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METOD 8.6
BESTÄMNING AV EXTRAHERAT KALCIUM EFTER UTFÄLLNINGSOM OXALAT

OCH TITRERING MED KALIUMPERMANGANAT

1. RÄCKVIDD

I detta dokument fastställs förfarandet vid bestämning av kalcium i extrakt av gödselmedel.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Denna metod gäller EG-gödselmedel, för vilka denna förordning föreskriver att halten av
totalt kalcium och/eller halten av vattenlösligt kalcium skall anges.

3. PRINCIP

Utfällning av kalcium som oxalat i en delmängd av extraktionslösningen, vilken bestäms
genom titrering med kaliumpermanganat.

4. REAGENS

4.1 Utspädd saltsyra

En del saltsyra (d20 = 1,18g/ml) plus en del vatten.
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4.2 Utspädd svavelsyra, 1:10

En del svavelsyra (d20 = 1,84 g/ml) i tio delar vatten.

4.3 Utspädd ammoniumlösning, 1:1

En del ammoniak (d20 = 0,88 g/ml) och en del vatten.

4.4 Mättad lösning av ammoniumoxalat [(NH4)2 C2O4 H2O] vid rumstemperatur (ca 40 gram
per liter)

4.5 Citronsyrelösning, 30 % (massa/volym)

4.6 Ammoniumkloridlösning, 5 % (massa/volym)

4.7 Lösning av bromtymolblått i etanol, 95 %, 0,1 % (massa/volym)

4.8 Lösning av bromkresolgrönt i etanol, 95 %, 0,04 % (massa/volym)

4.9 Standardlösning av kaliumpermanganat, 0,02 mol/l.

5. UTRUSTNING

5.1 Glasfilterdegel, porositet 5−20 µ

5.2 Vattenbad

6. BEREDNING AV DEN ALIKVOT SOM SKALL ANALYSERAS

Tag med pipett en alikvot av den extraktionslösning som erhållits med metod 8.1 eller 8.3 och
som innehåller mellan 15 och 50 mg Ca (= 21 till 70 mg CaO). Låt volymen av denna alikvot
vara v2. Häll den i en 400 ml-bägare. Neutralisera om så behövs [indikatorn (4.7) skiftar färg
från grönt till blått] med några droppar av ammoniaklösningen (4.3).

Tillsätt en ml av citronsyrelösningen (4.5) och 5 ml av ammoniumkloridlösningen (4.6).
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7. UTFÄLLNING AV KALCIUMOXALAT

Tillsätt ca 100 ml vatten. Koka upp och tillsätt 8 till 10 droppar indikatorlösning (4.8) och
långsamt 50 ml av den heta ammoniumoxalatlösningen (4.4). Om utfällning erhålls, skall den
lösas upp genom att några droppar saltsyra tillsätts (4.1). Neutralisera mycket långsamt med
ammoniaklösningen (4.3) under ständig omrörning, så att pH-värdet blir mellan 4,4 och 4,6
[indikatorn (4.8) skiftar från grönt till blått]. Låt bägaren stå i ett kokande vattenbad (5.2) i
ungefär en halvtimme.

Ta bort bägaren från badet och låt den stå en timme och filtrera ner i degeln (5.1).

8. TITRERING AV OXALATUTFÄLLNINGEN

Tvätta bägaren och degeln tills överflödigt ammoniumoxalat har avlägsnats helt och hållet
(detta kan kontrolleras genom att tvättvattnet är fritt från klorid). Placera degeln i
400 ml-bägaren och lös upp utfällningen med 50 ml varm svavelsyra (4.2). Tillsätt vatten i
bägaren för att få en mängd på ca 100 ml. Värm till 70−80 °C och titrera droppe för droppe
med en permanganatlösning (4.9) tills den skära färgen varar i en minut. Denna mängd
kallas n.

9. REDOVISNING AV RESULTATEN

Gödselmedlet har följande halt av kalcium (Ca):

mv
vtnCa
×

×××=
2

1

02,0
2004,0(%)

där

n = antal milliliter permanganat som använts,

m = provets vikt i gram,

v2 = alikvotens volym i milliliter,

v1 = extraktionslösningens volym i milliliter,

t = permanganatlösningens koncentration i mol per liter.

CaO (%) = Ca (%) × 1,400
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METOD 8.7
BESTÄMNING AV MAGNESIUM GENOM

ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI

1. RÄCKVIDD

I detta dokument fastställs förfarandet vid bestämning av magnesium i extrakt av
gödselmedel.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Metoden gäller extrakt av EG-gödselmedel som erhållits med metoderna 8.1 och 8.3, och för
vilka halten av totalt magnesium och/eller vattenlösligt magnesium skall anges, dock med
undantag av följande gödselmedel som förtecknas i bilaga I D gällande sekundära
makronäringsämnen:

� typ 4 (kieserit)

� typ 5 (magnesiumsulfat) och typ 5.1 (magnesiumsulfat-lösning)

� och med undantag av följande gödselmedel som förtecknas i bilaga I A 3 gällande
K-gödselmedel:

� typ 7 (kieserit med kaliumsulfat)

� för vilka metod 8.8 gäller.

Den metod som beskrivs här nedan gäller extrakt av alla gödselmedel som innehåller ämnen i
mängder som kan störa den komplexometriska bestämningen av magnesium.

3. PRINCIP

Bestämning av magnesium med atomabsorptionsspektrometri efter lämplig utspädning av
extraktet.
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4. REAGENS

4.1 Saltsyralösning, 1 mol/l

4.2 Saltsyralösning, 0,5 mol/l

4.3 Ställd magnesiumlösning, 1,00 mg per ml

4.3.1 Lös upp 1,013 g magnesiumsulfat (MgSO4 . 7H2O) i 0,5 mol/l saltsyrelösning (4.2)

4.3.2 Väg upp 1 658 g magnesiumoxid (MgO), som tidigare kalcinerats för avlägsnande av alla spår
av karbonater. Placera det i en bägare med 100 ml vatten och 120 ml 1 mol/l saltsyra (4.1).
När den har lösts upp hälls den upp i en 1 000 ml-mätkolv. Fyll på till märket och blanda

eller

4.3.3 Kommersiell standardlösning

Laboratoriet ansvarar för provning av sådana lösningar.

4.4 Strontiumkloridlösning

Lös upp 75 g strontiumklorid (SrCl2 . 6H2O) i saltsyrelösning (4.2) och fyll på med samma
saltsyrelösning så att det blir 500 ml.

5. UTRUSTNING

Spektrometer för atomabsorption, med magnesiumlampa inställd på 285,2 nm.

Acetylenlåga.

6. BEREDNING AV PROVET

Se metod 8.1 och 8.3.



12733/1/02 REV 1 (fr,de,it,nl,en,dk,el,es,sv) JM/mg 140
BILAGA IV DG C II    SV

7. FÖRFARANDE

7.1 Ta 25 ml (V1) av extraktionslösningen (6), om den angivna halten av magnesium (Mg) i
gödselmedlet är högre än 6 % (dvs. 10 % MgO). Överför till en 100 ml-mätkolv, fyll på
vatten till märket och blanda. Utspädningsfaktorn är D1 = 100/V1

7.2 Ta med pipett upp 10 ml av extraktionslösningen (6) eller lösningen (7.1). Överför detta till en
200 ml-mätkolv. Fyll på 0,5 mol/l saltsyrelösning (4.2) till märket och blanda.
Utspädningsfaktorn är 200/10

7.3 Späd ut denna lösning (7.2) med 0,5 mol/l saltsyrelösning (4.2) så att det blir en koncentration
inom spektrometerns (5.1) optimala arbetsområde. V2 är provets volym i 100 ml.
Utspädningsfaktorn är D2 = 100/V2

Den slutliga lösningen skall innehålla 10 % (volym) av strontiumkloridlösningen (4.4).

7.4 Beredning av blindlösning

Bered en blindlösning genom att upprepa hela förloppet från extraktionen (metod 8.1
eller 8.3), dock utan gödselmedelsprovet.

7.5 Beredning av kalibreringslösningar

Bered minst fem kalibreringslösningar med ökande koncentration inom
mätutrustningens (5.1) optimala mätområde genom att späda ut standardlösningen (4.3) med
0,5 mol/l saltsyra.

Dessa lösningar skall innehålla 10 % (volym) av strontiumkloridlösningen (4.4).

7.6 Mätning

Ställ in spektrometern (5.1) på våglängden 285,2 nm.
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Spruta i tur och ordning in kalibreringslösningarna (7.5), provlösningen (7.3) och
blindlösningen (7.4) på så sätt att instrumentet blir genomspolat av den lösning som skall
mätas nästa gång. Upprepa detta tre gånger. Rita upp kalibreringskurvan med de
genomsnittliga absorbanserna för var och en av kalibreringslösningarna (7.5) längs y-axeln
och motsvarande magnesiumkoncentration i µg/ml längs x-axeln. Bestäm
magnesiumkoncentrationen i provet (7.3), Xs och blindlösningen (7.4), Xb, genom att jämföra
med kalibreringskurvan.

8. REDOVISNING AV RESULTATEN

Beräkna mängden magnesium (Mg) eller magnesiumoxid (MgO) i provet genom att jämföra
med kalibreringslösningarna och beakta därvid blindlösningen.

Halten av magnesium (Mg), uttryckt i % av gödselmedlet är:

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

där

Xs = koncentrationen av den lösning som skall analyseras, registrerad på kalibreringskurvan i
µg/ml.

Xb = blindlösningens koncentrationen registrerad på kalibreringskuran i µg/ml.

D1 = spädningsfaktorn när lösningen spätts ut (7.1).

� Den är 4 om man tar 25 milliliter.

� Den är 1 om lösningen är outspädd.

� D2 = utspädningsfaktorn är 7,3.

� M = provets massa vid tidpunkten för extraktion.

� MgO (%) = mg (%)/0,6.
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METOD 8.8
BESTÄMNING AV MAGNESIUM MED KOMPLEXOMETRI

1. RÄCKVIDD

I detta dokument fastställs förfarandet vid bestämning av magnesium i extrakt av
gödselmedel.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Metoden gäller extrakt av följande EG-gödselmedel, för vilka totalhalten av magnesium
och/eller vattenlösligt magnesium skall anges:

− Gödselmedel förtecknade i bilaga I: enkla kvävegödselmedel, typ 1b + 1c
(kalciummagnesiumnitrat), typ 7 (magnesiumsulfonitrat), typ 8 (kvävegödselmedel med
magnesium) och enkla kaliumgödselmedel, typ 2 (anrikad kainit), typ 4 (kaliumklorid
med magnesium), typ 6 (kaliumsulfat med magnesiumsalt),

− gödselmedel förtecknade i bilaga I D gällande sekundära näringsämnen.

3. PRINCIP

Magnesium lösliggörs med metoderna 8.1 och/eller 8.3. Första titrering: med EDTA av Ca
och mg i närvaro av eriokromsvart-T. Andra titrering: med EDTA av Ca i närvaro av calcein
eller calconkarboxylxyra. Bestämning av magnesiumhalten genom skillnadsberäkning.

4. REAGENS

4.1 Normerad 0,05 mol/l magnesiumlösning:

4.1.1 Lös upp 1,232 g magnesiumsulfat (MgSO4 . 7H2O) i 0,5 mol/l saltsyra (4.11) och fyll på med
samma syra så att det blir 100 ml

eller

4.1.2 Väg upp 2,016 g magnesiumoxid som tidigare kalcinerats för att få bort varje spår av
karbonat. Placera det i en bägare med 100 ml vatten
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Rör i ca 120 ml saltsyra på ca 1 mol/l (4.12).

Häll upp i en 1 000 ml-mätkolv, efter upplösning. Fyll till märket och blanda.

En milliliter av dessa lösningar skall innehålla 1,216 milligram mg (= 2,016 mg mgO).

Laboratoriet ansvarar för provning av styrkan av denna standardlösning.

4.2 0,05-molar EDTA-lösning

Väg in 18,61 gram dihydratiserat dinatriumsalt av etylendiamintetraättiksyra
(C10H14N2Na2O8 . 2H2O), placera det i en 1 000-ml bägare och lös i 600−800 ml vatten.
Överför lösningen kvantitativt till en 1 000 ml-mätkolv. Fyll på vatten och blanda. Jämför
lösningen med standardlösningen (4.1) genom att ta ett 20-ml prov av den senare och titrera
enligt det analysförfarande som beskrivs i punkt 7.2.

En milliliter av EDTA-lösningen skall motsvara 1,216 mg mg (= 2,016 mg mgO)
och 2,004 mg Ca (= 2,804 mg CaO) (se anm. 10.1 och 10.6).

4.3 0,05-molar standardlösning av kalcium

Väg in 5,004 gram torrt kalciumkarbonat. Placera det i en bägare med 100 ml vatten. Tillsätt
lite i sänder under omrörning ca 120 ml saltsyra på ca 1 mol/l (4.12).

Koka upp för att driva ut koldioxiden, låt svalna, överför kvantitativt till en enliters mätkolv,
fyll på vatten till märket och blanda. Jämför denna lösning med EDTA-lösningen (4.2) enligt
analysförfarandet (7.3). En milliliter av denna lösning skall innehålla 2,004 mg Ca
(= 2,804 mg CaO) och skall motsvara en milliliter 0,05-molar EDTA-lösning (4.2).
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4.4 Calceinindikator

Blanda omsorgsfullt 1 g calcein med 100 g natriumklorid i en mortel. Använd 10 mg av denna
blandning. Indikatorn ändras från grönt till orange. Titrering måste utföras tills man får en
orange färg som är fri från gröna färgtoner.

4.5 Calconkarboxylsyreindikator

Lös 400 mg calconkarboxylsyra i 100 ml metanol. Denna lösning håller sig bara ca 4 veckor.
Använd 3 droppar av lösningen. Indikatorn ändras från rött till blått. Titrering måste utföras
tills man får en blå färg helt fri från röda färgtoner.

4.6 Eriokromsvart-T-indikator

Lös upp 300 mg eriokromsvart-T i en blandning på 25 ml propanol-1 och 15 ml trietanolamin.
Denna lösning håller sig bara ca 4 veckor. Använd 3 droppar av lösningen. Indikatorn skiftar
från rött till blått och titrering skall pågå tills en blå färg, helt fri från röda nyanser erhålls.
Den skiftar färg enbart när magnesium är närvarande. Tillsätt 1 ml av standardlösningen (4.1)
om detta behövs.

När både kalcium och magnesium är närvarande, bildar EDTA först ett komplex med kalcium
och därefter med magnesium. I så fall bestäms summan av de två elementen samtidigt.

4.7 Kaliumcyanidlösning

2 %-ig vattenlösning av KCN. (Pipettera ej med munnen och se 10.7).

4.8 Lösning av kaliumhydroxid och kaliumcyanid

Lös 280 g KOH och 66 g KCN i vatten, fyll till en liter och blanda.
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4.9 Buffertlösning pH 10,5

Lös upp 33 g ammoniumklorid i 200 ml vatten i en 500 ml-mätkolv, tillsätt 250 ml ammoniak
(d20 = 0,91), fyll vatten till märket och blanda. Kontrollera regelbundet lösningens pH-värde.

4.10 Utspädd saltsyra: en del saltsyra (d20 = 1,18 g/ml) plus en del vatten

4.11 Saltsyralösning, ca 0,5 mol/l

4.12 Saltsyralösning, ca 1 mol/l

4.13 Natriumhydroxidlösning, 5 mol/l

5. UTRUSTNING

5.1 Magnetomrörare eller mekanisk omrörare

5.2 pH-mätare.

6. KONTROLLPROV

Utför en bestämning på delmängder av lösningarna (4.1 och 4.3) så att förhållandet Ca/Mg är
ungefär detsamma som hos den lösning som skall analyseras. För detta tar man (a) milliliter
av mg-standardlösningen (4.3) och (b-a) milliliter av standardlösningen (4.1). (a) och (b) är
det antal milliliter av EDTA-lösningen som används i de båda titreringar som utförs på den
lösning som skall analyseras. Detta förfarande är endast korrekt om EDTA-lösningarna är
exakt likvärdiga vad beträffar kalcium och magnesium. Om så inte är fallet måste justeringar
göras.

7. BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

Se metod 8.1 och 8.3.
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8. BESTÄMNING

8.1 Delmängder som skall tas ut.

Delmängden skall innehålla mellan 9 och 18 mg magnesium (= 15 till 30 mg mgO) i den mån
detta är möjligt.

8.2 Titrering i närvaro av eriokromsvart-T

Pipettera en alikvot (8.1) av den lösning som skall analyseras till en 400 ml-bägare.
Neutralisera överskottssyran med 5 mol/l natriumhydroxidlösningen (4.13) med hjälp av
pH-mätaren. Späd ut med vatten till ca 100 ml. Tillsätt 5 ml av buffertlösningen (4.9). Det
pH-värde som erhålls måste vara 10,5 (± 0,1). Tillsätt 2 ml av kaliumcyanidlösningen (4.7)
och 3 droppar av eriokromsvart-T-indikatorn (4.6). Titrera med EDTA-lösningen (4.2). Rör
försiktigt med omröraren (5.1) (se 10.2, 10.3 och 10.4). Sätt "b" till antalet milliliter av
EDTA-lösningen, 0,05 mol/l .

8.3 Titrering i närvaro av calcein eller calconkarboxylsyra

Av den lösning som skall analyseras pipetteras en delmängd som är lika stor som den som
erhållits från ovanstående titrering och placeras i en 400 ml-bägare. Neutralisera
överskottssyran med 5 mol/l natriumhydroxidlösningen (4.13) med hjälp av pH-mätaren.
Späd med vatten till ca 100 ml. Tillsätt 10 ml av KOH/KCN-lösningen (4.8) och
indikatorn (4.4 eller 4.5). Rör försiktigt med omröraren (5.1), titrera med
EDTA-lösningen (4.2) (se10.2, 10.3 och 10.4). Sätt "b" till antalet milliliter av
EDTA-lösningen, 0,05 mol/l.

9. REDOVISNING AV RESULTATEN

För de EG-gödselmedel som metoden avser (5 gram gödselmedel i 500 ml extrakt) är
procentandelen av gödselmedlet:

MgO (%) i gödselmedlet =
M

T)ab( ×−

Mg (%) i gödselmedlet =
M

'T)ab( ×−

där

a = antalet milliliter 0,05 mol/l EDTA-lösning som används vid titrering i närvaro av kalcein
eller calconkarboxylsyra
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b = antalet milliliter 0,05 mol/l EDTA-lösning som används vid titrering i närvaro av
eriokromsvat-T

M = massan hos det prov som finns i den delmängd som tagits ut (i gram),

T = 0,2016 × mol/l EDTA-lösning/0,05 (see 4.2),

T = 0,1216 × mol/l EDTA-lösning/0,05 (see 4.2),

10. KOMMENTARER

10.1 Det stökiometriska förhållandet EDTA/metall i komplexometriska analyser är alltid 1:1,
oavsett metallens valens och trots att EDTA är kvadrivalent. EDTA-titreringslösningen och
standardlösningarna kommer därför att vara molarlösningar och inte normala.

10.2 Komplexometriska indikatorer är ofta känsliga för luft. Lösningen kan förlora färg under
titreringen. I så fall måste ytterligare 1 eller 2 droppar av indikatorlösningen tillsättas. Detta
gäller framför allt eriokromsvart och calconkarboxylsyra.

10.3 Metallindikatorkomplexen är ofta ganska stabila och det kan därför ta viss tid innan färgen
ändras. De sista dropparna av EDTA-lösningen måste därför tillsättas långsamt och en droppe
av 0,05-molarlösning av magnesium (4.1) eller kalcium (4.3) tillsätts för att säkerställa att
färgskiftning inte redan inträffat. Detta gäller framförallt eriokrommagnesiumkomplexet.

10.4 Indikatorns färgförändring får inte iakttas vertikalt utan skall observeras horisontellt tvärs
igenom lösningen, varvid bägaren måste vara väl belyst mot en vit bakgrund. Indikatorns
färgskiftning kan lätt iakttas, om man placerar bägaren på en matt glasskiva med svag
belysning underifrån (25 watts-lampa).

10.5 Denna analys kräver en viss erfarenhet. Uppgiften innebär bl. a. att iaktta färgskiftningar i
standardlösningarna 4.1 och 4.3. Analysbestämningarna bör därför utföras av samma
laboratoriekemist.

10.6 Om en EDTA-lösning av garanterad styrka används (t. ex. Titrisol och Normex) så kan detta
förenkla kontrollen av ekvivalensen på standardlösningarna 4.1, 4.2 och 4.3.
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10.7 De lösningar som innehåller kaliumcyanid får inte hällas ut i avloppet, förrän cyaniden har
omvandlats till en oskadlig förening, t.ex. genom oxidation med natriumhypoklorit sedan den
först gjorts basisk.

METOD 8.9
BESTÄMNING AV SULFATER

1. RÄCKVIDD

I detta dokument fastställs förfarandet vid bestämning av svavel i form av sulfater i extrakt av
gödselmedel.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Metoden gäller bestämning av sulfater i extrakt som erhållits med metoden 8.1, 8.2, 8.3
och 8.4.

3. PRINCIP

Bestämning av bariumsulfat genom gravimetrisk analys.

4. REAGENS

4.1 Utspädd saltsyra

En del saltsyra (d20 = 1,18 g/ml) plus en del vatten.

4.2 Bariumkloridlösning BaCl2 . 2H2O: 122 gram per liter

4.3 Silvernitratlösning: 5 gram per liter

5. UTRUSTNING

5.1 Porslinsdeglar
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5.2 Vattenbad

5.3 Torkugn inställd på 105 (± 1) °C

5.4 Elektrisk ugn inställd på 800 (± 50) °C

6. FÖRFARANDE

6.1 Provtagning av lösningen

Pipettera en delmängd av en av extraktionslösningarna enligt punkt 2, som innehåller
mellan 20 och 100 mg S, eller mellan 50 och 250 mg SO3.

Placera denna delmängd i en bägare av lämplig storlek. Tillsätt 20 ml utspädd saltsyra (4.1).
Fyll på vatten till ungefär 300 ml.

6.2 Beredning av utfällningen

Koka upp lösningen. Tillsätt droppe för droppe ungefär 20 ml bariumkloridlösning (4.2)
under ständig, kraftig omrörning. Koka i några minuter.

Täck över bägaren med ett urglas och låt den stå i ett kokande vattenbad (5.2) i en timme. Låt
den sedan stå varmt (ungefär 60 °C) tills vätskan ovanför sedimentet är helt klar. Häll upp den
klara lösningen genom ett långsamt filtrerande, askfritt filter. Tvätta fällningen flera gånger
med varmt vatten. Fortsätt att tvätta fällningen på filtret tills filtratet är kloridfritt. Detta kan
kontrolleras med silvernitratlösning (4.3).

6.3 Förbränning och vägning av fällningen

Placera filterpappret och fällningen i en porslinsdegel (5.1) som tidigare vägts med en
noggrannhet på 0,1 mg. Torka i ugnen (5.3) och föraska provet vid ca 800 °C i en
halvtimme (5.4). Låt svalna i en exsickator och väg med en noggrannhet på 0,1 mg.

7. REDOVISNING AV RESULTATEN

Ett mg bariumsulfat motsvarar 0,137 mg S eller 0,343 mg SO3.
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Procenthalten av S i gödselmedlet är:

S (%) = w × 0,0137 × mv
v

2

1

×
SO3 (%) = S (%) × 2,5

där

w = bariumsulfatfällningen massa i milligram,

v1 = extraktionslösningens volym i milliliter,

v2 = alikvotens volym i milliliter,

m = provets massa i gram.

METOD 8.10
BESTÄMNING AV EXTRAHERAT NATRIUM

1. RÄCKVIDD

I detta dokument fastställs förfarandet vid bestämning av natrium i extrakt av gödselmedel.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Metoden gäller EG-gödselmedel, för vilka bilaga I föreskriver att förekomst av natrium skall
anges.

3. PRINCIP

Efter lämplig utspädning av det extrakt som erhålls med metod 8.1 och/eller 8.3 bestäms
natriumhalten i lösningen med flamspektrometri.

4. REAGENS

4.1 Utspädd saltsyra

En del saltsyra (d20 = 1,18 g/ml) plus en del vatten.
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4.2 Aluminiumnitrat Al(NO3)3. 9H2O

4.3 Cesiumklorid, CsCl

4.4 Vattenfritt natriumklorid, NaCl

4.5 Lösning av cesiumklorid och aluminiumnitrat

Lös i vatten 50 g cesiumklorid (4.3) och 250 g aluminiumnitrat (4.2) i en 1 000 ml-mätkolv.
Fyll på vatten till märket och blanda.

4.6 Ställd natriumlösning på ett mg/ml Na

Lös i vatten 2,542 g natriumklorid (4.4) i en 1 000 ml-mätkolv. Tillsätt 10 ml saltsyra (4.1).
Fyll på vatten till märket och blanda.

5. UTRUSTNING

Spektrometer utrustad för flammetri, inställd på 589,3 nm.

6. KALIBRERINGSLÖSNINGAR

6.1 Placera 10 ml standardlösning (4.6) i en 250 ml-mätkolv. Fyll till märket och blanda.
Lösningens koncentration: 40 µg/ml Na

6.2 Placera 0, 5, 10, 15, 20, 25 ml av den intermediära lösningen (6.1) i 100 ml-mätkolvar. Tillsätt
10 ml av lösningen (4.5). Fyll till märket och blanda. Lösningarnas koncentration: 0, 2, 4, 6,
8, 10 µg/ml Na

7. BEREDNING AV DE LÖSNINGAR SOM SKALL MÄTAS

Gör utspädningen med beaktande av den förväntade natriumhalten i extraktionslösningen
enligt metod 8.1 eller 8.3 (5 g gödselmedel i 500 ml) enligt följande tabell:
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Intermediär spädning Slutlig spädning
Na2O (%) Na (%) Prov (ml) (v2)

Spädning
till ml (v3)

Prov (ml) (v4)
Spädning
till ml

Spädningsgrad

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

Gör den intermediära utspädningen med vatten. För den slutliga utspädningen tillsätts 10 ml
av lösningen (4.5) till en 100 ml-mätkolv.

För ett prov på ett gram multipliceras den slutliga utspädningens mängd (v4) med fem.

8. BESTÄMNING

Ställ in spektrometern (5.1) för mätning på våglängd 589,3 nm. Kalibrera instrumentet genom
att registera instrumentets reaktion på kalibreringslösningarna (6.2). Justera sedan dess
känslighet, så att hela skalan utnyttjas när den mest koncentrerade kalibreringslösningen
används. Mät sedan reaktionen på den provlösning som skall analyseras (7). Upprepa detta
tre gånger.

9. BERÄKNING AV RESULTATEN

Rita upp en kalibreringskurva genom att markera det genomsnittliga utslaget för varje
kalibreringslösning, uttryckt i µg per ml på x-axeln. Bestäm ur denna provlösningens
natriumkoncentration. Beräkna mängden natrium ur standardlösningarna med hänsyn tagen
till spädningsgraderna. Redovisa resultaten som procenthalt av provet.

Procent natriumhalt (Na) i gödselmedel erhålls ur följande ekvationer:

Na (%) =
mv

v
v
vx

2

2

1

4

3 10.
−

Na2O (%) = Na (%) × 1,348
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där

x = koncentration av lösningen införd i spektrometern i µg/ml,

v1 = extraktionslösningens volym i milliliter,

v2 = alikvotens volym i milliliter,

v3 = den intermediära spädningens volym i milliliter,

V4 = alikvotens volym i ml av den slutliga spädningen (i 100 milliliter),

m = provets massa i gram.

METOD 9
MIKRONÄRINGSÄMNEN I HALTER UPP TILL 10 %

METOD 9.1
EXTRAKTION AV DEN TOTALA HALTEN AV MIKRONÄRINGSÄMNEN

1. RÄCKVIDD

Denna metod beskriver förfarandet för att extrahera den totala halten av mikronäringsämnen
bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden och zink. Man bör sträva efter att utföra så få
extraktioner som möjligt och om möjligt använda samma extrakt för att bestämma den totala
halten av vart och ett av mikronäringsämnena.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Detta förfarande gäller EG-gödselmedel som förtecknas i bilaga I E och som innehåller ett
eller flera av mikronäringsämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden och zink.
Förfarandet är tillämpbart på de mikronäringsämnen som har en deklarerad halt av 10 % eller
mindre.
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3. PRINCIP

Upplösning i kokande utspädd saltsyra.

Anmärkning

Extraktionen är empirisk och inte nödvändigtvis kvantitativ beroende på produkten eller
gödselmedlets andra beståndsdelar. Särskilt för vissa manganoxider kan den extraherade
mängden vara betydligt mindre än den totala mängd mangan som produkten innehåller.
Gödselmedelstillverkaren ansvarar för att den deklarerade halten verkligen motsvarar den
mängd som extraheras under de förhållanden som metoden anger.

4. REAGENS

4.1 Utspädd saltsyralösning (HCl), ca 6 mol/l

Blanda 1 del saltsyra (d20 = 1,18 g/ml) med 1 del vatten.

4.2 Koncentrerad ammoniaklösning (NH4OH, d = 0,9 g/ml)

5. UTRUSTNING

Elektrisk värmeplatta med inställbar temperatur.

Anmärkning

Om extraktet skall användas för att bestämma halten av bor skall borosilikatglas inte
användas. Eftersom det ingår kokning i metoden är teflon eller kvartsglas lämpligt att
använda. Skölj utrustningen väl om den har rengjorts med medel som innehåller borater.

6. BEREDNING AV PROVET

Se metod 1.
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7. FÖRFARANDE

7.1 Prov

Tag en mängd gödselmedel som väger mellan 2 och 10 g beroende på den deklarerade halten
av ämnet i produkten. Följande tabell skall användas för att framställa en slutlig lösning som
efter lämplig utspädning ligger inom mätområdet för varje metod. Provet skall vägas in med
en noggrannhet på 1 mg.

Deklarerad halt avmikronäringsämne i gödselmedlet (%) < 0,01 0,01 - < 5 ≥ 5−10
Provets massa (g) 10 5 2
Ämnets massa i provet. 1 0,5−250 100−200
Volymen av extrakt V (ml) 250 500 500
Koncentration av ämnet i extraktet (mg/l) 4 1−500 200−400

Överför provet till en 250 ml-glasbägare.

7.2 Beredning av lösningen

Fukta provet med lite vatten om det behövs. Tillsätt försiktigt och i små mängder 10 ml
utspädd saltsyralösning (4.1) per gram gödselmedel. Tillsätt ca 50 ml vatten. Täck
glasbägaren med ett urglas och blanda. Låt blandningen koka upp på kokplattan och låt den
koka i 30 minuter. Låt svalna, rör om då och då. Överför kvantitativt till en mätkolv på 250
eller 500 ml (se tabell). Fyll till märket med vatten och blanda väl. Filtrera genom ett torrt
filter ner i en torr behållare. Kasta den första mängden. Extraktet skall vara helt klart.

Bestämningen bör göras omedelbart på alikvoter av det klara filtratet. I annat fall bör kärlet
täppas till.

Anmärkningar

Extrakt där halten av bor skall bestämmas: Justera pH-värdet till mellan 4 och 6 med
koncentrerad ammoniak (4.2).

8. BESTÄMNING

Bestämningen av varje mikronäringsämne skall göras på de alikvoter som anges i metoden för
varje enskilt mikronäringsämne.
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Vid behov skall kelaterande eller komplexbildande organiska ämnen tas bort från en alikvot
av extraktet med hjälp av metod 9.3. Normalt är detta inte nödvändigt vid bestämning med
hjälp av atomabsorptionsspektrometri.

METOD 9.2
EXTRAKTION AV VATTENLÖSLIGA MIKRONÄRINGSÄMNEN

1. RÄCKVIDD

Denna metod beskriver förfarandet för att extrahera vattenlösliga former av
mikronäringsämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden och zink. Man bör sträva
efter att utföra så få extraktioner som möjligt och om möjligt använda samma extrakt för att
bestämma halten av vart och ett av mikronäringsämnena.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Detta förfarande gäller EG-gödselmedel som förtecknas i bilaga I och som innehåller ett eller
flera av mikronäringsämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden och zink.
Förfarandet är tillämpbart på de mikronäringsämnen som har en deklarerad halt av 10 % eller
mindre.

3. PRINCIP

Mikronäringsämnena extraheras genom att gödselmedlet skakas i vatten vid 20 (± 2)°C.

Anmärkning

Extraktionen är empirisk och inte nödvändigtvis kvantitativ.

4. REAGENS

4.1 Utspädd saltsyralösning (HCl), ca 6 mol/l

Blanda 1 del saltsyra (d20 = 1,18 g/ml) med 1 del vatten.



12733/1/02 REV 1 (fr,de,it,nl,en,dk,el,es,sv) JM/mg 157
BILAGA IV DG C II    SV

5. UTRUSTNING

5.1 Roterande skakapparat (35�40 varv i minuten)

5.2 pH-mätare

Anmärkning

Om extraktet skall användas för att bestämma halten av bor skall borosilikatglas inte
användas. Teflon eller kvartsglasär lämpligt att använda för denna extraktion. Skölj
utrustningen väl om den har rengjorts med medel som innehåller borater.

6. BEREDNING AV PROVET

Se metod 1.

7. FÖRFARANDE

7.1 Prov

Tag en mängd gödselmedel som väger mellan 2 och 10 g beroende på den deklarerade halten
av ämnet i produkten. Följande tabell skall användas för att framställa en slutlig lösning som
efter lämplig utspädning ligger inom mätområdet för varje metod. Provet skall vägas in med
en noggrannhet på 1 mg.

Deklarerad halt avmikronäringsämne i gödselmedlet (%) < 0,01 0,01 - < 5 ≥ 5−10
Provets massa (g) 10 5 2
Ämnets massa i provet. 1 0,5 � 250 100−200
Volymen av extrakt V (ml) 250 500 500
Koncentration av ämnet i extraktet (mg/l) 4 1−500 200−400

Överför provet till en kolv på 250 eller 500 ml (se tabell).

7.2 Beredning av lösningen

Tillsätt ca 200 ml vatten i 250 ml-kolven eller 400 ml vatten i 500 ml-kolven.
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Tillslut kolven väl med en propp. Skaka den kraftigt för hand för att dispergera provet.
Placera därefter kolven i skakapparaten (5.1) och skaka den i 30 minuter.

Fyll till märket med vatten och blanda väl.

7.3 Beredning av provlösningen

Filtrera omedelbart till en ren och torr kolv. Tillslut kolven med en propp. Gör bestämningen
direkt efter filtreringen.

Anmärkning

Om filtratet gradvis blir grumligt, gör en ny extraktion enligt 7.1 och 7.2 och i en kolv med
volym Ve. Filtrera till en mätkolv volym W som torkats och därefter försetts med 5,00 ml
saltsyralösning (4.1). Avbryt filtreringen exakt när ytan är i höjd med märket. Blanda väl.

När detta förfarande följs är extraktets volym

V = Ve × W / (W � 5)

Detta värde på V skall användas vid bestämningen av halten av spårämnena.

8. BESTÄMNING

Bestämningen av varje mikronäringsämne skall göras på de alikvoter som anges i metoden för
varje enskilt mikronäringsämne.

Vid behov skall kelaterande eller komplexbildande organiska ämnen tas bort från en alikvot
av extraktet med hjälp av metod 9.3. Normalt är detta inte nödvändigt vid bestämning med
hjälp av atomabsorptionsspektrometri.
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METOD 9.3
BORTTAGANDE AV ORGANISKA FÖRENINGAR

FRÅN EXTRAKT AV GÖDSELMEDEL

1. RÄCKVIDD

Denna metod beskriver förfarandet för att ta bort organiska föreningar från extrakt av
gödselmedel.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har extraherats med hjälp av
metod 9.1 och 9.2 och för vilka den totala halten eller den vattenlösliga delen ämnen skall
deklareras enligt bilaga I E i denna förordning.

Anmärkning

Förekomsten av organiska ämnen i små mängder påverkar normalt inte bestämning med hjälp
av atomabsorptionsspektrometri.

3. PRINCIP

De organiska föreningarna i en alikvot av extraktet oxideras med väteperoxid.

4. REAGENS

4.1 Utspädd saltsyralösning (HCl), ca 0,5 mol/l

Blanda 1 volymdel saltsyra (d 20 = 1,18 g/ml) med 20 volymdelar vatten.

4.2 Väteperoxidlösning (30 % H2O2, ρ = 1,11 g/ml), fri fran mikronäringsämnen

5. UTRUSTNING

Elektrisk värmeplatta med inställbar temperatur.
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6. FÖRFARANDE

Häll 25 ml av den lösning som har extraherats med hjälp av metod 9.1 eller 9.2 i en
100 ml-glasbägare. Om metod 9.2 används, tillsätt 5 ml utspädd saltsyralösning (4.1). Tillsätt
sedan 5 ml väteperoxidlösning (4.2). Täck med ett urglas. Låt oxidera i rumstemperatur i
ca en timme, låt sedan gradvis koka upp och låt koka i en halvtimme. Tillsätt vid behov
ytterligare 5 ml väteperoxid till lösningen när den har svalnat. Koka sedan lösningen för att ta
bort överskott av väteperoxid. Låt svalna och överför kvantitativt till en 50 ml-mätkolv och
fyll upp till märket. Filtrera vid behov.

Denna utspädning skall beaktas vid uttagningen av alikvoter och beräkningen av
mikronäringsämnenas procentandel i produkten.

METOD 9.4
BESTÄMNING AV MIKRONÄRINGSÄMNEN I EXTRAKT

AV GÖDSELMEDEL MED HJÄLP AV ATOMABSORPTIONS-
SPEKTROMETRI

(allmänt förfarande)

1. RÄCKVIDD

I detta dokument fastställs förfarandet vid bestämning av halten av vissa mikronäringsämnen i
extrakt av gödselmedel med hjälp av atomabsorptionsspektrometri.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har extraherats med hjälp av
metod 9.1 och 9.2 och för vilka den totala halten eller den vattenlösliga delen ämnen skall
deklareras enligt bilaga I E i denna förordning.
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Anpassning av förfarandet till respektive mikronäringsämne finns beskriven i den särskilda
metoden för varje spårämne.

Anmärkning

Förekomsten av organiska ämnen i små mängder påverkar normalt inte bestämning med hjälp
av atomabsorptionsspektrometri.

3. PRINCIP

Efter det att extraktet vid behov har behandlats för att minska eller ta bort störande kemiska
ämnen, späds det ut så att koncentrationen ligger inom spektrometerns optimala mätområde
på en väglängd som är lämplig för det mikronäringsämne som skall bestämmas.

4. REAGENS

4.1 Utspädd saltsyralösning (HCl), ca 6 mol/l

Blanda 1 del saltsyra (d20 = 1,18 g/ml) med 1 del vatten.

4.2 Utspädd saltsyralösning (HCl), ca 0,5 mol/l

Blanda 1 volymdel saltsyra (d20 = 1,18 g/ml) med 20 volymdelar vatten.

4.3 Lantansaltlösningar (10 g La per liter)

Denna reagens används för bestämning av kobolt, järn, mangan och zink. Den kan beredas på
följande två sätt:

a) Lantanoxid upplöst i saltsyra (4.1). Sätt 11,73 g lantanoxid (La2O3) till 150 ml vatten i
en 1-liters mätkolv och tillsätt 120 ml 6 mol/l saltsyra (4.1). Låt den lösas upp och fyll
till märket med 1 liter vatten och blanda väl. Denna lösnings saltsyrakoncentration är
ca 0,5 mol/l
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b) eller med lösningar av lantanklorid, lantansulfat eller lantannitrat. Lös upp 26,7 g
lantankloridheptahydrat (LaCl3 . 7H2O) eller 31,2 g lantannitrathexahydrat
[La(NO3)3 . 6H2O] eller 26,2 g lantansulfat- nonahydrat [La2(SO4)3 . 9H2O] i 150 ml
vatten. Tillsätt 85 ml 6 mol/l saltsyra (4.1). Låt saltet lösas upp och fyll till märket med
1 liter vatten. Blanda väl. Denna lösnings saltsyrakoncentration är ca 0,5 mol/l.

4.4 Kalibreringslösningar

För beredningen av dessa, se varje mikronäringämnes respektive bestämningsmetod.

5. UTRUSTNING

Atomabsorptionsspektrometer med strålningskällor som ger karakteristisk strålning för de
mikronäringsämnen som skall bestämmas.

Den som använder utrustningen skall ha god kännedom om den och följa tillverkarens
instruktioner. Utrustningen skall tillåta att bakgrundskorrigering görs så att sådan kan
användas vid behov, särskilt för Co och Zn. De gaser som skall användas är luft och acetylen.

6. BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1 Beredning av extraktlösningar av de mikronäringsämnen som skall bestämmas.

Se metod 9.1 och/eller 9.2 och vid behov 9.3.

6.2 Beredning av provlösningen

Späd en alikvot av det extrakt som har framställts med hjälp av metod 9.1, 9.2 eller 9.3 med
vatten och/eller saltsyra (4.1) eller (4.2) så att den slutliga mätlösningen innehåller en
koncentration av de ämnen som skall bestämmas som är lämplig för det mätområde som
används (7.2) och en saltsyrakoncentration på minst 0,5 mol/l och inte mer än 2,5 mol/l. Det
kan behövas en eller flera ytterligare utspädningar.
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Häll i en 100 ml-mätkolv en alikvot av den slutliga lösning som har framställts genom att
späda extraktet. Låt (a) vara volymen i ml. För bestämning av halten av kobolt, järn, mangan
eller zink, tillsätt 10 ml av lantansaltlösningen (4.3). Fyll på 0,5 mol/l saltsyrelösning (4.2) till
märket och blanda. Detta är den slutliga mätlösningen. Låt D vara utspädningsfaktorn.

7. FÖRFARANDE

7.1 Beredning av blindlösning

Bered en blindlösning enligt samma förfarande från extraktionsmomentet, bortsett från att
provet inte är medtaget.

7.2 Beredning av kalibreringslösningar

Från de arbetskalibreringslösningar som har framställts med hjälp av varje
mikronäringsämnes respektive metod bereds i 100 ml-mätkolvar en serie med minst
fem kalibreringslösningar med ökande koncentration inom spektrometerns optimala
mätområde. Justera vid behov saltsyrakoncentrationen så att den kommer så nära den
utspädda provlösningens koncentration som möjligt (6.2). Vid bestämning av kobolt, järn,
mangan och zink, tillsätt 10 ml av samma lantansaltlösning (4.3) som användes i 6.2. Fyll
på 0,5 mol/l saltsyrelösning (4.2) till märket och blanda.

7.3 Bestämning

Gör klar spektrometern (5) för bestämningen och ställ in våglängden enligt metoden för det
aktuella mikronäringsämnet.

Spruta in kalibreringslösningarna (7.2), provlösningen (6.2) och blindlösningen (7.1) i tur och
ordning tre gånger.Anteckna varje resultat och spola instrumentet med destillerat vatten
mellan varje insprutning.

Rita kalibreringskurvan med de genomsnittliga absorbanserna för var och en av
kalibreringslösningarna (7.2) längs y-axeln och motsvarande spårämneskoncentrationer
i µg/ml längs x-axeln.

Avläs ur kurvan koncentrationen av det aktuella mikronäringsämnet i provlösningen xs (6.2)
och i blindlösningen xb (7.1). Koncentrationerna uttrycks i µg per ml.
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8. REDOVISNING AV RESULTATEN

Gödselmedlet har följande procentuella halt av mikronäringsämnet (E):

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

Om metod 9.3 har använts:

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

där

E är mängden mikronäringsämne som skall bestämmas, uttryckt som procent av gödselmedlet

xs är provlösningens koncentration (6.2) uttryckt i µg/ml,

xb är blindlösningens koncentration (7.1) uttryckt i µg/ml,

V = volymen av det extrakt som har framställts med hjälp av metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i ml,

D = faktorn som motsvarar den utspädning som har gjorts i 6.2,

M = massan av det prov som har tagits med hjälp av metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i gram.

Beräkning av utspädningsfaktorn D:

Om (a1), (a2), (a3),.,.,., (ai) och (a) är alikvoterna och (v1), (v2), (v3),.,.,., (vi) och (100) är de
volymer i ml som motsvarar deras respektive utspädningar beräknas utspädningsfaktorn enligt
följande:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×. × . × . × (vi/ai) × (100/a)
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METOD 9.5
SPEKTROMETRISK BESTÄMNING AV BORHALTEN I EXTRAKT

AV GÖDSELMEDEL MED HJÄLP AV AZOMETIN-H

1. RÄCKVIDD

Denna metod beskriver förfarandet för att bestämma halten av bor i extrakt av gödselmedel.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har extraherats med hjälp av
metod 9.1 och 9.2 och för vilka den totala halten eller den vattenlösliga delen bor skall
deklareras enligt bilaga I i denna förordning.

3. PRINCIP

Boratjoner bildar tillsammans med azometin-H-lösning ett gult komplex. Komplexets
koncentration bestäms med hjälp av molekylabsorptionsspektrometri vid 410 nm. Störande
joner maskeras med EDTA.

4. REAGENS

4.1 EDTA-buffertlösning

Överför följande till en 500 ml-mätkolv som innehåller 300 ml vatten:

− 75 g ammoniumacetat (NH4OOCCH3).

− 10 g dinatriumsalt av etylendiamintetraättiksyra (Na2EDTA).

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

Fyll till märket med vatten och blanda väl. Lösningens pH-värde, mätt med en glaselektrod,
skall vara 4,8 ± 0,1.
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4.2 Azometin-H-lösning

Överför följande till en 200 ml-mätkolv:

− 10 ml buffertlösning (4.1).

− 400 mg azometin-H (C17H12NNaO8S2);

− 2 g askorbinsyra (C6H8O6).

− Fyll till märket och blanda väl. Blanda inte till stora mängder av detta reagens eftersom
det bara är hållbart några dagar.

4.3 Borkalibreringslösningar

4.3.1 Borstamlösning (100 µg/ml)

Lös 0,5719 g borsyra (H2BO3) i vatten i en 1 000 ml-mätkolv. Fyll till märket med vatten och
blanda väl. Överför till en plastkolv och förvara i kylskåp.

4.3.2 Borstamlösning (10 µg/ml)

Överför 50 ml stamlösning (4.3.1) till en 500 ml-mätkolv. Fyll till märket med vatten och
blanda väl.

5. UTRUSTNING

Spektrometer utrustad för molekylabsorption, inställd på en våglängd på 410 nm och försedd
med kyvett med 10 mm skikttjocklek.

6. BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1 Beredning av borlösningen

Se metod 9.1 och/eller 9.2 och vid behov 9.3.
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6.2 Beredning av provlösningen

Späd en alikvot av extraktet (6.1) så att den borkoncentration som anges i 7.2 erhålles. Det
kan krävas två utspädningar i följd. Låt D vara utspädningsfaktorn.

6.3 Beredning av korrektionslösningen

Om provlösningen (6.2) är färgad, bered en motsvarande korrektionslösning genom att till en
plastkolv föra över 5 ml av provlösningen (6.2), 5 ml EDTA-buffertlösning (4.1) och 5 ml
vatten och blanda väl.

7. FÖRFARANDE

7.1 Beredning av blindlösning

Bered en blindlösning enligt samma förfarande från extraktionsmomentet, bortsett från att
provet inte är medtaget.

7.2 Beredning av kalibreringslösningar

För över 0, 5, 10, 15, 20 och 25 ml av arbetskalibreringslösningen (4.3.3) till en serie
100 ml-mätkolvar. Fyll till märket med vatten och blanda väl. Dessa lösningar innehåller
mellan 0 och 2,5 µg/ml bor.

7.3 Färgutveckling

För över 5 ml av kalibreringslösningarna (7.2), provlösningarna (6.2) och blindlösningen (7.1)
till en serie plastkolvar. Tillsätt 5 ml av EDTA-buffertlösningen (4.1). Tillsätt 5 ml av
azomethin-H-lösningen (4.2).

Blanda väl och låt färgen utvecklas i mörker 2,5�3 timmar.

7.4 Bestämning

Mät absorbansen hos de lösningar som har framställts enligt 7.3 och vid behov
korrektionslösningen (6.3) mot vatten vid en våglängd på 410 nm. Skölj kyvetterna med
vatten före varje ny avläsning.
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8. REDOVISNING AV RESULTATEN

Rita upp kalibreringskurvan med lösningarnas koncentration (7.2) på x-axeln och den
absorbans (7.4) som spektrometern anger längs y-axeln.

Avläs ur kalibreringskurvan koncentrationen av bor (B) i blindlösningen (7.1),
koncentrationen av bor (B) i provlösningen (6.2) och, om provlösningen är färgad, den
korrigerade koncentrationen av lösningen. För att beräkna denna, subtrahera
korrektionslösningens absorbans (6.3) från provlösningens absorbans och bestäm den
korrigerade koncentrationen av provlösningen. Anteckna provlösningens koncentration (6.2)
med eller utan korrigering, X(xs) och blindlösningens koncentration (xb).

Gödselmedlet har följande procentuella halt av bor:

B % = [(xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Om metod (9.3) har använts:

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

där

B = mängden bor uttryckt i procent av gödselmedlet,

xs är provlösningens koncentration (µg/ml) i provlösningen (6.2), med eller utan korrigering
correction,

xb är blindlösningens (7.1) koncentration (µg/ml),

V = volymen av det extrakt som har framställts med hjälp av metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i ml,

D = faktorn som motsvarar den utspädning som har gjorts i 6.2,

M = massan av det prov som har tagits med hjälp av metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i gram.

Beräkning av utspädningsfaktorn D: Om (a1), (a2) är alikvoterna och (v1), (v2) är de volymer
i ml som motsvarar deras respektive utspädningar beräknas utspädningsfaktorn D enligt
följande:

D = (v1/a1) × (v2/a2)
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METOD 9.6
BESTÄMNING AV KOBOLTHALTEN I EXTRAKT

AV GÖDSELMEDELMED HJÄLP
AV ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI

1. RÄCKVIDD

Denna metod beskriver förfarandet för att bestämma halten av kobolt i extrakt av
gödselmedel.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har extraherats med hjälp av
metod 9.1 och 9.2 och för vilka den totala halten eller den vattenlösliga delen kobolt skall
deklareras enligt bilaga I E i denna förordning.

3. PRINCIP

Efter lämplig beredning och utspädning av extrakten bestäms kobolthalten med hjälp av
atomabsorptionsspektrometri.

4. REAGENS

4.1 Saltsyralösning, ca 6 mol/l

Se metod 9.4 (4.1).

4.2 Saltsyralösning, ca 0,5 mol/l

Se metod 9.4 (4.2).

4.3 Lantansaltlösningar (10 g La per liter)

Se metod 9.4 (4.3).

4.4 Koboltkalibreringslösning
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4.4.1 Koboltstamlösning (1 000 µg/ml)

Väg in 1 g kobolt med en noggrannhet på 0,1 mg i en 250 ml-glasbägare. Tillsätt 25 ml
6 mol/l saltsyra (4.1) och värm på en värmeplatta tills koboltet är helt upplöst. Låt svalna och
överför kvantitativt till en 1 000 ml-mätkolv. Fyll till märket med vatten och blanda väl.

4.4.2 Koboltstamlösning (100 µg/ml)

Överför 10 ml stamlösning (4.4.1) till en 100 ml-mätkolv. Fyll på 0,5 mol/l
saltsyrelösning (4.2) till märket och blanda.

5. UTRUSTNING

Atomabsorptionsspektrometer: se metod 9.4 (5). Instrumentet skall vara utrustat med
strålningskälla för kobolts karakteristiska strålning (240,7 nm). Bakgrundskorrigering måste
kunna göras.

6. BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1 Koboltextraktlösning

Se metod 9.1 och/eller 9.2 och vid behov 9.3.

6.2 Beredning av provlösningen

Se metod 9.4 (6.2). Provlösningen måste innehålla 10 % (volym) lantansaltlösning (4.3).

7. FÖRFARANDE

7.1 Beredning av blindlösning

Se metod 9.4 (7.1). Blindlösningen måste innehålla 10 % (volym) av den lantansaltlösning
som anges i 6.2.
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7.2 Beredning av kalibreringslösningar

Se metod 9.4 (7.2).

För ett optimalt mätområde på 0 5 µg/ml kobolt, överför 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 respektive 5 ml
arbetslösning (4.4.2) till en serie 100 ml-mätkolvar. Justera vid behov saltsyrakoncentrationen
så att den kommer så nära provlösningens koncentration som möjligt. Tillsätt 10 ml av den
lantansaltlösning som anges i 6.2 till varje kolv. Fyll på 0,5 mol/l saltsyrelösning (4.2) till
märket och blanda. Dessa lösningar innehåller 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 respektive 5 µg/ml kobolt.

7.3 Bestämning

Se metod 9.4 (7.3). Gör klar spektrometern (5) för bestämningen och ställ in våglängden
på 240,7 nm.

8. REDOVISNING AV RESULTATEN

Se metod 9.4 (8).

Gödselmedlet har följande procentuella halt av kobolt:

Co % = [xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Om metod (9.3) har använts:

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

där

Co = mängden kobolt uttryckt i procent av gödselmedlet,

xs är provlösningens (6.2) koncentration uttryckt i µg/ml,
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xb är blindlösningens (7.1) koncentration uttryckt i µg/ml,

V = volymen av det extrakt som har framställts med hjälp av metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i ml,

D = faktorn som motsvarar den utspädning som har gjorts i 6.2,

M = massan av det prov som har tagits med hjälp av metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i gram.

Beräkning av utspädningsfaktorn D Om (a1), (a2), (a3),.,.,., (ai) och (a) är alikvoterna och
(v1), (v2), (v3),.,.,., (vi) och (100) är de volymer i ml som motsvarar deras respektive
utspädningar beräknas utspädningsfaktorn D enligt följande:

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

METOD 9.7
BESTÄMNING AV KOPPARHALTEN I EXTRAKT

AV GÖDSELMEDEL MED HJÄLP AV ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI

1. RÄCKVIDD

Denna metod beskriver förfarandet för att bestämma halten av koppar i extrakt av
gödselmedel.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har extraherats med hjälp av
metod 9.1 och 9.2 och för vilka den totala halten eller den vattenlösliga delen koppar skall
deklareras enligt bilaga I E i denna förordning.

3. PRINCIP

Efter lämplig beredning och utspädning av extrakten bestäms kopparhalten med hjälp av
atomabsorptionsspektrometri.

4. REAGENS

4.1 Saltsyralösning, ca 6 mol/l

Se metod 9.4 (4.1).
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4.2 Saltsyralösning, ca 0,5 mol/l

Se metod 9.4 (4.2).

4.3 Väteperoxidlösning (30 % H2O2, d20= 1,11 g/ml) fri från mikronäringsämnen

4.4 Kopparkalibreringslösning

4.4.1 Kopparstamlösning (1 000 µg/ml)

Väg in 1 g koppar med en noggrannhet på 0,1 mg i en 250 ml-glasbägare. Tillsätt 25 ml
6 mol/l saltsyra (4.1) och 5 ml väteperoxidlösning (4.3) och värm på en värmeplatta tills
kopparen är helt upplöst. Överför kvantitativt till en 1 000 ml-mätkolv. Fyll till märket med
vatten och blanda väl.

4.4.2 Koppararbetslösning (100 µg/ml)

Överför 20 ml stamlösning (4.4.1) till en 200 ml-mätkolv. Fyll på 0,5 mol/l
saltsyrelösning (4.2) till märket och blanda.

5. UTRUSTNING

Atomabsorptionsspektrometer: se metod 9.4 (5). Instrumentet skall vara utrustat med
strålningskälla för koppars karakteristiska strålning (324,8 nm).

6. BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1 Kopparextraktlösning

Se metod 9.1 och/eller 9.2 och vid behov 9.3.

6.2 Beredning av provlösningen

Se metod 9.4 (6.2).
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7. FÖRFARANDE

7.1 Beredning av blindlösning

Se metod 9.4 (7.1).

7.2 Beredning av kalibreringslösningar

Se metod 9.4 (7.2).

För ett optimalt mätområde på 0 5 µg/ml koppar, överför 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 respektive 5 ml
arbetslösning (4.4.2) till en serie 100 ml-mätkolvar. Justera vid behov saltsyrakoncentrationen
så att den kommer så nära provlösningens koncentration (6.2) som möjligt. Fyll på 0,5 mol/l
saltsyrelösning (4.2) till märket och blanda. Dessa lösningar innehåller 0, 0,5, 1, 2, 3, 4
respektive 5 µg/ml koppar.

7.3 Bestämning

Se metod 9.4 (7.3). Gör klar spektrometern (5) för bestämningen och ställ in våglängden
på 324,8 nm.

8. REDOVISNING AV RESULTATEN

Se metod 9.4 (8).

Gödselmedlet har följande procentuella halt av koppar:

Cu % = [xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Om metod (9.3) har använts:

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

där

Cu = mängden koppar uttryckt i procent av gödselmedlet,

xs är provlösningens (6.2) koncentration uttryckt i µg/ml,
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xb är blindlösningens (7.1) koncentration uttryckt i µg/ml,

V = volymen av det extrakt som har framställts med hjälp av metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i ml,

D är faktorn som motsvarar den utspädning som har gjorts i 6.2,

M är massan av det prov som har tagits med hjälp av metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i gram.

Beräkning av utspädningsfaktorn D Om (a1), (a2), (a3),.,.,., (ai) och (a) är alikvoterna och
(v1), (v2), (v3),.,.,., (vi) och (100) är de volymer i ml som motsvarar deras respektive
utspädningar beräknas utspädningsfaktorn D enligt följande:

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

METOD 9.8
BESTÄMNING AV JÄRNHALTEN I EXTRAKT AV GÖDSELMEDEL

MED HJÄLP AV ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI

1. RÄCKVIDD

Denna metod beskriver förfarandet för att bestämma halten av järn i extrakt av gödselmedel.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har extraherats med hjälp av
metod 9.1 och 9.2 och för vilka den totala halten eller den vattenlösliga delen järn skall
deklareras enligt bilaga I E i denna förordning.

3. PRINCIP

Efter lämplig beredning och utspädning av extraktet bestäms järnhalten med hjälp av
atomabsorptionsspektrometri.
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4. REAGENS

4.1 Saltsyralösning, ca 6 mol/l

Se metod 9.4 (4.1).

4.2 Saltsyralösning, ca 0,5 mol/l

Se metod 9.4 (4.2).

4.3 Väteperoxidlösning (30 % H2O2, d20= 1,11 g/ml), från mikronäringsämnen

4.4 Lantansaltlösningar (10 g La per liter)

Se metod 9.4 (4.3).

4.5 Järnkalibreringslösningar

4.5.1 Järnstamlösning (1 000 µg/ml)

Väg in 1 g järntråd med en noggrannhet på 0,1 mg i en 500 ml-glasbägare. Tillsätt 200 ml
6 mol/l saltsyra (4.1) och 15 ml väteperoxidlösning (4.3). Värm på en värmeplatta tills järnet
är helt upplöst. Låt svalna och överför kvantitativt till en 1 000 ml-mätkolv. Fyll till märket
med vatten och blanda väl.

4.5.2 Järnarbetslösning (100 µg/ml)

Överför 20 ml stamlösning (4.5.1) till en 200 ml-mätkolv. Fyll på 0,5 mol/l
saltsyrelösning (4.2) till märket och blanda.

5. UTRUSTNING

Atomabsorptionsspektrometer: se metod 9.4 (5). Instrumentet skall vara utrustat med
strålningskälla för järns karakteristiska strålning (248,3 nm).
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6. BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1 Järnextraktlösning

Se metod 9.1 och/eller 9.2 och vid behov 9.3.

6.2 Beredning av provlösningen

Se metod 9.4 (6.2). Provlösningen måste innehålla 10 % (volym) lantansaltlösning.

7. FÖRFARANDE

7.1 Beredning av blindlösning

Se metod 9.4 (7.1). Blindlösningen måste innehålla 10 % (volym) av den lantansaltlösning
som anges i 6.2.

7.2 Beredning av kalibreringslösningar

Se metod 9.4 (7.2).

För ett optimalt mätområde på 0−10 µg/ml järn, överför 0, 2, 4, 6, 8 respektive 10 ml
arbetslösning (4.5.2) till en serie 100 ml-mätkolvar. Justera vid behov saltsyrakoncentrationen
så att den kommer så nära provlösningens koncentration som möjligt. Tillsätt 10 ml av den
lantansaltlösning som anges i 6.2. Fyll på 0,5 mol/l saltsyrelösning (4.2) till märket och
blanda. Dessa lösningar innehåller 0, 2, 4, 6, 8 respektive 10 µg/ml järn.

7.3 Bestämning

Se metod 9.4 (7.3). Gör klar spektrometern (5) för bestämningen och ställ in våglängden på
248,3 nm.

8. REDOVISNING AV RESULTATEN

Se metod 9.4 (8).
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Gödselmedlet har följande procentuella halt av järn:

Fe % = [xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Om metod 9.3 har använts:

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

där

Fe = mängden järn uttryckt i procent av gödselmedlet,

xs är provlösningens (6.2) koncentration uttryckt i µg/ml,

xb är blindlösningens (7.1) koncentration uttryckt i µg/ml,

V = volymen av det extrakt som har framställts med hjälp av metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i ml,

D är faktorn som motsvarar den utspädning som har gjorts i 6.2,

M är massan av det prov som har tagits med hjälp av metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i gram.

Beräkning av utspädningsfaktorn D Om (a1), (a2), (a3),.,.,., (ai) och (a) är alikvoterna och
(v1), (v2), (v3),.,.,., (vi) och (100) är de volymer i ml som motsvarar deras respektive
utspädningar beräknas utspädningsfaktorn D enligt följande:

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

METOD 9.9
BESTÄMNING AV HALTEN AV MANGAN I EXTRAKT AV GÖDSELMEDEL

MED HJÄLP AV ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI

1. RÄCKVIDD

Denna metod beskriver förfarandet för att bestämma halten av mangan i extrakt av
gödselmedel.
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2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har extraherats med hjälp av
metod 9.1 och 9.2 och för vilka den totala halten eller den vattenlösliga delen mangan skall
deklareras enligt bilaga I E i denna förordning.

3. PRINCIP

Efter lämplig beredning och utspädning av extrakten bestäms manganhalten med hjälp av
atomabsorptionsspektrometri.

4. REAGENS

4.1 Saltsyralösning, ca 6 mol/l

Se metod 9.4 (4.1).

4.2 Saltsyralösning, ca 0,5 mol/l

Se metod 9.4 (4.2).

4.3 Lantansaltlösningar (10 g La per liter)

Se metod 9.4 (4.3).

4.4 Mangankalibreringslösning

4.4.1 Manganstamlösning (1 000 µg/ml)

Väg in 1 g mangan med en noggrannhet på 0,1 mg i en 250 ml-glasbägare. Tillsätt 25 ml
6 mol/l saltsyralösning (4.1). Värm på en värmeplatta tills manganet är helt upplöst. Låt
svalna och överför kvantitativt till en 1 000 ml-mätkolv. Fyll till märket med vatten och
blanda väl.
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4.4.2 Manganarbetslösning (100 µg/ml)

Späd ut 20 ml stamlösning (4.4.1) med 0,5 mol/l saltsyralösning (4.2) i en 200 ml-mätkolv.
Fyll på 0,5 mol/l saltsyrelösning (4.2) till märket och blanda.

5. UTRUSTNING

Atomabsorptionsspektrometer: se metod 9.4 (5). Instrumentet skall vara utrustat med
strålningskälla för mangans karakteristiska strålning (279,6 nm).

6. BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1 Manganextraktlösning

Se metod 9.1 och/eller 9.2 och vid behov 9.3.

6.2 Beredning av provlösningen

Se metod 9.4 (6.2). Provlösningen måste innehålla 10 % (volym) lantansaltlösning (4.3).

7. FÖRFARANDE

7.1 Beredning av blindlösning

Se metod 9.4 (7.1). Blindlösningen måste innehålla 10 % (volym) av den lantansaltlösning
som anges i 6.2.

7.2 Beredning av kalibreringslösningar

Se metod 9.4 (7.2).

För ett optimalt mätområde på 0 5 µg/ml mangan, överför 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 respektive 5 ml
arbetslösning (4.4.2) till en serie 100 ml-mätkolvar. Justera vid behov saltsyrakoncentrationen
så att den kommer så nära provlösningens koncentration som möjligt. Tillsätt 10 ml av den
lantansaltlösning som anges i 6.2 till varje kolv. Fyll på 0,5 mol/l saltsyrelösning (4.2) till
märket och blanda. Dessa lösningar innehåller 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 respektive 5 µg/ml mangan.
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7.3 Bestämning

Se metod 9.4 (7.3). Gör klar spektrometern (5) för bestämningen och ställ in våglängden på
279,6 nm.

8. REDOVISNING AV RESULTATEN

Se metod 9.4 (8).

Gödselmedlet har följande procentuella halt av mangan:

Mn % = [xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Om metod 9.3 har använts:

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

där

Mn är mängden mangan uttryckt i procent av gödselmedlet,

xs är provlösningens (6.2) koncentration uttryckt i µg/ml,

xb är blindlösningens (7.1) koncentration uttryckt i µg/ml,

V = volymen av det extrakt som har framställts med hjälp av metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i ml,

D är faktorn som motsvarar den utspädning som har gjorts i 6.2,

M = massan av det prov som har tagits med hjälp av metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i gram.

Beräkning av utspädningsfaktorn D Om (a1), (a2), (a3),.,.,., (ai) och (a) är alikvoterna och
(v1), (v2), (v3),.,.,., (vi) och (100) är de volymer i ml som motsvarar deras respektive
utspädningar beräknas utspädningsfaktorn D enligt följande:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a)
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METOD 9.10
BESTÄMNING AV MOLYBDEN I EXTRAKT

AV GÖDSELMEDELMED HJÄLP AV SPEKTROMETRI
AV ETT KOMPLEX MED AMMONIUMTIOCYANAT

1. RÄCKVIDD

Denna metod beskriver förfarandet för att bestämma halten av molybden i extrakt av
gödselmedel.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har extraherats med hjälp av
metod 9.1 och 9.2 och för vilka den totala halten eller den vattenlösliga delen molybden skall
deklareras enligt bilaga I E i denna förordning.

3. PRINCIP

Molybden (V) bildar tillsammans med SCN-joner i sur miljö ett komplex [MoO(SCN)5].

Komplexet extraheras med n-butylacetat. Störande joner, som t. ex. järnjoner blir kvar i
vattenfasen. Den orangegula färgen bestäms av molekylabsorptionsspektrometri vid 470 nm.

4. REAGENS

4.1 Utspädd saltsyralösning (HCl), ca 6 mol/l

Se metod 9.4 (4.1).

4.2 Kopparlösning (70 mg/l) i 1,5 mol/l saltsyra

Lös 275 mg kopparsulfat (CuSO4 . 5H2O), som är uppvägt med en noggrannhet på 0,1 mg, i
250 ml 6 mol/l saltsyralösning (4.1) i en 1 000 ml-mätkolv. Fyll till märket med vatten och
blanda väl.
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4.3 Askorbinsyrelösning (50 g/l)

Lös 50 g askorbinsyra (C6H8O6) i vatten i en 1 000 ml-mätkolv. Fyll till märket med vatten
och blanda väl. Förvara i kylskåp.

4.4 n-butylacetat

4.5 Ammoniumtiocyanatlösning, 0,2 M

Lös upp 15,224 g NH4SCN i vatten i en 1 000 ml-mätkolv. Fyll på vatten till märket. Blanda
väl och förvara i en mörk flaska.

4.6 Tennkloridlösning (50 g/l) i 2 mol/l saltsyra

Denna lösning måste vara helt klar och beredas direkt före användningen. Tennkloriden måste
vara mycket ren, annars blir lösningen grumlig.

För att bereda 100 ml lösning, lös 5 g (SnCl2 . 2H2O) i 35 ml 6 mol/l HCl-lösning (4.1).
Tillsätt 10 ml kopparlösning (4.2). Fyll till märket med vatten och blanda väl.

4.7 Molybdenkalibreringslösningar

4.7.1 Molybdenstamlösning (500 µg/ml)

Lös 0,920 g ammoniummolybdat [(NH4)6Mo7O24 . 4H2O], som är uppvägt med en
noggrannhet på 0,1 mg, i 6 mol/l saltsyra (4.1) i en 1 000 ml-mätkolv. Fyll till märket med
saltsyran och blanda väl.

4.7.2 Intermediär molybdenlösning (25 µg/ml)

Överför 25 ml stamlösning (4.7.1) till en 500 ml-mätkolv. Fyll till märket med 6 mol/l
saltsyra (4.1) och blanda väl.

4.7.3 Molybdenarbetslösning (2,5 µg/ml)

Överför 10 ml intermediär lösning (4.7.2) till en 100 ml-mätkolv. Fyll till märket med 6 mol/l
saltsyra (4.1) och blanda väl.
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5. UTRUSTNING

5.1 Molekylabsorptionsspektrometer försedd med kyvetter med 20 mm skikttjocklek.
Instrumentet skall vara inställt på en våglängd på 470 nm.

5.2 Separationstrattar på 200 eller 250 ml

6. BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1 Molybdenextraktlösning

Se metod 9.1 och/eller 9.2 och vid behov 9.3.

6.2 Beredning av provlösningen

Späd en alikvot av extraktet (6.1) med 6 mol/l saltsyralösning (4.1) för att få fram en lämplig
molybdenkoncentration. Låt D vara utspädningsfaktorn.

Överför en alikvot (a) från extraktlösningen som innehåller 1−12 µg molybden till en
separationstratt (5.2). Fyll upp till 50 ml med 6 mol/l saltsyralösning (4.1).

7. FÖRFARANDE

7.1 Beredning av blindlösning

Bered en blindlösning enligt samma förfarande från extraktionsmomentet, bortsett från att
provet inte är medtaget.

7.2 Beredning av kalibreringslösningar

Bered en serie med minst sex kalibreringslösningar med ökande koncentration som motsvarar
spektrometerns optimala mätområde.
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För området 0−12,5 µg molybden, överför 0, 1, 2, 3, 4 respektive 5 ml arbetslösning (4.7.3)
till separationstrattarna (5.2). Fyll upp till 50 ml med 6 mol/l saltsyralösning (4.1). Trattarna
innehåller 0, 2,5, 5, 7,5, 10 och 12,5 µg molybden.

7.3 Framkallning och separation av komplexet

Tillsätt i varje separationstratt (6.2, 7.1 och 7.2) i tur och ordning följande lösningar:

� 10 ml kopparlösning (4.2).

� 20 ml askorbinsyrelösning (4.3).

Blanda väl och vänta i två eller tre minuter. Tillsätt sedan följande:

� 10 ml n-butylacetat (4.4) med hjälp av en precisionspipett.

� 20 ml tiocyanatlösning (4.5).

Skaka i en minut så att komplexet extraheras i den organiska fasen. Låt separera. När de
två faserna har separerats, ta bort hela vattenfasen och kasta den. Tvätta den organiska fasen
med:

� 10 ml tennkloridlösning (4.6).

Skaka i en minut. Låt separera. Ta bort hela vattenfasen. Samla upp den organiska fasen i ett
provrör; detta gör det möjligt att samla de suspenderade vattendropparna.

7.4 Bestämning

Mät absorbansen i de lösningar som har framställts enligt 7.3 vid en våglängd på 470 nm.
Använd molybdenkalibreringslösningen med 0 µg/ml (7.2) som referens.
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8. REDOVISNING AV RESULTATEN

Rita upp kalibreringskurvan med massan av molybden i kalibreringslösningarna (7.2) uttryckt
i µg på x-axeln och de absorbanser (7.4) som spektrometern anger längs y-axeln.

Bestäm ur kalibreringskurvan massan av molybden i provlösningen (6.2) och i
blindlösningen (7.1). Dessa massor betecknas (xs) respektive (xb).

Gödselmedlet har följande procentuella halt av molybden:

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

Om metod (9.3) har använts:

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

där

Mo är mängden molybden uttryckt i procent av gödselmedlet,

a är volymen av alikvoten från den sista utspädningslösningen (6.2) uttryckt i ml,

xs är massan av molybden i provlösningen (6.2) uttryckt i µg,

xb är massan av molybden uttryckt i µg i blindlösningen (7.1) vars volym motsvarar volymen
(a) av alikvoten av provlösningen (6.2),

V är volymen av det extrakt som har framställts med hjälp av metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i ml,

D är faktorn som motsvarar den utspädning som har gjorts i 6.2,

M är massan av det prov som har tagits med hjälp av metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i gram.
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Beräkning av utspädningsfaktorn D Om (a1), (a2) är alikvoterna och (v1), (v2) är de volymer
i ml som motsvarar deras respektive utspädningar beräknas utspädningsfaktorn D enligt
följande:

D = (v1/a1) × (v2/a2)

METOD 9.11
BESTÄMNING AV HALTEN AV ZINK I EXTRAKT AV GÖDSELMEDEL

MED HJÄLP AV ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI

1. RÄCKVIDD

Denna metod anger förfarandet för att bestämma halten av zinc i extrakt av gödselmedel.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har extraherats med hjälp av
metod 9.1 och 9.2 och för vilka den totala halten eller den vattenlösliga delen zink skall
deklareras enligt bilaga I E i denna förordning.

3. PRINCIP

Efter lämplig beredning och utspädning av extrakten bestäms zinkhalten med hjälp av
atomabsorptionsspektrometri.

4. REAGENS

4.1 Saltsyralösning, ca 6 mol/l

Se metod 9.4 (4.1).

4.2 Saltsyralösning, ca 0,5 mol/l

Se metod 9.4 (4.2).

4.3 Lantansaltlösningar (10 g La per liter)

Se metod 9.4 (4.3).
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4.4 Zinkkalibreringslösning

4.4.1 Zinkstamlösning (1 000 µg/ml)

Lös 1 g zinkpulver eller zinkflisor, som har vägts med en noggrannhet på 0,1 mg, i 25 ml
6 mol/l saltsyra (4.1) i en 1 000 ml-glasbägare. När zinket är helt upplöst, fyll till märket med
vatten och blanda väl.

4.4.2 Zinkarbetslösning (100 µg/ml)

Lös upp 20 ml stamlösning (4.4.1) i en 200 ml-mätkolv med 0,5 mol/l saltsyralösning (4.2).
Fyll på 0,5 mol/l saltsyrelösning (4.2) till märket och blanda.

5. UTRUSTNING

Atomabsorptionsspektrometer: se metod 9.4 (5). Instrumentet skall vara utrustat med
strålningskälla för zinks karakteristiska strålning (213,8 nm). Bakgrundskorrigering måste
kunna göras.

6. BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1 Zinkextraktlösning

Se metod 9.1 och/eller 9.2 och vid behov 9.3.

6.2 Beredning av provlösningen

Se metod 9.4 (6.2). Provlösningen måste innehålla 10 % (volym) lantansaltlösning (4.3).

7. FÖRFARANDE

7.1 Beredning av blindlösning

Se metod 9.4 (7.1). Blindlösningen måste innehålla 10 % (volym) av den lantansaltlösning
som anges i 6.2.
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7.2 Beredning av kalibreringslösningar

Se metod 9.4 (7.2).

För ett optimalt mätområde på 0 5 µg/ml zink, överför 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 respektive 5 ml
arbetslösning (4.4.2) till en serie 100 ml-mätkolvar. Justera vid behov saltsyrakoncentrationen
så att den kommer så nära provlösningens koncentration som möjligt. Tillsätt 10 ml av den
lantansaltlösning som anges i 6.2 till varje kolv. Fyll på 0,5 mol/l saltsyrelösning (4.2) till
märket och blanda. Dessa lösningar innehåller 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 respektive 5 µg/ml zink.

7.3 Bestämning

Se metod 9.4 (7.3). Gör klar spektrometern (5) för bestämningen och ställ in våglängden på
213,8 nm.

8. REDOVISNING AV RESULTATEN

Se metod 9.4 (8).

Gödselmedlet har följande procentuella halt av zink:

Zn % = [xs � xb) × V × D] / (M × 104)

Om metod (9.3) har använts:

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

där

Zn är mängden zink uttryckt i procent av gödselmedlet,

xs är provlösningens (6.2) koncentration uttryckt i µg/ml,

xb är blindlösningens (7.1) koncentration uttryckt i µg/ml,
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V är volymen av det extrakt som har framställts med hjälp av metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i ml,

D är faktorn som motsvarar den utspädning som har gjorts i 6.2,

M är massan av det prov som har tagits med hjälp av metod 9.1 eller 9.2 uttryckt i gram.

Beräkning av utspädningsfaktorn D Om (a1), (a2), (a3),.,.,., (ai) och (a) är alikvoterna och
(v1), (v2), (v3),.,.,., (vi) och (100) är de volymer i ml som motsvarar deras respektive
utspädningar beräknas utspädningsfaktorn D enligt följande:

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

METOD 10
MIKRONÄRINGSÄMNENI HALTER PÅ ÖVER 10 %

METOD 10.1
EXTRAKTION AV DEN TOTALA HALTEN AV MIKRONÄRINGSÄMNEN

1. RÄCKVIDD

Denna metod beskriver förfarandet för att extrahera den totala halten av mikronäringsämnen
bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden och zink. Man bör sträva efter att utföra så få
extraktioner som möjligt och om möjligt använda samma extrakt för att bestämma den totala
halten av vart och ett av mikronäringsämnena.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Detta förfarande gäller EG-gödselmedel som förtecknas i bilaga I E till denna förordning och
som innehåller ett eller flera av mikronäringsämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan,
molybden och zink. Förfarandet är tillämpbart på de mikronäringsämnen som har en
deklarerad halt av mer än 10 %.



12733/1/02 REV 1 (fr,de,it,nl,en,dk,el,es,sv) JM/mg 191
BILAGA IV DG C II    SV

3. PRINCIP

Upplösning i kokande utspädd saltsyra.

Anmärkning

Extraktionen är empirisk och inte nödvändigtvis kvantitativ beroende på produkten eller
gödselmedlets andra beståndsdelar. Särskilt för vissa manganoxider kan den extraherade
mängden vara betydligt mindre än den totala mängd mangan som produkten innehåller.
Gödselmedelstillverkaren ansvarar för att den deklarerade halten verkligen motsvarar den
mängd som extraheras under de förhållanden som metoden anger.

4. REAGENS

4.1 Utspädd saltsyralösning (HCl), ca 6 mol/l:

Blanda 1 del saltsyra (d20 = 1,18 g/ml) med 1 del vatten.

4.2 Koncentrerad ammoniaklösning (NH4OH, ρ = 0,9 g/ml)

5. UTRUSTNING

5.1 Elektrisk värmeplatta med inställbar temperatur

5.2 pH-mätare

Anmärkning

Om extraktet skall användas för att bestämma halten av bor skall borosilikatglas inte
användas. Eftersom det ingår kokning i metoden är teflon eller kvartsglas lämpligt att
använda. Skölj utrustningen väl om den har rengjorts med medel som innehåller borater.

6. PROVBEREDNING

Se metod 1.
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7. FÖRFARANDE

7.1 Prov

Tag en mängd gödselmedel som väger 1 eller 2 g beroende på den deklarerade halten av
ämnet i produkten. Följande tabell skall användas för att framställa en slutlig lösning som
efter lämplig utspädning ligger inom mätområdet för varje metod. Provet skall vägas in med
en noggrannhet på 1 mg.

Deklarerad halt av mikronäringsämne i gödselmedlet (%) > 10 < 25 ≥ 25
Provets massa (g) 2 1
Ämnets massa i provet. > 200 < 500 ≥ 250
Volymen av extrakt V (ml) 500 500
Koncentration av ämnet i extraktet (mg/l) > 400 < 1 000 ≥ 500

Överför provet till en 250 ml-glasbägare.

7.2 Beredning av lösningen

Fukta provet med lite vatten om det behövs. Tillsätt försiktigt och i små mängder 10 ml
utspädd saltsyralösning (4.1) per gram gödselmedel. Tillsätt ca 50 ml vatten. Täck
glasbägaren med ett urglas och blanda. Låt blandningen koka upp på kokplattan och låt den
koka i 30 minuter. Låt svalna, rör om då och då. Överför kvantitativt till en 500 ml-mätkolv.
Fyll till märket med vatten och blanda väl. Filtrera genom ett torrt filter ner i en torr behållare.
Kasta den första mängden. Extraktet skall vara helt klart.

Bestämningen bör göras omedelbart på alikvoter av det klara filtratet. I annat fall bör kärlet
täppas till.

Anmärkning

Extrakt där halten av bor skall bestämmas: Justera pH-värdet till mellan 4 och 6 med
koncentrerad ammoniak (4.2).
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8. BESTÄMNING

Bestämningen av varje mikronäringsämne skall göras på de alikvoter som anges i metoden för
varje enskilt mikronäringsämne.

Metoderna 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 och 10.10 kan inte användas för att bestämma ämnen som
förekommer i kelaterad eller komplex form. I sådana fall måste metod 10.3 tillämpas före
bestämningen.

Normalt är detta inte nödvändigt vid bestämning med hjälp av atomabsorptionsspektrometri
(metoderna 10.8 och 10.11).

METOD 10.2
EXTRAKTION AV VATTENLÖSLIGA MIKRONÄRINGSÄMNEN

1. RÄCKVIDD

Denna metod beskriver förfarandet för att extrahera vattenlösliga former av
mikronäringsämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden och zink. Man bör sträva
efter att utföra så få extraktioner som möjligt och om möjligt använda samma extrakt för att
bestämma halten av vart och ett av mikronäringsämnena.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Detta förfarande gäller EG-gödselmedel som förtecknas i bilaga I E till denna förordning och
som innehåller ett eller flera av mikronäringsämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan,
molybden och zink. Förfarandet är tillämpbart på de mikronäringsämnen som har en
deklarerad halt av mer än 10 %.

3. PRINCIP

Mikronäringsämnena extraheras genom att gödselmedlet skakas i vatten vid 20 (± 2)°C.

Anmärkning

Extraktionen är empirisk och inte nödvändigtvis kvantitativ.
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4. REAGENS

4.1 Utspädd saltsyralösning (HCl), ca 6 mol/l:

Blanda 1 del saltsyra (d20= 1,18 g/ml) med 1 del vatten.

5. UTRUSTNING

5.1 Roterande skakapparat (35−40 varv i minuten)

Anmärkning

Om extraktet skall användas för att bestämma halten av bor skall borosilikatglas inte
användas. Teflon eller kvartsglasär lämpligt att använda för denna extraktion. Skölj
utrustningen väl om den har rengjorts med medel som innehåller borater.

6. BEREDNING AV PROVET

Se metod 1.

7. FÖRFARANDE

7.1 Prov

Tag en mängd gödselmedel som väger 1 eller 2 g beroende på den deklarerade halten av
ämnet i produkten. Följande tabell skall användas för att framställa en slutlig lösning som
efter lämplig utspädning ligger inom mätområdet för varje metod. Provet skall vägas in med
en noggrannhet på 1 mg.

Deklarerad halt avmikronäringsämne i gödselmedlet (%) > 10 < 25 ≥ 25
Provets massa (g) 2 1
Ämnets massa i provet. > 200 < 500 ≥ 250
Volymen av extrakt V (ml) 500 500
Koncentration av ämnet i extraktet (mg/l) > 400 < 1 000 ≥ 500

Överför provet till en kolv på 500 ml.
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7.2 Beredning av lösningen

Tillsätt ca 400 ml vatten.

Tillslut kolven väl med en propp. Skaka den kraftigt för hand för att dispergera provet.
Placera därefter kolven i skakapparaten (5.1) och skaka den i 30 minuter.

Fyll till märket med vatten och blanda väl.

7.3 Beredning av provlösningen

Filtrera omedelbart till en ren och torr kolv. Tillslut kolven med en propp. Gör bestämningen
direkt efter filtreringen.

Anmärkning

Om filtratet gradvis blir grumligt, gör en ny extraktion enligt 7.1 och 7.2 och i en kolv med
volym Ve. Filtrera till en mätkolv volym W som torkats och därefter försetts med 5 ml
saltsyralösning (4.1). Avbryt filtreringen exakt när ytan är i höjd med märket. Blanda väl.

När detta förfarande följs är extraktets volym

V = Ve × W / (W � 5)

Detta värde på V skall användas vid bestämningen av halten av spårämnena.

8. BESTÄMNING

Bestämningen av varje mikronäringsämne skall göras på de alikvoter som anges i metoden för
varje enskilt mikronäringsämne.

Metoderna 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 och 10.10 kan inte användas för att bestämma ämnen som
förekommer i kelaterad eller komplex form. I sådana fall måste metod 10.3 tillämpas före
bestämningen.

Normalt är detta inte nödvändigt vid bestämning med hjälp av atomabsorptionsspektrometri
(metoderna 10.8 och 10.11).
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METOD 10.3
BORTTAGANDE AV ORGANISKA FÖRENINGAR

FRÅN EXTRAKT AV GÖDSELMEDEL

1. RÄCKVIDD

Denna metod beskriver förfarandet för att ta bort organiska föreningar från extrakt av
gödselmedel.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har extraherats med hjälp av
metod 10.1 och 10.2 och för vilka den totala halten eller den vattenlösliga delen ämnen skall
deklareras enligt bilaga I E i denna förordning.

Anmärkning

Förekomsten av organiska ämnen i små mängder påverkar normalt inte bestämning med hjälp
av atomabsorptionsspektrometri.

3. PRINCIP

De organiska föreningarna i en alikvot av extraktet oxideras med väteperoxid.

4. REAGENS

4.1 Utspädd saltsyralösning (HCl), ca 0,5 mol/l:

Blanda 1 del saltsyra (d20 = 1,18 g/ml) med 20 delar vatten.

4.2 Väteperoxidlösning (30 % H2O2, d20= 1,11 g/ml), från mikronäringsämnen

5. UTRUSTNING

Elektrisk värmeplatta med inställbar temperatur.
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6. FÖRFARANDE

Häll 25 ml av den lösning som har extraherats med hjälp av metod 10.1 eller 10.2 i en
100 ml-glasbägare. Om metod 10.2 används, tillsätt 5 ml utspädd saltsyralösning (4.1).
Tillsätt sedan 5 ml väteperoxidlösning (4.2). Täck med ett urglas. Låt oxidera i
rumstemperatur i ca en timme, låt sedan gradvis koka upp och låt koka i en halvtimme.
Tillsätt vid behov ytterligare 5 ml väteperoxid till lösningen när den har svalnat. Koka sedan
lösningen för att ta bort överskott av väteperoxid. Låt svalna och överför kvantitativt till en
50 ml-mätkolv och fyll upp till märket. Filtrera vid behov.

Denna utspädning skall beaktas vid uttagningen av alikvoter och beräkningen av
mikronäringsämnenas procentandel i produkten.

METOD 10.4
BESTÄMNING AV MIKRONÄRINGSÄMNEN

I EXTRAKT AV GÖDSELMEDEL
GENOM ATOMABSORPTIONSSPEKTOMETRI (allmänt förfarande)

1. RÄCKVIDD

I detta dokument fastställs förfarandet vid bestämning av halten av järn och zink i extrakt av
gödselmedel med hjälp av atomabsorptionsspektrometri.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har extraherats med hjälp av
metod 10.1 och 10.2 och för vilka den totala halten eller den vattenlösliga delen järn eller zink
skall deklareras enligt bilaga I E i denna förordning.

Anpassning av förfarandet till respektive mikronäringsämne finns beskriven i den särskilda
metoden för varje spårämne.

Anmärkning

Förekomsten av organiska ämnen i små mängder påverkar normalt inte bestämning med hjälp
av atomabsorptionsspektrometri.
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3. PRINCIP

Efter det att extraktet vid behov har behandlats för att minska eller ta bort störande kemiska
ämnen, späds det ut så att koncentrationen ligger inom spektrometerns optimala mätområde
på en väglängd som är lämplig för det mikronäringsämne som skall bestämmas.

4. REAGENS

4.1 Utspädd saltsyralösning (HCl), ca 6 mol/l

Blanda 1 del saltsyra (d20 = 1,18 g/ml) med 1 del vatten.

4.2 Utspädd saltsyralösning (HCl), ca 0,5 mol/l

Blanda 1 volymdel saltsyra (d20 = 1,18 g/ml) med 20 volymdelar vatten.

4.3 Lantansaltlösningar (10 g La per liter)

Denna reagens används för bestämning av järn och zink. Den kan beredas på följande två sätt:

a) med lantanoxid upplöst i saltsyra (4.1). Sätt 11,73 g lantanoxid (La2O3) till 150 ml
vatten i en 1-liters mätkolv och tillsätt 120 ml 6 mol/l saltsyra (4.1). Låt den lösas upp
och fyll till märket med 1 liter vatten och blanda väl. Denna lösnings
saltsyrakoncentration är ca 0,5 mol/l. eller

b) med lösningar av lantanklorid, lantansulfat eller lantannitrat. Lös upp 26,7 g
lantankloridheptahydrat (LaCl3 . 7H2O) eller 31,2 g lantannitrathexahydrat
[La(NO3)3 . 6H2O] eller 26,2 g lantansulfat- nonahydrat [La2(SO4)3 . 9H2O] i 150 ml
vatten. Tillsätt 85 ml 6 mol/l saltsyra (4.1). Låt saltet lösas upp och fyll till märket med
1 liter vatten. Blanda väl. Denna lösnings saltsyrakoncentration är ca 0,5 mol/l.

4.4 Kalibreringslösningar

För beredningen av dessa, se varje mikronäringämnes respektive bestämningsmetod.
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5. UTRUSTNING

Atomabsorptionsspektrometer med strålningskällor som ger karakteristisk strålning för de
mikronäringsämnen som skall bestämmas.

Den som använder utrustningen skall ha god kännedom om den och följa tillverkarens
instruktioner. Utrustningen skall tillåta att bakgrundskorrigering görs så att sådan kan
användas vid behov (t. ex. för Zn). De gaser som skall användas är luft och acetylen.

6. BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1 Beredning av extraktlösningar av de ämnen som skall bestämmas

Se metod 10.1 och/eller 10.2 och vid behov 10.3.

6.2 Beredning av provlösningen

Späd en alikvot av det extrakt som har framställts med hjälp av metod 10.1, 10.2 eller 10.3
med vatten och/eller saltsyra (4.1) eller (4.2) så att den slutliga mätlösningen innehåller en
koncentration av de ämnen som skall bestämmas som är lämplig för det mätområde som
används (7.2) och en saltsyrakoncentration på minst 0,5 mol/l och inte mer än 2,5 mol/l. Det
kan behövas en eller flera ytterligare utspädningar.

Den slutliga lösningen framställs genom att en alikvot av det utspädda extraktet placeras i en
100-ml-mätkolv. Låt volymen av denna alikvot vara (a) ml. Tillsätt 10 ml av
lantansaltlösningen (4.3). Fyll på 0,5 mol/l saltsyrelösning (4.2) till märket och blanda. Låt D
vara utspädningsfaktorn.

7. FÖRFARANDE

7.1 Beredning av blindlösning

Bered en blindlösning enligt samma förfarande från extraktionsmomentet, bortsett från att
provet inte är medtaget.
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7.2 Beredning av kalibreringslösningar

Från de arbetskalibreringslösningar som har framställts med hjälp av varje
mikronäringsämnes respektive metod bereds i 100 ml-mätkolvar en serie med minst
fem kalibreringslösningar med ökande koncentration inom spektrometerns optimala
mätområde. Justera vid behov saltsyrakoncentrationen så att den kommer så nära den
utspädda provlösningens koncentration som möjligt (6.2). Vid bestämning av järn och zink,
tillsätt 10 ml av samma lantansaltlösning (4.3) som användes i 6.2. Fyll på 0,5 mol/l
saltsyrelösning (4.2) till märket och blanda.

7.3 Bestämning

Gör klar spektrometern (5) för bestämningen och ställ in våglängden enligt metoden för det
aktuella mikronäringsämnet.

Spruta in kalibreringslösningarna (7.2), provlösningen (6.2) och blindlösningen (7.1) i tur och
ordning tre gånger.Anteckna varje resultat och spola instrumentet med destillerat vatten
mellan varje insprutning.

Rita kalibreringskurvan med de genomsnittliga absorbanserna för var och en av
kalibreringslösningarna (7.2) längs y-axeln och motsvarande spårämneskoncentrationer
i µg/ml längs x-axeln.

Avläs ur kurvan koncentrationen av det aktuella mikronäringsämnet i provlösningen xs (6.2)
och i blindlösningen xb (7.1). Koncentrationerna uttrycks i µg per ml.

8. REDOVISNING AV RESULTATEN

Gödselmedlet har följande procentuella halt av mikronäringsämnet (E):

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

Om metod 10.3 har använts:

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

E är mängden mikronäringsämne som skall bestämmas, uttryckt som procent av
gödselmedlet,

xs är provlösningens koncentration (6.2) uttryckt i µg/ml,

xb är blindlösningens koncentration (7.1) uttryckt i µg/ml,

V är volymen av det extrakt som har framställts med hjälp av metod 10.1 eller 10.2 uttryckt
i ml,

D är faktorn som motsvarar den utspädning som har gjorts i 6.2,

M är massan av det prov som har tagits med hjälp av metod 10.1 eller 10.2 uttryckt i gram.

Beräkning av utspädningsfaktorn D:

Om (a1), (a2), (a3),.,.,., (ai) och (a) är alikvoterna och (v1), (v2), (v3),.,.,., (vi) och (100) är de
volymer i ml som motsvarar deras respektive utspädningar beräknas utspädningsfaktorn enligt
följande:

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

METOD 10.5
SPEKTROMETRISK BESTÄMNING AV BORHALTEN

I EXTRAKTMED HJÄLP AV ACIDIMETRISK TITRERING

1. RÄCKVIDD

Denna metod anger förfarandet för att bestämma halten av bor i extrakt av gödselmedel.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har extraherats med hjälp av
metod 10.1 och 10.2 och för vilka den totala halten eller den vattenlösliga delen bor skall
deklareras enligt bilaga I E i denna förordning.
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3. PRINCIP

Boratjoner bildar tillsammans med mannitol ett mannitolborat-komplex genom följande
reaktion:

C6H8(OH)6 + H3BO3 C6H15O8B + H2O

Komplexet titreras med natriumhydroxidlösning till ett pH på 6,3.

4. REAGENS

4.1 Metylröttindikator.

Lös 0,1 g metylrött (C15H15N3O2) i 50 ml etanol (95 %) i en 100 ml-mätkolv. Fyll med vatten
till 100 ml. Blanda väl.

4.2 Utspädd saltsyralösning, ca 0,5 mol/l

Blanda 1 del saltsyra (d20 = 1,18 g/ml) med 20 delar vatten.

4.3 Natriumhydroxidlösning, ca 0,5 mol/l

Måste vara koldioxidfri. Lös 20 g natriumhydroxid (NaOH) i pastillform i en 1 liters mätkolv
som innehåller ca 800 ml kokt vatten. När lösningen har svalnat, fyll till 1 000 ml-märket med
kokt vatten och blanda väl.

4.4 Standardlösing av natriumhydroxid, ca 0,025 mol/l

Måste vara koldioxidfri. Späd den 0,5 mol/l natriumhydroxidlösningen (4.3) 20 gånger med
kokt vatten och blanda väl. Lösningens värde uttryckt i bor (B) skall bestämmas (se punkt 9).

4.5 Borkalibreringslösning (100 µg/ml)

Lös 0,5719 g borsyra (H3BO3) mätt med en noggrannhet på 0,1 mg, i vatten i en
1,000 ml-mätkolv. Fyll till märket med vatten och blanda väl. Överför till en plastkolv och
förvara i kylskåp.
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4.6 D-mannitol (C6H14O6), pulver

4.7 Natriumklorid (NaCl).

5. UTRUSTNING

5.1 pH-mätare med glaselektrod

5.2 Magnetomrörare

5.3 400 ml-bägare med teflonstav

6. BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1 Beredning av borlösningen

Se metod 10.1, 10.2 och vid behov 10.3.

7. FÖRFARANDE

7.1 Provning

Placera i en 400 ml-bägare (5.3) en alikvot (a) av extraktet (6.1) innehållande 2 till 4 mg B.
Tillsätt 150 ml vatten.

Tillsätt flera droppar av metylröttindikatorlösningen (4.1).

Vid extraktion enligt metod 10.2, tillsätt 0,5 mol/l saltsyra (4.2) tills dess att
indikatorlösningen ändrar färg, och tillsätt sedan ytterligare 0,5 mol/l saltsyra (4.2).

Tillsätt 3 g natriumklorid (4.7) och koka upp för att avlägsna koldioxid. Låt svalna. Placera
bägaren på magnetomröraren (5.2) och sänk ned de kalibrerade elektroderna för
pH-mätning (5.1).
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Justera lösningens pH-värde till exakt 6,3, först med 0,5 mol/l natriumhydroxidlösning (4.3)
och sedan med 0,025 mol/l lösning (4.4).

Tillsätt 20 g D-mannitol (4.6), lös fullständigt och blanda väl. Titrera med 0,025 mol/l
natriumhydroxidlösning (4.4) till pH 6,3 (stabilt i minst 1 minut). Låt x1 vara den nödvändiga
volymen.

8. BLINDLÖSNING

Bered en blindlösning enligt samma förfarande från och med lösningsberedningen, bortsett
från att gödselmedlet inte är medtaget. Låt x0 vara den nödvändiga volymen.

9. HALT AV BOR (B) I NATRIUMHYDROXIDLÖSNINGEN (4.4)

Överför med pipett 20 ml (2,0 mg B) av kalibreringslösningen (4.5) till en 400 ml-bägare och
tillsätt flera droppar metylröttindikatorlösning (4.1). Tillsätt 3 g natriumklorid (4.7) och
saltsyralösning (4.2) tills dess att indikatorlösningen ändrar färg (4.1).

Fyll med vatten till ca 150 ml och koka försiktigt upp för att avlägsna koldioxid. Låt svalna.
Placera bägaren på magnetomröraren (5.2) och sänk ned de kalibrerade elektroderna för
pH-mätning (5.1). Justera lösningens pH-värde till exakt 6,3, först med 0,5 mol/l
natriumhydroxidlösning (4.3) och sedan med 0,025 mol/l lösning (4.4).

Tillsätt 20 g D-mannitol (4.6), lös fullständigt och blanda väl. Titrera med 0,025 mol/l
natriumhydroxidlösning (4.4) till pH 6,3 (stabilt i minst 1 minut). Låt V1 vara den nödvändiga
volymen.

Bered en blindlösning på samma sätt, men ersätt 20 ml vatten med kalibreringslösning. Låt V0
vara den nödvändiga volymen.

Borhalten (F) i mg/ml standardlösning av natriumhydroxid (4.4) är följande:

F (i mg/ml) = 2 / (V1 � V0)

1 ml natriumhydroxidlösning med en molaritet på exakt 0,025 mol/l motsvarar 0,27025 mg B.
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10. REDOVISNING AV RESULTATEN

Gödselmedlet har följande procentuella halt av bor:

B (%) = 
Ma10

VF)XX( 01

××
××− .

där

B är mängden bor uttryckt i procent av gödselmedlet,

x1 är volymen 0,025 mol/l natriumhydroxidlösning (4.4) uttryckt i ml som behövs för
provlösningen,

x0 är volymen 0,025 mol/l natriumhydroxidlösning (4.4) uttryckt i ml som behövs för
blindlösningen,

F är halten bor (B) i 0,025 mol/l natriumhydroxidlösningen (4.4) uttryckt i mg/ml,

V är volymen av den extraktlösning som har framställts med hjälp av metod 10.2 eller 10.2,

a är volymen av den alikvot (7.1) som tagits från extraktlösingen (6.1) uttryckt i ml,

M är massan av det prov som har tagits med hjälp av metod 10.1 eller 10.2 uttryckt i gram.

METOD 10.6
BESTÄMNING AV KOBOLTHALTEN I EXTRAKT

AV GÖDSELMEDELMED HJÄLP
AV GRAVIMETRISK METOD MED 1-NITROSO-2-NAFTOL

1. RÄCKVIDD

Denna metod anger förfarandet för att bestämma halten av kobolt i extrakt av gödselmedel.
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2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har extraherats med hjälp av
metod 10.1 och 10.2 och för vilka den totala halten eller den vattenlösliga delen kobolt skall
deklareras enligt bilaga I E i denna förordning.

3. PRINCIP

Kobolt (III) ger med 1-nitroso-2-naftol en röd fällning Co (C10H6ONO)3 . 2H2O. Efter det att
den kobolt som finns i extraktet har bringats i kobolt (III)-stadiet fälls kobolten ut i ett
ättiksyramedium genom en lösning av 1-nitroso-2-naftol. Efter filtrering tvättas fällningen,
torkas tills vikten är konstant och vägs sedan som Co (C10H6ONO)3 . 2H2O.

4. REAGENS

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

4.2 Natriumhydroxidlösning, ca 2 mol/l

Lös upp 8 g natriumhydroxid i pelletform i 100 ml vatten.

4.3 Utspädd saltsyralösning, ca 6 mol/l

Blanda 1 volymdel saltsyra (d20= 1,18 g/ml) med 1 volymdel vatten.

4.4 Ättiksyra (99,7 % CH3CO2) (d20 = 1,05 g/ml)

4.5 Ättiksyralösning (1 : 2), ca 6 mol/l

Blanda 1 del ättiksyra (4.4) med 2 delar vatten.

4.6 Lösning av 1-nitroso-2-naftol i ättiksyra:Lös 4 g 1-nitroso-2-naftol i 100 ml ättiksyra (4.4).
Tillsätt 100 ml ljummet vatten. Blanda väl. Filtrera genast. Den framställda lösningen måste
användas omedelbart
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5. UTRUSTNING

5.1 Filterdegel P 16/ISO 4793, porositet 4, kapacitet 30 eller 50 ml

5.2 Torkugn vid 130 (± 2) °C

6. BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1 Beredning av koboltlösningen

Se metod 10.1 eller 10.2.

6.2 Beredning av den lösning som skall analyseras

Placera en alikvot av extraktet innehållande högst 20 mg Co i en 400 ml-bägare. Om extraktet
framställs i enlighet med metod 10.2, tillsätt 5 droppar saltsyra (4.3). Tillsätt ca 10 ml
väteperoxidlösning (4.1). Låt oxidationsmedlet verka i kallt tillstånd i 15 minuter, och fyll
sedan med vatten till ca 100 ml. Täck bägaren med ett urglas. Koka upp lösningen och låt den
koka i 10 minuter. Låt svalna. Gör lösningen basisk med natriumhydroxidlösning (4.2) som
tillsätts droppvis tills svart kobolthydroxid börjar fällas ut.

7. FÖRFARANDE

Tillsätt 10 ml ättiksyra (4.4) och fyll med vatten till ca 200 ml. Hetta upp till kokpunkten.
Tillsätt droppvis med hjälp av byrett 20 ml av 1-nitroso-2-naftol-lösningen (4.6) under ständig
omrörning. Avsluta med kraftig omrörning för att få fällningen att koagulera.

Filtrera genom en filterdegel (5.1) som vägst i förväg, utan att degeln täpps igen. För att
undvika detta, se till att det är vätska kvar ovanför fällningen under hela filtreringen.

Skölj bägaren med utspädd ättiksyra (4.5) för att avlägsna all fällning, skölj fällningen på
filtret med utspädd ättiksyra (4.5) och sedan tre gånger med hett vatten.

Torka i torkugn (5.2) vid 130 °C ± 2 °C tills vikten är konstant.



12733/1/02 REV 1 (fr,de,it,nl,en,dk,el,es,sv) JM/mg 208
BILAGA IV DG C II    SV

8. REDOVISNING AV RESULTATEN

1 mg Co (C10H6ONO)3 . 2H2O fällning motsvarar 0,096381 mg Co.

Gödselmedlet har följande procentuella halt av kobolt (Co):

Co (%) = X × 0,0096381 × 
Ma
DV

×
×

där

X är massan av fällningen uttryckt i mg,

V är volymen av den extraktlösning som har framställts med hjälp av metod 10.1 eller 10.2
uttryckt i ml,

a är volymen av den alikvot som tagits från den sista utspädningen uttryckt i ml,

D är utspädningsfaktorn för denna alikvot,

M är massan av provet uttryckt i gram.

METOD 10.7
BESTÄMNING AV KOPPARHALTEN I EXTRAKT

AV GÖDSELMEDEL MED HJÄLP AV TITRERANALYS

1. RÄCKVIDD

I detta dokument beskrivs förfarandet för att bestämma halten av koppar i extrakt av
gödselmedel.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har extraherats med hjälp av
metod 10.1 och 10.2 och för vilka den totala halten eller den vattenlösliga delen koppar skall
deklareras enligt bilaga I E i denna förordning.
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3. PRINCIP

Kopparjoner reduceras i ett surt medium med kaliumjodid:

2Cu++ + 4I� → 2CuI + I2

Det jod som därigenom frigörs titreras med en standardlösning av tiosulfat med stärkelse som
indikator enligt följande:

I2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6

4. REAGENS

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

4.2 Urea [(NH2)2 C = 0]

4.3 Ammoniumvätedifluorid (NH4HF2), lösning 10 %massa/volym

Förvara lösningen i ett plastkärl.

4.4 Ammoniumhydroxidlösning (1+1)

Blanda 1 volymdel ammoniak (NH4OH, d20: 0,9 g/ml) med 1 volymdel vatten.

4.5 Standardlösning av natriumtiosulfat

Lös 7,812 g natriumtiosulfatpentahydrat (Na2S2O3 . 5H2O) i vatten i en 1-liters mätkolv.
Denna lösning måste beredas på så sätt att 1 ml = 2 mg Cu. För stabilisering, tillsätt flera
droppar kloroform. Lösningen måste förvaras i en glasbehållare och skyddas från direkt ljus.

4.6 Kaliumjodid (KI).
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4.7 Kaliumtiocyanat (KSCN) lösning (25 %massa/volym)

Förvara lösningen i en plastflaska.

4.8 Stärkelselösning (ca 05 %)

Placera 2,5 g stärkelse i en 600 ml-bägare. Tillsätt ca 500 ml vatten. Koka under omrörning.
Kyl till rumstemperatur. Lösningen har kort hållbarhet. Hållbarheten kan förlängas genom
tillsats av ca 10 mg kvicksilverjodid.

5. BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

Beredning av kopparlösningen.

Se metod 10.1 och 10.2.

6. FÖRFARANDE

6.1 Beredning av titreringslösningen

Placera en alikvot av lösningen innehållande minst 20 till 40 mg Cu i en
500 ml-Erlenmeyerkolv.

Avlägsna överflödigt syre genom en kort kokning. Fyll med vatten till ca 100 ml. Tillsätt 5 ml
salpetersyra (4.1), koka upp och låt koka i ca en halv minut.

Tag bort Erlenmeyerkolven från värmeplatten, tillsätt ca 3 g urea (4.2) och fortsätt kokningen
i ca en halv minut.

Tag bort från värmeplattan och tillsätt 200 ml kallt vatten. Vid behov, kyl innehållet
i Erlenmeyerkolven till rumstemperatur.

Tillsätt ammoniumhydroxidlösning (4.4) litet i taget tills lösningen blir blå. Tillsätt
ytterligare 1 ml.
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Tillsätt 50 ml ammoniumvätedifluoridlösning (4.3) och blanda.

Tillsätt 10 g kaliumjodid (4.6) och lös.

6.2 Titrering av lösningen

Placera Erlenmeyerkolven på en magnetomrörare. Sänk ned staven i Erlenmeyerkolven och
ställ in omröraren på önskad hastighet.

Tillsätt med hjälp av en byrett standardlösning av natriumtiosulfat (4.5) tills den bruna färgen
hos det jod som frigörs från lösningen minskar.

Tillsätt 10 ml stärkelselösning (4.8).

Fortsätt titreringen med natriumtiosulfatlösning (4.5) tills den violetta färgen nästan har
försvunnit.

Tillsätt 20 ml kaliumtiocyanatlösning (4.7) och fortsätt titreringen tills den blåvioletta färgen
har försvunnit helt.

Notera mängden använd tiosulfatlösning.

7. REDOVISNING AV RESULTATEN

1 ml standardlösning av natriumtiosulfat (4.5) motsvarar 2 mg Cu.

Gödselmedlet har följande procentuella halt av koppar:

Cu (%) = X 
5Ma

V
××

där

X är volymen av den natriumtiosulfatlösning som använts uttryckt i ml,

V är volymen av den extraktlösning som har framställts med hjälp av metod 10.1 eller 10.2
uttryckt i ml,

a är volymen av alikvoten i ml,

M är massan av det prov som har tagits med hjälp av metod 10.1 eller 10.2 uttryckt i gram.



12733/1/02 REV 1 (fr,de,it,nl,en,dk,el,es,sv) JM/mg 212
BILAGA IV DG C II    SV

METOD 10.8
BESTÄMNING AV JÄRNHALTEN I EXTRAKT AV GÖDSELMEDEL

MED HJÄLP AV ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI

1. RÄCKVIDD

Denna metod beskriver förfarandet för att bestämma halten av järn i extrakt av gödselmedel.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har extraherats med hjälp av
metod 10.1 och 10.2 och för vilka den totala halten eller den vattenlösliga delen järn skall
deklareras enligt bilaga I E i denna förordning.

3. PRINCIP

Efter lämplig beredning och utspädning av extraktet bestäms järnhalten med hjälp av
atomabsorptionsspektrometri.

4. REAGENS

4.1 Saltsyralösning, ca 6 mol/l

Se metod 10.4 (4.1).

4.2 Saltsyralösning, ca 0,5 mol/l

Se metod 10.4 (4.2).

4.3 Väteperoxidlösning (30 % H2O2, d20 = 1,11 g/ml), från mikronäringsämnen

4.4 Lantansaltlösningar (10 g La per liter)

Se metod 10.4 (4.3).

4.5 Järnkalibreringslösning
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4.5.1 Järnstamlösning (1 000 µg/ml)

Väg in 1 g ren järntråd med en noggrannhet på 0,1 mg i en 500 ml-glasbägare. Tillsätt 200 ml
6 mol/l saltsyra (4.1) och 15 ml väteperoxidlösning (4.3). Värm på en värmeplatta tills järnet
är helt upplöst. Låt svalna och överför kvantitativt till en 1 000 ml-mätkolv. Fyll till märket
med vatten och blanda väl.

4.5.2 Järnarbetslösning (100 µg/ml)

Överför 20 ml stamlösning (4.5.1) till en 200 ml-mätkolv. Fyll på 0,5 mol/l
saltsyrelösning (4.2) till märket och blanda.

5. UTRUSTNING

Atomabsorptionsspektrometer: se metod 10.4 (5). Instrumentet skall vara utrustat med
strålningskälla för järns karakteristiska strålning (248,3 nm).

6. BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1 Järnextraktlösning

Se metod 10.1 och/eller 10.2 och vid behov 10.3.

6.2 Beredning av provlösningen

Se metod 10.4 (6.2). Provlösningen måste innehålla 10 % (volym) lantansaltlösning.

7. FÖRFARANDE

7.1 Beredning av blindlösning

Se metod 10.4 (7.1). Blindlösningen måste innehålla 10 % (volym) av den lantansaltlösning
som anges i 6.2.
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7.2 Beredning av kalibreringslösningar

Se metod 10.4 (7.2).

För ett optimalt mätområde på 0−10 µg/ml järn, överför 0, 2, 4, 6, 8 respektive 10 ml
arbetslösning (4.5.2) till en serie 100 ml-mätkolvar. Justera vid behov saltsyrakoncentrationen
så att den kommer så nära provlösningens koncentration som möjligt. Tillsätt 10 ml av den
lantansaltlösning som anges i 6.2. Fyll på 0,5 mol/l saltsyrelösning (4.2) till märket och
blanda. Dessa lösningar innehåller 0, 2, 4, 6, 8 respektive 10 µg/ml järn.

7.3 Bestämning

Se metod 10.4 (7.3). Gör klar spektrometern (5) för bestämningen och ställ in våglängden på
248,3 nm.

8. REDOVISNING AV RESULTATEN

Se metod 10.4 (8).

Gödselmedlet har följande procentuella halt av järn:

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

Om metod 10.3 har använts:

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

där

Fe är mängden järn uttryckt i procent av gödselmedlet,

xs är provlösningens (6.2) koncentration uttryckt i µg/ml,

xb är blindlösningens (7.1) koncentration uttryckt i µg/ml,

V är volymen av det extrakt som har framställts med hjälp av metod 10.1 eller 10.2 uttryckt
i ml,

D är faktorn som motsvarar den utspädning som har gjorts i 6.2,
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M är massan av det prov som har tagits med hjälp av metod 10.1 eller 10.2 uttryckt i gram.

Beräkning av utspädningsfaktorn D: Om (a1), (a2), (a3),.,.,., (ai) och (a) är alikvoterna och (v1),
(v2), (v3),.,.,., (vi) och (100) är de volymer i ml som motsvarar deras respektive utspädningar
beräknas utspädningsfaktorn D enligt följande:

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

METOD 10.9
BESTÄMNING AV HALTEN AV MANGAN I EXTRAKT

AV GÖDSELMEDEL MED HJÄLP AV TITRERING

1. RÄCKVIDD

Denna metod beskriver förfarandet för att bestämma halten av mangan i extrakt av
gödselmedel.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har extraherats med hjälp av
metod 10.1 och 10.2 och för vilka den totala halten eller den vattenlösliga delen mangan skall
deklareras enligt bilaga I E i denna förordning.

3. PRINCIP

Om extraktet innehåller kloridjoner avlägsnas dessa genom att extraktet kokas tillsammans
med svavelsyra. Manganet oxideras med natriumvismutat i ett salpetersyramedium. Det
permanganat som bildas reduceras med ett överskott av järnsulfat. Detta överskott titreras
med en kaliumpermanganatlösning.

4. REAGENS

4.1 Koncentrerad svavelsyra (H2SO4, d20 = 1,84 g/ml)

4.2 Svavelsyra, ca 9 mol/l

Blanda försiktigt 1 del koncentrerad svavelsyra (4.1) med 1 del vatten.
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4.3 Salpetersyra, 6 mol/l

Blanda 3 volymdelar salpetersyra (HNO3, d20 = 1,40 g/ml) med 4 volymdelar vatten.

4.4 Salpetersyra, 0,3 mol/l

Blanda 1 volymdel 6 mol/l salptersyra med 19 volymdelar vatten.

4.5 Natriumvismutat (NaBiO3) (85 %)

4.6 Kiselgur

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

4.8 Järnsulfatlösning, 0,15 mol/l

Lös upp 41,6 g järnsulfatheptahydrat (FeSO4 . 7H2O) i en mätkolv på 1 liter.

Tillsätt 25 ml koncentrerad svavelsyra (4.1) och 25 ml fosforsyra (4.7). Fyll till
1 000 ml märket. Blanda.

4.9 Kaliumpermanganatlösning, 0,020 mol/l

Väg in 3,160 g kaliumpermanganat (KMnO4) med en noggrannhet på 0,1 mg. Lös upp i
vatten och fyll till 1 000 ml-märket.

4.10 Ställd silvernitratlösning, 0,1 mol/l

Lös upp 1,7 g silvernitrat (AgNO3) i vatten och fyll till 100 ml-märket.

5. UTRUSTNING

5.1 Filterdegel P 16/ISO 4793, porositet 4, kapacitet 50 ml, monterad på en filtrerkolv på 500 ml.

5.2 Magnetomrörare
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6. BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1 Manganextraktlösning

Se metod 10.1 och 10.2. Om man är osäker på förekomsten av kloridjoner utförs ett prov på
lösningen med en droppe av silvernitratlösningen (4.10).

6.2 Om det inte förekommer några kloridjoner placeras en alikvot av extraktet
innehållande 10−20 mg mangan i en avlång 400 ml-bägare. Justera volymen till ca 25 ml,
antingen genom evaporation eller tillsats av vatten. Tillsätt 2 ml koncentrerad
svavelsyra (4.1).

6.3 Om det förekommer kloridjoner är det nödvändigt att avlägsna dem på följande sätt

Placera en alikvot av extraktet innehållande 10−20 mg mangan i en avlång 400 ml-glasbägare.
Tillsätt 5 ml 9 mol/l svavelsyra (4.2). I ett dragskåp kokas detta på en värmeplatta tills det att
ymnig vit rök frigörs. Fortsätt koka tills volymen reducerats till ca 2 ml (ett tunt sirapsaktigt
lager i botten av glasbägaren). Låt svalna till rumstemperatur.

Tillsätt försiktigt 25 ml vatten och prova återigen förekomsten av klorid med en droppe av
silvernitratlösningen (4.10). Om det fortfarande finns klorider upprepas proceduren efter
tillsats av 5 ml 9 mol/l svavelsyra (4.2).

7. FÖRFARANDE

Tillsätt 25 ml 6 mol/l salpetersyra (4.3) och 2,5 g natriumvismutat (4.5) till provlösningen i
400 ml-bägaren. Låt röra om ordentligt i tre minuter på magnetomröraren. (5.2).

Tillsätt 50 ml 0,3 mol/l salpetersyra (4.4) och rör igen. Sugfiltrera (5.1) genom filterdegel
belagd med kiselgur (4.6). Tvätta filterdegeln upprepade gånger med 0,3 mol/l
salpetersyra (4.4) tills ett färglöst filtrat erhålls.
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Flytta över filtratet och tvättlösningen till en 500 ml-glasbägare. Blanda och tillsätt 25 ml
0,15mol/l järnsulfatlösning (4.8). Om filtratet blir gult efter tillsatsen av järnsulfat tillsätts
3 ml 15 mol/l ortofosforsyra (4.7).

Titrera med hjälp av en byrett överskottet av järnsulfat med 0,02 mol/l
kaliumpermangantlösning (4.9) tills blandningen håller en stadigt rosa färg under en minut.
Gör ett blindprov under samma betingelser, bortsett från att provet utelämnas.

Anmärkning

Den oxiderade lösningen får inte komma i kontakt med gummi.

8. REDOVISNING AV RESULTATEN

1 ml 0,02 mol/l kaliumpermanganatlösning motsvarar 1,099 mg mangan (Mn).

Gödselmedlet har följande procentuella halt av mangan:

Mn (%) där = (xb � xs) × 0,1099 × 
Ma

V
×

där

xb är volymen av den permanganat som använts vid blindprovet uttryckt i ml,

xs är volymen av den permanganat som använts vid provet uttryckt i ml,

V är volymen av den extraktlösning som har framställts med hjälp av metod 10.1 eller 10.2
uttryckt i ml,

a är volymen av den alikvot som tagits från extraktet uttryckt i ml,

M är provets massa i gram.
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METOD 10.10
BESTÄMNING AV MOLYBDEN I EXTRAKT AV GÖDSELMEDEL

MED HJÄLP AV GRAVIMETRISK METOD MED 8-HYDROXYKINOLIN

1. RÄCKVIDD

Denna metod anger förfarandet för att bestämma halten av molybden i extrakt av
gödselmedel.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har extraherats med hjälp av
metod 10.1 och 10.2 och för vilka den totala halten eller den vattenlösliga delen molybden
skall deklareras enligt bilaga I E i denna förordning.

3. PRINCIP

Molybdenhalten bestäms av utfällning som molybdenyloximat under vissa förutsättningar.

4. REAGENS

4.1 Svavelsyralösning, ca 1 mol/l.

Häll försiktigt 55 ml svavelsyra (H2SO4, d20 = 1,84 g/ml) i en mätkolv på 1 liter som
innehåller 800 ml vatten. Blanda. Fyll till 1 000 ml-märket när vätskan svalnat. Blanda.

4.2 Utspädd ammoniaklösnig (1:3)

Blanda 1 volymdel koncentrerad ammoniumhydroxid (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml) med
3 volymdelar vatten.

4.3 Utspädd ättiksyralösning (1:3)

Blanda 1 volymdel koncentrerad ättiksyralösning (99,7 % CH3COOH, d20 = 1,049 g/ml)
med 3 delar vatten.
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4.4 Lösning av dinatriumsalt av etylendiamintetraättiksyra (EDTA)

Lös upp 5 g Na2EDTA i vatten i en 100 ml-mätkolv. Fyll till märket och blanda.

4.5 Buffertlösning

Lös upp 15 ml koncentrerad ättiksyra och 30 g ammoniumacetat i vatten i en mätkolv på
100 ml. Fyll till 100 ml-märket.

4.6 7-hydroxykinolin(oxin)lösning

Lös upp 3 g 8-hydroxkinolin i 5 ml koncentrerad ättiksyra i en mätkolv på 100 ml. Tillsätt
80 ml vatten. Tillsätt ammoniumlösningen (4.2) droppe för droppe tills lösningen blir grumlig
och då ättiksyra (4.3) tillsätts tills lösningen blir klar igen.

Fyll med vatten till 100 ml.

5. UTRUSTNING

5.1 Filterdegel P16/ISO 4793, porositet 4, kapacitet 30 ml.

5.2 pH-mätare med glaselektrod

5.3 Torkugn vid 130−135 °C

6. BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1 Beredning av molybdenlösningen. Se metod 10.1 och 10.2

7. FÖRFARANDE

7.1 Beredning av provlösningen

Placera en alikvot på 25−100 mg Mo i en 250 ml-bägare. Fyll med vatten till 50 ml.
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Justera lösningens pH-värde till 5 genom att tillsätta svavelsyralösning (4.1) droppe för
droppe. Tillsätt 15 ml EDTA-lösning (4.4) och sedan 5 ml buffertlösning (4.5). Fyll med
vatten till ca 80 ml.

7.2 Framställning och tvättning av fällningen

Framställning av fällningen

Värm lösningen svagt. Tillsätt oxinlösningen (4.6) under oavbruten omrörning. Fortsätt med
utfällningen tills all uppkomst av fällning upphört. Tillsätt ytterligare reagens tills
supernatanten blir lätt gulfärgad. 20 ml är normalt sett tillräckligt. Fortsätt att värma
fällningen svagt under två till tre minuter.

Filtrering och tvättning

Filtrera genom filterdegel (5.1). Skölj flera gånger med varmt vatten i 20 ml-mängder.
Sköljvattnet skall gradvis bli ofärgat vilket visar att oxinet försvunnit.

7.3 Vägning av fällningen

Torka fällningen vid 130−135 °C tills vikten är konstant (minst en timme).

Låt den svalna i en torkugn och väg den.

8. REDOVISNING AV RESULTATEN

1 mg molybdenyloximat, MoO2(C9H6ON)2, motsvarar 0,2305 mg Mo.

Gödselmedlet har följande procentuella halt av molybden:

Mo (%) = X × 0,02305 × 
Ma
DV

×
×

där

X är massan av molybdenyloximatfällningen uttryckt i mg,

V är volymen av extraktlösning i enlighet med metod 10.1 och 10.2 uttryckt i ml,



12733/1/02 REV 1 (fr,de,it,nl,en,dk,el,es,sv) JM/mg 222
BILAGA IV DG C II    SV

a är volymen av den alikvot som tagits från den sista utspädningen uttryckt i ml,

D är utspädningsfaktorn för denna alikvot,

M är massan av provet uttryckt i gram.

METOD 10.11
BESTÄMNING AV HALTEN AV ZINK I EXTRAKT AV GÖDSELMEDEL

MED HJÄLP AV ATOMABSORPTIONSSPEKTROMETRI

1. RÄCKVIDD

Denna metod anger förfarandet för att bestämma halten av zink i extrakt av gödselmedel.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förfarandet används för att analysera prover av gödselmedel som har extraherats med hjälp av
metod 10.1 och 10.2 och för vilka den totala halten eller den vattenlösliga delen zink skall
deklareras enligt bilaga I E i denna förordning.

3. PRINCIP

Efter lämplig beredning och utspädning av extrakten bestäms zinkhalten med hjälp av
atomabsorptionsspektrometri.

4. REAGENS

4.1 Saltsyralösning, ca 6 mol/l

Se metod 10.4 (4.1).

4.2 Saltsyralösning, ca 0,5 mol/l

Se metod 10.4 (4.2).
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4.3 Lantansaltlösningar (10 g La per liter)

Se metod 10.4 (4.3).

4.4 Zinkkalibreringslösning

4.4.1 Zinkstamlösning (1 000 µg/ml)

Lös 1 g zinkpulver eller zinkflisor, som har vägts med en noggrannhet på 0,1 mg, i 25 ml
6 mol/l saltsyra (4.1) i en 1 000 ml-glasbägare. När zinket är helt upplöst, fyll till märket med
vatten och blanda väl.

4.4.2 Zinkarbetslösning (100 µg/ml)

Lös upp 20 ml stamlösning (4.4.1) i en 200 ml-mätkolv med 0,5 mol/l saltsyralösning (4.2).
Fyll på 0,5 mol/l saltsyrelösning till märket och blanda omsorgsfullt.

5. UTRUSTNING

Atomabsorptionsspetrometer.

Se metod 10.4 (5). Instrumentet skall vara utrustat med strålningskälla för zinks
karakteristiska strålning (213,8 nm). Bakgrundskorrigering måste kunna göras.

6. BEREDNING AV PROVLÖSNINGEN

6.1 Zinkextraktlösning

Se metod 10.1 och/eller 10.2.

6.2 Beredning av provlösningen

Se metod 10.4 (6.2). Provlösningen måste innehålla 10 % (volym) lantansaltlösning (4.3).
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7. FÖRFARANDE

7.1 Beredning av blindlösning

Se metod 10.4 (7.1). Blindlösningen måste innehålla 10 % (volym) av den lantansaltlösning
som anges i 6.2.

7.2 Beredning av kalibreringslösningar

Se metod 10.4 (7.2). För ett optimalt mätområde på 0 5 µg/ml zink, överför 0, 0,5, 1, 2, 3, 4
respektive 5 ml arbetslösning (4.4.2) till en serie 100 ml-mätkolvar. Justera vid behov
saltsyrakoncentrationen så att den kommer så nära provlösningens koncentration som möjligt.
Tillsätt 10 ml av den lantansaltlösning som anges i 6.2 till varje kolv. Fyll på 0,5 mol/l
saltsyrelösning (4.2) till märket och blanda omsorgsfullt.

Dessa lösningar innehåller 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 respektive 5 µg/ml zink.

7.3 Bestämning

Se metod 10.4 (7.3). Gör klar spektrometern (5) för bestämningen och ställ in våglängden
på 213,8 nm.

8. REDOVISNING AV RESULTATEN

Se metod 10.4 (8).

Gödselmedlet har följande procentuella halt av zink:

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

Om metod 10.3 har använts:

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

Zn är mängden zink uttryckt i procent av gödselmedlet,

xs är provlösningens koncentration uttryckt i µg/ml,

xb är blindlösningens koncentration uttryckt i µg/ml,

V är volymen av det extrakt som har framställts med hjälp av metod 10.1 eller 10.2 uttryckt
i ml,

D är faktorn som motsvarar den utspädning som har gjorts i 6.2,

M är massan av det prov som har tagits med hjälp av metod 10.1 eller 10.2 uttryckt i gram.

Beräkning av utspädningsfaktorn D

Om (a1), (a2), (a3), ..., (ai) och (a) är alikvoterna och (v1), (v2), (v3), ..., (vi) och (100) är de
volymer i ml som motsvarar deras respektive utspädningar beräknas utspädningsfaktorn D
enligt följande:

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

___________
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BILAGA V

A. FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM TILLVERKARE ELLER DERAS
FÖRETRÄDARE SKALL KONSULTERA VID UTARBETANDET AV ETT TEKNISKT
UNDERLAG FÖR EN NY GÖDSELMEDELSTYP, SOM DE ÖNSKAR FÅ UPPTAGNA I
BILAGA I TILL DENNA FÖRORDNING

1. Vägledning för utarbetning av det tekniska underlaget till ansökan om att använda
beteckningen "EG-GÖDSELMEDEL" på ett gödselmedel.

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 138, 20.5.1994, s. 4.

2. Kommissionens direktiv 91/155/EEG av den 5 mars 1991 om införandet och den närmare
utformningen av ett särskilt informationssystem avseende farliga preparat (beredningar) i
enlighet med artikel 10 i direktiv 88/379/EEG.

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 76/35, 22.3.1991, s. 35.

3. Kommissionens direktiv 93/112/EG av den 10 december 1993 om ändring av kommissionens
direktiv 91/155/EEG om införandet och den närmare utformningen av ett särskilt
informationssystem avseende farliga preparat (beredningar) i enlighet med artikel 10 i
direktiv 88/379/EEG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 314, 16.12.1993, s. 38.
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B. NORMER FÖR ACKREDITERING AV LABORATORIER SOM ÄR BEHÖRIGA ATT
TILLHANDAHÅLLA DE TJÄNSTER SOM BEHÖVS FÖR ATT KONTROLLERA
EG-GÖDSELMEDLENS ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAVEN I DENNA
FÖRORDNING OCH DESS BILAGOR

1. Norm gällande för laboratorierna:

EN ISO/IEC 17025, generella krav för provnings- och kalibreringslaboratoriernas kompetens.

2. Norm gällande för ackrediteringsorganen:

EN 45003, ackrediteringssystem för kalibrerings- och provningslaboratorier, generella krav
rörande verksamhet och erkännande.

________________________
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I. INLEDNING

1. Den 14 september 2001 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om gödselmedel 1.

Förslaget grundar sig på artikel 95 i Fördraget.

2. Europaparlamentet antog sitt yttrande efter den första behandlingen den 10 april 2002 2. Efter

detta yttrande lade kommissionen den 17 juni 2002 3 fram ett ändrat förslag.

3. Ekonomiska och sociala kommittén antog sitt yttrande den 16 januari 2002 4.

4. Den 14 april 2003 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 251 i

Fördraget.

II. SYFTET MED FÖRSLAGET

Syftet med kommissionens förslag är att klargöra och förenkla gemenskapens lagstiftning om

gödselmedel för att göra den mer lättillgänglig för de ekonomiska aktörerna på den inre

marknaden i enlighet med kommissionens meddelande om "Förenklad lagstiftning på den inre

marknaden (SLIM)" och "Handlingsplanen för den inre marknaden" från 1997. Förslaget till

förordning ersätter flera direktiv.

                                                
1 EGT C 51 E, 26.2.2002, s. 1.
2 EGT: Ännu inte offentliggjort.
3 EGT C 227 E, 24.9.2002, s. 503.
4 EGT C 80, 3.4.2002, s. 6.
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III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

Rådets behandling av förslaget har pågått sedan slutet av 2001. Rådets gemensamma

ståndpunkt överensstämmer med syftet med kommissionens förslag.

Rådet har emellertid enats om ett antal ändringar av kommissionens förslag, varav de flesta är

av en mer teknisk natur inklusive ändringar av språklig natur. De viktigaste ändringarna

inkluderar följande:

– En noggrannare och mer uttömmande definition av termen "tillverkare" (artikel 2),

– Uttryckliga bestämmelser om gödselmedlens spårbarhet (artiklarna 8 och 26),

– Skärpta bestämmelser om märkning av gödselmedel genom att typbeteckning och

särskilda bruksanvisningar, som avser vissa typer av gödselmedel, läggs till i

förteckningen över obligatoriska märkningar (artikel 9),

– Detaljerad angivelse av tillverkarens ansvar att se till att gödselmedel med hög halt av

ammoniumnitrat har genomgått provet avseende detonationssäkerhet innan produkten

släpps ut på marknaden (artikel 27),

– En uttrycklig bestämmelse om att medlemsstaterna har rätt att ta ut avgifter för

kontrollåtgärder av tillverkare (artikel 29),

– Strykning av den föreslagna artikel 33 om kadmiumhalten i gödselmedel inklusive

undantagsbestämmelsen för Finland, Sverige och Österrike. De tre medlemsstaterna har

för närvarande beviljats ett undantag från de nu gällande bestämmelserna i enlighet med

förfarandet i artikel 95.4 i fördraget. Genom en tolkningsbestämmelse säkerställs att de

berörda medlemsstaterna kan behålla sitt undantag även efter det att den nuvarande

lagstiftningen upphävs på dagen för denna förordnings ikraftträdande (artikel 35).

Jämför också Avdelning IV,

– Strykning av bestämmelsen om en granskning av ett framtida enhetligt system avseende

vilka uppgifter som skall lämnas (den föreslagna artikel 37). Rådets anser att det i detta

skede inte finns någon anledning att avskaffa det dubbla systemet enligt artikel 6,

eftersom detta i praktiken inte medfört hinder för den fria rörligheten av gödselmedel,

– En ändring av bestämmelserna om ikraftträdande, som medför att flertalet artiklar

kommer att träda i kraft tidigare än i kommissionen föreslag med undantag för vissa

bestämmelser av praktiska skäl, exempelvis de som avser påföljder (artiklarna 37

och 38).
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Rådet är allmänt sett överens om att lämna bilagorna till den föreslagna förordningen utan

ändringar (bortsett från rent språkliga ändringar eller korrigeringar av fel), med de undantag

som avser en ändring som härrör från ett föreslag från Europaparlamentet (jfr Avdelning IV)

tillsammans med en följdändring. Beslut om en anpassning av bilagorna kommer att fattas

enligt det i förslaget föreskrivna kommittéförfarandet.

Kommissionen har accepterat den gemensamma ståndpunkt som rådet enats om.

IV. EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGAR

1. Europaparlamentet antog 3 ändringar av förslaget vid den första behandlingen. Rådet har i

princip godkänt två av dessa ändringar.

2. När det gäller ändringarna 1 och 2, som avser cadmiumhalt i gödselmedel, har rådet i princip

införlivat ändring 1 med skäl 15 genom att godkänna kommissionens ändrade förslag

avseende detta skäl. Rådet delar parlamentets uppfattning om att frågan om ofrivillig

kadmiumhalt i gödselmedel är av stor betydelse och av brådskande natur. Rådet bekräftar

emellertid att kommissionen har initiativrätt och rådet kan därför inte stödja den delen av

ändring 1 samt ändring 2 i dess helhet, eftersom dessa ändringar avser att förbinda

kommissionen att lägga fram förslag om cadmium före ett visst datum.

3. I ändring 3 föreslås att den nuvarande bestämmelsen i bilaga I, tabell E.1.4b (järnkelat) åter

tas upp i förordningen. Rådet är överens om att bilagorna inte skall ändras inom ramen för den

nuvarande översynen. Rådet välkomnar därför i princip den underliggande logiska

förklaringen till denna ändring. Under behandlingen av ändringen fann rådet emellertid att,

samtidigt som minimihalten bör vara 8/10 i enlighet med parlamentets förslag, bör de

gällande bestämmelserna om märkning av järnkelat skärpas för att tillhandahålla användaren

av gödselmedel en mer detaljerad och därmed klarare information.
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EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 10 januari 2003 (14.1)
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
2001/0212 (COD)

5149/03

ENT 6
CODEC 17

I/A-PUNKTSNOT
från: Rådets generalsekretariat
till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet
Föreg. dok. nr: 12179/02 ENT 127 CODEC 1125
Komm. förslag nr: 12005/01 ENT 190 CODEC 896 (KOM(2001) 508)

10293/02 ENT 96 CODEC 809
Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gödselmedel

− antagande av en gemensam ståndpunkt

1. Den 14 september 2001 överlämnade kommissionen till rådet ovannämnda förslag, som

grundar sig på artikel 95 i EG-fördraget1.

2. Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 16 januari 20022.

3. Europaparlamentet antog sitt yttrande vid första behandlingen den 10 april 20023. Efter detta

yttrande presenterade kommissionen ett ändrat förslag den 17 juni 20024.

4. Den 30 september 2002 kom rådet (konkurrenskraft) enhälligt överens om att anta den

gemensamma ståndpunkten.

                                                
1 EGT C 51 E, 26.6.2002, s. 1.
2 EGT C 80, 3.4.2002, s. 6.
3 EGT: ännu inte offentliggjort.
4 EGT C 227 E, 24.9.2002, s. 503.
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5. Coreper kan i enlighet härmed uppmana rådet att som en A-punkt på dagordningen inför ett

kommande möte

− anta den gemensamma ståndpunkten enligt dokument 12733/02 ENT 131

CODEC 1198,

− till sitt protokoll föra uttalandena enligt addendum till denna not samt

− godkänna utkastet till rådets motivering i enlighet med dokument 12733/02 ENT 131

CODEC 1198 ADD 1.
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ADDENDUM TILL I/A-PUNKTSNOT
från: Rådets generalsekretariat
till: Ständiga representanternas kommitté/rådet
Föreg. dok. nr: 12005/01 ENT 190 CODEC 896 (KOM(2001) 508)

10293/02 ENT 96 CODEC 809
Komm. förslag nr: 12179/02 ENT 127 CODEC 1125
Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gödselmedel

− antagande av gemensam ståndpunkt

Uttalanden till rådets protokoll

1. Uttalande från Österrike

"Genom kommissionens beslut 2002/366/EG skapades en egen rättslig grund för den

österrikiska undantagsbestämmelsen om begränsning av kadmiumhalten i gödselmedel, som

möjliggör för Österrike att bibehålla det nationella rättsläget till och med

den 31 december 2005.

Österrike välkomnar kommissionens ansträngningar att föreslå en rättsakt för att reglera

kadmiumhalten i gödselmedel på gemenskapsnivå och utgår i fråga om kommissionens

uttalande från att en sådan bestämmelse kommer att antas innan denna tidsfrist löper ut."
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2. Gemensamt uttalande från Finland och Sverige

"Finland och Sverige stöder den nya förordningen om gödselmedel.

Finland och Sverige beklagar emellertid att det ännu inte lagts fram något förslag om

bestämmelser om begränsning av kadmiumhalten i gödselmedel. Alltsedan anslutningen till

Europeiska unionen har Finland och Sverige beviljats rätten att behålla nationell lagstiftning

om begränsning av maximihalten i gödselmedel. Riskbedömningar som genomförts i flera

länder visar att höga kadmiumhalter i gödselmedel innebär en risk för människors och djurs

hälsa och utgör samtidigt en miljörisk.

Finland och Sverige betonar vikten av att förslaget till en förordning om kadmiumhalter i

gödselmedel läggs fram senast i slutet av 2005 och uppmanar därför enträget kommissionen

att lägga fram detta förslag så snart som Vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet

och miljö lämnat sitt yttrande."
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2001/0212 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och
rådets förordning om gödselmedel

1. FÖRFARANDETS DELAR

Kommissionens förslag [KOM(2001) 508 slutlig] antogs den 14 september 2001 och
översändes därefter till rådet och Europaparlamentet.

Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén godkände förslaget [KOM(2001) 508 slutlig]
och antog sitt yttrande den 16 januari 2002.

Europaparlamentet godkände förslaget med ändringar vid den första behandlingen den
10 april 2002.

Kommissionens ändrade förslag [KOM(2002) 318 slutlig] antogs den 17 juni 2002 och
översändes därefter till rådet och Europaparlamentet.

Rådet antog en gemensam ståndpunkt den 14 april 2003.

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förslaget som grundas på artikel 95 i fördraget sammanför i en enda text de 18 befintliga
råds- och kommissionsdirektiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om gödselmedel
som offentliggjordes mellan 1976 och 1998.

Målet för detta förslag är att öka tydligheten och klarheten i dessa texter. Syftet med
lagstiftningen om gödselmedel är att säkerställa dessa produkters fria rörlighet inom
Europeiska unionen och att ange de karakteristika efter vilka de måste anpassas.
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3. KOMMENTARER OM DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1 Allmänt

Den gemensamma ståndpunkten följer huvudlinjerna i kommissionens ändrade förslag.

3.2 Handläggningen av ändringsförslagen

Av de tre ändringar som antogs av parlamentet1 har två godkänts i princip och en har ej blivit
godkänd.

3.2.1. Europaparlamentets första ändringsförslag

Denna ändring har i princip godkänts med beaktande av kommissionens avsikt att framlägga
ett förslag om kadmium i gödselmedel. Ändringen har införts i skäl 15 utom när det gäller den
del av ändringen som innebär att kommissionen åläggs en strikt tidsplan för genomförandet
av lagstiftningen. Det senare skulle ej ha varit förenligt med kommissionens initiativrätt.

3.2.2. Europaparlamentets andra ändringsförslag

Denna ändring kan ej godkännas av följande skäl:

– Artikel 33 i förslaget har strukits. Denna artikel blev överflödig då de beslut antogs,
som på grundval av artikel 95.4 i fördraget beviljar Österrike2, Finland3 och Sverige4

undantag när det gäller högsta tillåtna halt av kadmium i gödselmedel.

– Dessutom skulle artikel 33.2 ha inskränkt kommissionens initiativrätt.

3.2.3. Europaparlamentets tredje ändringsförslag

Denna ändring har i princip godkänts. Rådet tillät i synnerhet att minimihalten för lösbara
kelater ökades till 8/10 av det deklarerade värdet såsom Europaparlamentet hade krävt. För att
förbättra informationen till konsumenterna förtydligades och förstärktes dessutom kraven på
märkning av kelater.

3.3 Rådets gemensamma ståndpunkt

Rådets gemensamma ståndpunkt omfattar utöver de ändringar som godkänts av
kommissionen vissa ändringar som kan förtydliga och ge större tyngd åt den föreslagna
förordningen.

4. SLUTSATS

Kommissionen bifaller den gemensamma ståndpunkten då den till större delen motsvarar
kommissionens ändrade förslag.

                                                
1 Europaparlamentets rapport A5-0107/2002 av den 27 mars 2002.
2 Kommissionens beslut 2002/366/EG av den 15 maj 2002, EGT L 132, 17.5.2002, s. 65.
3 Kommissionens beslut 2002/398/EG av den 24 maj 2002, EGT L 138, 28.5.2002, s. 15.
4 Kommissionens beslut 2002/399/EG av den 24 maj 2002, EGT L 138, 28.5.2002, s. 24.
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