzuurconcentratie zodanig aan dat deze zo dicht mogelijk bij die van de meetoplossing ligt.
Voeg aan elke maatkolf 10 ml van de bij punt 6.2 gebruikte lanthaanzoutoplossing toe. Vul
met zoutzuur 0,5 mol/l (4.2) aan tot 100 ml en meng. Deze oplossingen bevatten respec-
tievelijk 0, 2, 4, 6, 8 en 10 µg Fe/ml.

7.3. Meting

Zie methode 10.4 (7.3). Stel de spectrometer (5) in voor meting bij een golflengte van
248,3 nm.

8. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

Zie methode 10.4 (8).

Het procentuele gehalte aan ijzer van de meststof is:

Fe (%) = [(Xs - Xb) × V × D] / (M × 104)

Indien methode 10.3 is gebruikt:

Fe (%) = [(Xs - Xb) × V × 2D] / (M × 104)

Hierbij is:

Fe het procentuele gehalte aan ijzer van de meststof;

Xs de concentratie in de meetoplossing (6.2) in g/ml;

Xb de concentratie in de blanco-oplossing (7.1) in g/ml;

V het volume van de volgens methode 10.1 of 10.2 verkregen extractieoplossing in ml;

D de verdunningsfactor die overeenkomt met de bij punt 6.2 uitgevoerde verdunning;
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M de massa van de volgens methode 10.1 of 10.2 genomen monsterhoeveelheid in g.

Berekening van de verdunningsfactor D: indien de volumes a1, a2, a3, ... ai en a ml
achtereenvolgens zijn verdund tot respectievelijk v1, v2, v3, ... vi en 100 ml, is de
verdunningsfactor D:

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

METHODE 10.9
KWANTITATIEVE ANALYSE VAN MANGAAN IN EXTRACTEN VAN

MESTSTOFFEN TITRATIEMETHODE MET PERMANGANAAT

1. DOEL

In dit document wordt een methode beschreven voor de kwantitatieve analyse van mangaan in
extracten van meststoffen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op de EG-meststoffen waarvoor in bijlage I.E van deze
verordening is bepaald dat het mangaangehalte moet worden aangegeven en waarvan de
extracten volgens methode 10.1 of 10.2 zijn verkregen.

3. PRINCIPE

Als de extractieoplossing chloride-ionen bevat, worden deze verwijderd door de oplossing na
toevoeging van zwavelzuur te koken. Het mangaan wordt geoxideerd met natriumbismutaat in
salpeterzuurmilieu. Het gevormde permanganaat wordt gereduceerd met een overmaat
ijzer(II)sulfaat. Deze overmaat wordt getitreerd met een kaliumpermanganaatoplossing.

4. REAGENTIA

4.1. Geconcentreerd zwavelzuur (H2SO4, d20 = 1,84 g/ml)

4.2. Zwavelzuur, ongeveer 9 mol/l

Voeg voorzichtig 1 deel geconcentreerd zwavelzuur (4.1) toe aan 1 deel water.
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4.3. Salpeterzuur, 6 mol/l

Voeg 3 delen salpeterzuur (HNO3, d20 = 1,40 g/ml) toe aan 4 delen water.

4.4. Salpeterzuur, 0,3 mol/l

Meng 1 deel salpeterzuur 6 mol/l met 19 delen water.

4.5. Natriumbismutaat (NaBiO3), 85%

4.6. Kieselguhr

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

4.8. IJzer(II)sulfaat, 0,15 mol/l

Los in een maatkolf van 1 liter 41,6 g ijzer(II)sulfaatheptahydraat (FeSO4 . 7H2O) op in water.

Voeg 25 ml geconcentreerd zwavelzuur (4.1) en 25 ml fosforzuur (4.7) toe. Vul met water aan
tot 1000 ml en meng.

4.9. Kaliumpermanganaatoplossing 0,020 mol/l

Weeg 3,160 g kaliumpermanganaat (KMnO4) af tot op 0,1 mg nauwkeurig. Los dit op in
1000 ml water.

4.10. Zilvernitraatoplossing, 0,1 mol/l

Los 1,7 g zilvernitraat (AgNO3) op in 100 ml water.

5. APPARATUUR

5.1. Filterkroes P16/ISO 4793, porositeit 4, inhoud 50 ml, aangebracht op filtreerfles van 500 ml

5.2. Magneetroerder
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6. BEREIDING VAN DE TE ANALYSEREN OPLOSSING

6.1. Oplossen van mangaan

Zie de methoden 10.1 en 10.2 en eventueel 10.3. Indien niet bekend is of de oplossing
chloride-ionen bevat, controleer dit dan met een druppel zilvernitraatoplossing (4.10).

6.2. Breng bij afwezigheid van chloride-ionen een hoeveelheid extractieoplossing die 10-20 mg
mangaan bevat in een bekerglas van 400 ml. Breng het volume door verdamping of
toevoeging van water op ongeveer 25 ml. Voeg 2 ml geconcentreerd zwavelzuur (4.1) toe.

6.3. Bij aanwezigheid van chloride-ionen moeten deze als volgt worden verwijderd:

Breng in een hoog bekerglas van 400 ml een hoeveelheid extractieoplossing die 10-20 mg
mangaan bevat. Voeg 5 ml zwavelzuur 9 mol/l (4.2) toe. Breng op een kookplaat in de
zuurkast aan de kook en laat koken tot er grote hoeveelheden witte damp ontwijken. Damp de
oplossing in tot een volume van ongeveer 2 ml (een dunne laag stroopachtige vloeistof op de
bodem van het bekerglas). Laat het bekerglas afkoelen tot kamertemperatuur.

Voeg voorzichtig 25 ml water toe en controleer opnieuw met een druppel zilvernitraat (4.10)
of de oplossing nog chloriden bevat. Herhaal, indien dit het geval is, na toevoeging van 5 ml
zwavelzuur 9 mol/l (4.2) bovenstaande werkwijze.

7. UITVOERING

Voeg aan de te analyseren oplossing in het bekerglas van 400 ml 25 ml salpeterzuur 6 mol/l
(4.3) en 2,5 g natriumbismutaat (4.5) toe. Roer krachtig gedurende 3 minuten op de magneet-
roerder (5.2).

Voeg 50 ml salpeterzuur 0,3 mol/l (4.4) toe en roer opnieuw. Filtreer onder vacuüm door een
filterkroes (5.1) waarvan de bodem is bedekt met kieselguhr (4.6). Was de kroes verschillende
malen met salpeterzuur 0,3 mol/l (4.4) totdat het filtraat kleurloos is.
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Breng het filtraat en de wasvloeistof over in een bekerglas van 500 ml. Meng en voeg 25 ml
ijzersulfaatoplossing 0,15 mol/l (4.8) toe. Voeg, als het filtraat na toevoeging van ijzersulfaat
geel wordt, 3 ml orthofosforzuur 15 mol/l (4.7) toe.

Titreer met behulp van een buret de overmaat ijzersulfaat met de kaliumpermanganaat-
oplossing 0,02 mol/l (4.9) totdat er een roze kleur ontstaat die gedurende 1 minuut stabiel
blijft. Voer op dezelfde wijze een blanco-experiment uit, waarbij alleen het monster wordt
weggelaten.

Noot:

De geoxideerde oplossing mag niet met rubber in contact komen.

8. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

1 ml kaliumpermanganaatoplossing 0,02 mol/l komt overeen met 1,099 mg mangaan (Mn).

Het procentuele gehalte aan mangaan van de meststof is:

Mn (%) = (Xb - Xs) × 0,1099 × 
Ma

V
×

Hierbij is:

Xb het voor de blanco-oplossing gebruikte volume permanganaat in ml;

Xs het voor de te analyseren oplossing gebruikte volume permanganaat in ml;

V het volume van de volgens methode 10.1 of 10.2 verkregen extractieoplossing in ml;

a het volume van de gebruikte hoeveelheid extractieoplossing in ml;

M de massa van de voor extractie genomen monsterhoeveelheid in g.
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METHODE 10.10
KWANTITATIEVE ANALYSE VAN MOLYBDEEN

IN EXTRACTEN VAN MESTSTOFFEN GRAVIMETRISCHE METHODE
MET BEHULP VAN 8-HYDROXYCHINOLINE

1. DOEL

In dit document wordt een methode beschreven voor de kwantitatieve analyse van molybdeen
in extracten van meststoffen met een hoog molybdeengehalte.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op de meststoffen waarvoor in bijlage I.E van deze
verordening is bepaald dat het molybdeengehalte moet worden aangegeven en waarvan de
extracten volgens methode 10.1 of 10.2 zijn verkregen.

3. PRINCIPE

De kwantitatieve analyse van molybdeen gebeurt door neerslaan van molybdeenoxinaat onder
welbepaalde omstandigheden.

4. REAGENTIA

4.1. Verdund zwavelzuur, ongeveer 1 mol/l

Voeg aan een maatkolf van 1 liter die 800 ml water bevat, voorzichtig 55 ml zwavelzuur
(H2SO4, d20 = 1,84 g/ml) toe en meng. Vul na afkoelen aan tot 1 liter en meng.

4.2. Ammoniumhydroxideoplossing, 1: 3

Meng 1 deel geconcentreerd ammoniumhydroxide (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml) met 3 delen
water.

4.3. Verdund azijnzuur, 1: 3

Meng 1 deel geconcentreerd azijnzuur (99,7% CH3COOH, d20 = 1,049 g/ml) met 3 delen
water.
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4.4. Dinatriumethyleendiaminetetra-azijnzuuroplossing (Na2EDTA)

Los in een maatkolf van 100 ml 5g Na2EDTA op in water. Vul aan tot de maatstreep en meng.

4.5. Bufferoplossing

Los in een maatkolf van 100 ml 15 ml geconcentreerd azijnzuur en 30 g ammoniumacetaat op
in water. Vul met water aan tot 100 ml.

4.6. 7-Hydroxychinolineoplossing (oxine)

Los in een maatkolf van 100 ml 3 g 8-hydroxychinoline op in 5 ml geconcentreerd azijnzuur.
Voeg 80 ml water toe. Voeg druppelsgewijs de ammoniumhydroxideoplossing (4.2) toe tot de
oplossing troebel wordt, en vervolgens verdund azijnzuur (4.3) tot de oplossing weer helder
wordt.

Vul met water aan tot 100 ml.

5. APPARATUUR

5.1. Filterkroes P 16/ISO 4793, porositeit 4, inhoud 30 ml

5.2. pH-meter met glaselektrode

5.3. Droogstoof, ingesteld op 130-135 °C

6. BEREIDING VAN DE TE ANALYSEREN OPLOSSING

6.1. Bereiding van de molybdeenoplossing. Zie de methoden 10.1 en 10.2.

7. UITVOERING

7.1. Bereiding van de meetoplossing

Breng in een bekerglas van 250 ml een hoeveelheid extractieoplossing die 25-100 mg Mo
bevat. Vul met water aan tot 50 ml.
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Breng deze oplossing met behulp van een pH-meter (5.2) op een pH van 5 door druppels-
gewijs verdund zwavelzuur (4.1) toe te voegen. Voeg 15 ml EDTA-oplossing (4.4) en
vervolgens 5 ml bufferoplossing (4.5) toe. Vul met water aan tot ongeveer 80 ml.

7.2. Neerslaan en wassen van de neerslag

Neerslaan

Verwarm de oplossing lichtjes. Voeg onder voortdurend roeren de oxineoplossing (4.6) toe.
Ga hiermee door totdat er geen vorming van neerslag meer wordt waargenomen. Voeg een
overmaat reagens toe, totdat het supernatans lichtgeel gekleurd is. In het algemeen moet 20 ml
voldoende zijn. Blijf het bekerglas nog gedurende 2-3 minuten licht verwarmen.

Filtreren en wassen

Filtreer met behulp van een filterkroes (5.1). Spoel verschillende malen met porties warm
water van 20 ml. Het spoelwater moet geleidelijk kleurloos worden; dit geeft aan dat er geen
oxine meer aanwezig is.

7.3. Wegen van het neerslag

Droog het neerslag bij 130-135 °C tot constante massa (ten minste 1 uur).

Laat het neerslag afkoelen in een exsiccator en weeg het vervolgens.

8. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

1 mg molybdeenoxinaat [stoechiometrisch gebonden MoO2(C9H6ON)2] komt overeen met
0,2305 mg MO.

Het procentuele gehalte aan molybdeen van de meststof is:

Mo (%) = X × 0,02305 × 
Ma
DV

×
×

Hierbij is:

X de massa van het molybdeenoxinaatneerslag in mg;

V het volume van de volgens methode 10.1 of 10.2 verkregen extractieoplossing in ml;
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a het volume van de gebruikte hoeveelheid extractieoplossing in ml;

D de verdunningsfactor van deze hoeveelheid;

M de massa van de voor extractie genomen monsterhoeveelheid in g.

METHODE 10.11
KWANTITATIEVE ANALYSE VAN ZINK IN EXTRACTEN VAN MESTSTOFFEN

MET BEHULP VAN ATOOMABSORPTIESPECTROMETRIE

1. DOEL

In dit document wordt een methode beschreven voor de kwantitatieve analyse van zink in
extracten van meststoffen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode is van toepassing op de meststoffen waarvoor in bijlage I.E van deze
verordening is bepaald dat het gehalte aan zink moet worden aangegeven en waarvan de
extracten volgens methode 10.1 of 10.2 zijn verkregen.

3. PRINCIPE

Na bewerking en verdunning van de extracten wordt zink kwantitatief bepaald met behulp van
atoomabsorptiespectrometrie.

4. REAGENTIA

4.1. Verdund zoutzuur, ongeveer 6 mol/l

Zie methode 10.4 (4.1).

4.2. Verdund zoutzuur, ongeveer 0,5 mol/l

Zie methode 10.4 (4.2).
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4.3. Lanthaanzoutoplossing, 10 g La/l

Zie methode 10.4 (4.3).

4.4. Zinkstandaardoplossingen

4.4.1.Stockoplossing, 1000 µg Zn/ml

Los in een maatkolf van 1 000 ml 1 g zinkpoeder of zinkkorrels, afgewogen tot op 0,1 mg
nauwkeurig, op in 25 ml zoutzuur 6 mol/l (4.1). Vul na volledig oplossen aan met water tot
1000 ml en meng.

4.4.2.Werkoplossing, 100 µg Zn/ml

Verdun in een maatkolf van 200 ml 20 ml van de stockoplossing (4.4.1.) met zoutzuur
0,5 mol/l (4.2). Vul met zoutzuur 0,5 mol/l aan tot de maatstreep en meng.

5. APPARATUUR

Atoomabsorptiespectrometer.

Zie methode 10.4 (5). De spectrometer moet voorzien zijn van een voor zink karakteristieke
stralingsbron (213,8 nm) en een achtergrondcorrectiesysteem.

6. BEREIDING VAN DE TE ANALYSEREN OPLOSSING

6.1. Oplossen van zink

Zie de methoden 10.1 en/of 10.2.

6.2. Bereiding van de meetoplossing

Zie methode 10.4 (6.2). De meetoplossing moet 10% (v/v) lanthaanzoutoplossing (4.3)
bevatten.
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7. UITVOERING

7.1. Bereiding van de blanco-oplossing

Zie methode 10.4 (7.1). De blanco-oplossing moet 10% (v/v) van de bij punt 6.2 gebruikte
lanthaanzoutoplossing bevatten.

7.2. Bereiding van de ijkoplossingen

Zie methode 10.4 (7.2). Breng voor het optimale meetgebied tussen 0 en 5 µg Zn/ml in een
reeks maatkolven van 100 ml respectievelijk 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 en 5 ml van de werkoplossing
(4.4.2). Pas eventueel de zoutzuurconcentratie zodanig aan dat deze zo dicht mogelijk bij die
van de meetoplossing ligt. Voeg aan elke maatkolf 10 ml van de bij punt 6.2 gebruikte
lanthaanzoutoplossing toe. Vul met zoutzuur 0,5 mol/l (4.2) aan tot 100 ml en meng.

Deze oplossingen bevatten respectievelijk 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 en 5 µg Zn/ml.

7.3. Meting

Zie methode 10.4 (7.3). Stel de spectrometer (5) in voor meting bij een golflengte van
213,8 nm.

8. WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

Zie methode 10.4 (8).

Het procentuele gehalte aan zink van de meststof is:

Zn (%) = [(Xs - Xb) × V × D] / (M × 104)

Indien methode 10.3 is gebruikt:

Zn (%) = [(Xs - Xb) × V × 2D] / (M × 104)
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Hierbij is:

Zn het procentuele gehalte aan zink van de meststof;

Xs de concentratie in de meetoplossing (6.2) in µg/ml;

Xb de concentratie in de blanco-oplossing (7.1) in µg/ml;

V het volume van de volgens methode 10.1 of 10.2 verkregen extractieoplossing in ml;

D de verdunningsfactor die overeenkomt met de bij punt 6.2 uitgevoerde verdunning;

M de massa van de volgens methode 10.1 of 10.2 genomen monsterhoeveelheid in g.

Berekening van de verdunningsfactor D:

Indien de volumes a1, a2, a3, ... ai en a ml achtereenvolgens zijn verdund tot respectievelijk
v1, v2, v3, ... vi en 100 ml, is de verdunningsfactor D:

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

_______________
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BIJLAGE V

A. LIJST VAN DOCUMENTEN DIE DOOR DE FABRIKANTEN OF HUN VERTEGEN-
WOORDIGERS MOETEN WORDEN GERAADPLEEGD OM EEN TECHNISCH
DOSSIER SAMEN TE STELLEN VOOR DE OPNAME VAN EEN NIEUW TYPE
MESTSTOF IN BIJLAGE I VAN DEZE VERORDENING

1. Richtsnoeren voor de samenstelling van het technisch dossier inzake meststoffen die in
aanmerking komen voor de vermelding �EG-meststof�.

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. C 138 van 20.5.1994, blz. 4.

2. Richtlijn 91/155/EEG van de Commissie van 5 maart 1991 houdende beschrijving en
vaststelling van de wijze van uitvoering van het systeem voor specifieke informatie inzake
gevaarlijke preparaten krachtens artikel 10 van Richtlijn 88/379/EEG van de Raad.

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L 76 van 22.3.1991, blz. 35.

3. Richtlijn 93/112/EG van de Commissie van 10 december 1993 tot wijziging van Richtlijn
91/155/EEG houdende beschrijving en vaststelling van de wijze van uitvoering van het
systeem voor specifieke informatie inzake gevaarlijke preparaten krachtens artikel 10 van
Richtlijn 88/379/EEG.

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L 314 van 16.12.1993, blz. 38.
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B. NORMEN INZAKE DE ACCREDITERING VAN DE LABORATORIA DIE BEVOEGD
EN GEMACHTIGD ZIJN TOT DE NODIGE DIENSTVERLENING OM TE
CONTROLEREN OF EG-MESTSTOFFEN AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN DEZE
VERORDENING EN DE BIJLAGEN ERVAN VOLDOEN

1. Norm van toepassing op de laboratoria:

EN ISO/IEC 17025, Algemene voorschriften inzake de bevoegdheid van beproevings- en
ijklaboratoria.

2. Norm van toepassing op de accrediteringsinstanties:

EN 45003, Accrediteringssysteem voor ijk- en beproevingslaboratoria, algemene
voorschriften inzake het functioneren en de erkenning ervan.

_______________
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MOTIVERING VAN DE RAAD
van: Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 14 april 2003 met het

oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de
Raad inzake meststoffen

MOTIVERING VAN DE RAAD
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I. INLEIDING

1. Op 14 september 2001 heeft de Commissie een voorstel voor een verordening inzake mest-

stoffen ingediend 1.

Dit voorstel is gebaseerd op artikel 95 van het Verdrag.

2. Het Europees Parlement heeft op 10 april 2002 in eerste lezing advies uitgebracht 2. Ingevolge

dat advies heeft de Commissie op 17 juni 2002 een gewijzigd voorstel ingediend 3.

3. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 16 januari 2002 advies uitgebracht 4.

4. Overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag heeft de Raad op 14 april 2003 zijn gemeen-

schappelijk standpunt vastgesteld.

II. DOEL

Het doel van het Commissievoorstel is verduidelijking en vereenvoudiging van de

communautaire wetgeving inzake meststoffen om deze gemakkelijker toegankelijk te maken

voor economische marktdeelnemers op de interne markt in overeenstemming met de mede-

deling van de Commissie inzake "SLIM", d.w.z. "eenvoudiger regelgeving voor de interne

markt" en haar "actieplan voor de interne markt" uit 1997. De voorgestelde verordening

vervangt een aantal richtlijnen.

                                                
1 PB C 51 E van 26.2.2002, blz. 1.
2 Nog niet verschenen in het PB.
3 PB C 227 E van 24.9.2002, blz. 503.
4 PB C 80 van 3.4.2002, blz. 6.
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

De Raad heeft het voorstel sedert eind 2001 bestudeerd. Het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad strookt met de doelstellingen van het Commissievoorstel.

De Raad is evenwel een aantal wijzigingen in het Commissievoorstel overeengekomen,
waarvan de meeste van meer technische aard zijn, met inbegrip van taalkundige wijzigingen.
Tot de meer inhoudelijke wijzigingen behoren:

- een nauwkeuriger en ruimere definitie van de term "fabrikant" (artikel 2);
- specifieke bepalingen inzake de traceerbaarheid van meststoffen (artikelen 8 en 26);
- aangescherpte bepalingen inzake identificatiegegevens, waarbij de typeaanduiding van

de meststof en specifieke gebruiksaanwijzingen voor bepaalde meststoffen aan de lijst
van verplichte identificatiegegevens zijn toegevoegd (artikel 9);

- specificatie van de verplichting voor de fabrikant om ervoor te zorgen dat meststoffen
met een hoog ammoniumnitraatgehalte de detonatieproef doorstaan voordat het product
in de handel wordt gebracht (artikel 27);

- een uitdrukkelijke bepaling inzake het recht van de lidstaten om aan de fabrikanten de
kosten voor de controlemaatregelen in rekening te brengen (artikel 29);

- schrapping van het voorgestelde artikel 33 over het cadmiumgehalte in meststoffen, met
inbegrip van de bepaling inzake afwijkingen voor Oostenrijk, Finland en Zweden. De
drie lidstaten hebben nu een afwijking van de thans geldende bepalingen verkregen
d.m.v. de procedure in artikel 95, lid 4, van het Verdrag. Door middel van een
interpretatieve bepaling wordt ervoor gezorgd dat de betrokken lidstaten hun afwijking
ook na de intrekking van de huidige wetgeving op de datum van inwerkingtreding van
deze verordening kunnen handhaven (artikel 35). Zie ook Hoofdstuk IV;

- de schrapping van de herzieningsclausule inzake een toekomstig uniform stelsel van
verklaringen (het voorgestelde artikel 37). Naar het oordeel van de Raad is het in dit
stadium niet nodig het in artikel 6 uiteengezette tweeledige stelsel af te schaffen, aan-
gezien dit in de praktijk geen belemmeringen voor het vrije verkeer van meststoffen
heeft opgeleverd; en

- een wijziging van de bepalingen inzake de inwerkingtreding, waardoor de meeste
artikelen spoediger in werking zullen treden dan in het Commissievoorstel werd
voorzien, met uitzondering van enkele bepalingen, b.v. inzake sancties, op grond van
praktische overwegingen (artikelen 37 en 38).
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Wat de bijlagen bij de voorgestelde verordening betreft is de Raad in het algemeen overeen-

gekomen de bijlagen ongewijzigd te laten (afgezien van louter taalkundige wijzigingen of

correctie van fouten), met uitzondering van een wijziging naar aanleiding van een door het

Europees Parlement voorgesteld amendement (zie hoofdstuk IV) en een daaruit voort-

vloeiende wijziging. Over een aanpassing van de bijlagen zal een besluit worden genomen via

de in het voorstel genoemde comitéprocedure.

De Commissie heeft het door de Raad vastgestelde gemeenschappelijk standpunt aanvaard.

IV. AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. Het Europees Parlement heeft in eerste lezing 3 amendementen op het voorstel aangenomen.

De Raad heeft in beginsel twee van deze amendementen aanvaard.

2. Wat de amendementen 1 en 2 inzake het punt van het cadmiumgehalte in meststoffen betreft,

heeft de Raad in beginsel amendement 1 met betrekking tot overweging 15 overgenomen door

aanvaarding van het gewijzigd Commissievoorstel voor deze overweging. De Raad deelt het

standpunt van het Parlement dat de kwestie van de onbedoelde aanwezigheid van cadmium in

meststoffen van groot belang is en spoed vereist. Desondanks erkent de Raad het initiatief-

recht van de Commissie en kan hij derhalve een gedeelte van amendement 1 en het volledige

amendement 2 niet aanvaarden, aangezien deze amendementen ertoe strekken de Commissie

te verplichten vóór een bepaalde datum voorstellen inzake cadmium in te dienen.

3. Amendement 3 beoogt het herstel van de bestaande bepaling in bijlage I, tabel E.1.4b (ijzer-

chelaat). De Raad is het ermee eens dat de bijlagen in de huidige context van een omwerking

niet moeten worden gewijzigd. Derhalve is de Raad in beginsel ingenomen met de onder-

liggende beweegreden voor dit amendement. Bij de bestudering van het amendement was de

Raad evenwel van oordeel dat het minimumgehalte weliswaar 8/10 zou moeten zijn zoals

door het Parlement is voorgesteld, maar dat de bestaande vereisten met betrekking tot de

etikettering van ijzerchelaten verbeterd moeten worden om de gebruiker van de meststof meer

gedetailleerde en derhalve duidelijker informatie te verschaffen.

_______________
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RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel, 10 januari 2003 (15.01)
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2001/0212 (COD)

5149/03

ENT 6
CODEC 17

NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
nr. vorig doc.: 12005/01 ENT 190 CODEC 896 - COM(2001) 508

10293/02 ENT 96 CODEC 809
nr. Comv.: 12179/02 ENT 127 CODEC 1125
Betreft: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake

meststoffen
- vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt

1. Op 14 september 2001 heeft de Commissie bovengenoemd voorstel, dat gebaseerd is op
artikel 95 van het VEG, aan de Raad toegezonden 1.

2. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 16 januari 2002 advies uitgebracht 2.

3. Het Europees Parlement heeft zijn advies in eerste lezing aangenomen op 10 april 2002 3. In
het licht van dit advies heeft de Commissie op 17 juni 2002 een gewijzigd voorstel
ingediend 4.

4. Op 30 september 2002 heeft de Raad Concurrentievermogen een unaniem akkoord bereikt
met het oog op de vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt.

                                                
1 PB C 51 E van 26.6.2002, blz. 1.
2 PB C 80 van 3.4.2002, blz. 6.
3 Nog niet bekendgemaakt in PB.
4 PB C 227 E van 24.9.2002, blz. 503.
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5. Het Comité van permanente vertegenwoordigers zou de Raad derhalve in overweging kunnen
geven om, als A-punt op de agenda van een volgende zitting:

- het gemeenschappelijk standpunt in document 12733/02 ENT 131 CODEC 1198 vast te

stellen;

- de in het addendum bij deze nota vervatte verklaringen in zijn notulen op te nemen; en

- de ontwerp-motivering van de Raad in document 12733/02 ENT 131 CODEC 1198

ADD 1 goed te keuren.

_______________
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Interinstitutioneel dossier:
2001/0212 (COD)

5149/03
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ENT 6
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ADDENDUM BIJ DE NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
nr. vorig doc.: 12179/02 ENT 127 CODEC 1125
nr. Comv.: 12005/01 ENT 190 CODEC 896 - COM(2001) 508

10293/02 ENT 96 CODEC 809
Betreft: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake

meststoffen
- aanneming van een gemeenschappelijk standpunt

Verklaringen voor de Raadsnotulen

1. Verklaring van Oostenrijk:

"Besluit nr. 366/2002 van de Commissie heeft een zelfstandige rechtsgrondslag gecreëerd voor de

Oostenrijkse uitzonderingsbepaling ter beperking van het cadmiumgehalte in meststoffen, waardoor

Oostenrijk zijn wetgeving tot 31 december 2005 in stand kan houden.

Oostenrijk is ingenomen met het streven van de Commissie, een voorstel te doen voor een

rechtsinstrument om het cadmiumgehalte in meststoffen op Gemeenschapsniveau te regelen, en het

gaat ervan uit, gelet op de verklaring van de Commissie, dat een dergelijke regeling vóór

31 december 2005 tot stand komt."
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2. Gezamenlijke verklaring van Finland en Zweden:

"Finland en Zweden steunen de nieuwe verordening inzake meststoffen.

Finland en Zweden betreuren het echter dat er nog geen voorstel is ingediend om het

cadmiumgehalte in meststoffen te beperken. Sinds hun toetreding tot de Europese Unie hebben

Finland en Zweden hun nationale wetgeving tot beperking van het maximumcadmiumgehalte in

meststoffen mogen handhaven. Uit risicoanalyses in verschillende landen blijkt dat een hoog

cadmiumgehalte in meststoffen een risico vormt voor de gezondheid van mens en dier en voor het

milieu.

Finland en Zweden achten het van groot belang dat het voorstel voor een verordening inzake het

cadmiumgehalte in meststoffen uiterlijk eind 2005 beschikbaar is, en dringen er dan ook bij de

Commissie op aan om haar voorstel in te dienen zodra het Wetenschappelijk Comité voor de

toxiciteit, de ecotoxiciteit en het milieu (CSTEE) advies heeft uitgebracht."

_______________
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2001/0212 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake meststoffen

1. STAND VAN DE PROCEDURE

Het voorstel van de Commissie [COM(2001) 508 definitief] is op 14.9.2001 goedgekeurd en
vervolgens aan de Raad en het Europees Parlement toegezonden.

Op 16.1.2002 heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité het voorstel
[COM(2001) 508 definitief] goedgekeurd en daarover advies uitgebracht.

Het Europees Parlement heeft het voorstel, behoudens amendementen, op 10.4.2002 in eerste
lezing goedgekeurd.

Het gewijzigde voorstel van de Commissie [COM(2002) 318 definitief] is op 17.6.2002
goedgekeurd en vervolgens aan de Raad en het Europees Parlement toegezonden.

De Raad heeft zijn gemeenschappelijk standpunt op 14.4.2003 aangenomen.

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Met het voorstel, dat gebaseerd is op artikel 95 van het Verdrag, worden 18 bestaande
richtlijnen van de Raad en de Commissie betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten inzake meststoffen, die tussen 1976 en 1998 zijn gepubliceerd,
tot een enkele tekst samengevoegd.

Dit voorstel beoogt de duidelijkheid en transparantie van deze teksten te verbeteren. Het doel
van de wetgeving inzake meststoffen is het vrije verkeer van deze producten binnen de
Europese Unie te waarborgen en de voorwaarden te specificeren waaraan deze moeten
voldoen.
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3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1 Algemene opmerkingen

Het gemeenschappelijk standpunt volgt in grote lijnen het gewijzigde voorstel van de
Commissie.

3.2 Aan de amendementen van het EP gegeven gevolg

Van de drie, door het Parlement goedgekeurde amendementen1 zijn er twee in beginsel
aanvaard en één niet aanvaard.

3.2.1. Amendement 1 van het Europees Parlement

Dit amendement is in beginsel aanvaard omdat de Commissie voornemens is een voorstel
over cadmium in meststoffen in te dienen. Behalve het gedeelte waarin wordt getracht de
Commissie een strikte termijn voor indiening van het wetgevingsvoorstel op te leggen, is het
amendement opgenomen in overweging 15. Dat gedeelte zou trouwens niet compatibel zijn
geweest met het initiatiefrecht van de Commissie.

3.2.2. Amendement 2 van het Europees Parlement

Dit amendement kan om de volgende redenen niet worden aanvaard:

– artikel 33 van het voorstel is geschrapt. Dit artikel werd overbodig, omdat op grond
van artikel 95, lid 4, van het Verdrag beschikkingen waren goedgekeurd waarbij aan
Oostenrijk2, Finland3 en Zweden4 afwijkingen inzake het maximaal toelaatbare
cadmiumgehalte van meststoffen worden toegestaan;

– bovendien zou lid 2 van artikel 33 het initiatiefrecht van de Commissie hebben
beperkt.

3.2.3. Amendement 3 van het Europees Parlement

Dit amendement is in beginsel aanvaard. De Raad heeft met name het minimumgehalte voor
oplosbare chelaten tot 8/10 van het aangegeven gehalte verhoogd, zoals het Europees
Parlement had gevraagd. Voorts heeft hij de etiketteringsvoorschriften voor chelaten
verduidelijkt en versterkt om de voor consumenten beschikbare informatie te verbeteren.

3.3 Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

Behalve de door de Commissie overgenomen amendementen bevat het gemeenschappelijk
standpunt van de Raad een aantal wijzigingen die de voorgestelde verordening zouden
verduidelijken en versterken.

                                                
1 Verslag PE A5-0107/2002 van 27.3.2002.
2 Beschikking 2002/366/EG van de Commissie van 15.5.2002, PB L 132 van 17.5.2002, blz. 65.
3 Beschikking 2002/398/EG van de Commissie van 24.5.2002, PB L 138 van 28.5.2002, blz. 15.
4 Beschikking 2002/399/EG van de Commissie van 24.5.2002, PB L 138 van 28.5.2002, blz. 24.
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4. CONCLUSIE

De Commissie steunt het gemeenschappelijk standpunt omdat het haar gewijzigd voorstel in
grote lijnen volgt.
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