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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/116/EØF av 18. desember
1975 om gjensidig tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om gjødsel(1), endret ved direktiv 89/530/EØF(2), særlig artikkel 9
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

Ved traktatens artikkel 8 A opprettes et område uten indre grenser,
der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og
kapital er sikret.

Direktiv 89/530/EØF utfyller og endrer direktiv 76/116/EØF med
hensyn til mikronæringsstoffene bor, kobolt, kobber, jern,
mangan, molybden og sink i gjødsel.

I henhold til kommisjonsdirektiv 77/535/EØF(3), sist endret ved
direktiv 93/1/EØF(4), skal det foretas offentlig kontroll av EØF-
gjødsel for å kontrollere at kravene i fellesskapsbestemmelsene
med hensyn til kvaliteten på og sammensetningen av gjødsel
oppfylles. Direktiv 77/535/EØF bør utfylles, slik at gjødsel som
omfattes av direktiv 89/530/EØF, også kan kontrolleres.

I betraktning av det planlagte tiltaks omfang og virkninger er
fellesskapstiltakene fastsatt i dette direktiv ikke bare nødvendige,
men også uunnværlige for å nå de fastsatte mål. Medlemsstatene
kan ikke nå disse målene enkeltvis. I direktiv 76/116/EØF er det
dessuten allerede fastsatt at målene skal nås på fellesskapsplan.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av direktiver
om fjerning av tekniske handelshindringer på området gjødsel -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Teksten i vedlegget til dette direktiv tilføyes i vedlegg II til
direktiv 77/535/EØF.

Metodene skal anvendes på EØF-gjødsel for å bestemme hvert
mikronæringsstoff hvis deklarerte innhold er høyere enn 10 %.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen
31. desember 1995.

De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler.

Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den tredje dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

KOMMISJONSDIREKTIV 95/8/EF

av 10. april 1995

om endring av direktiv 77/535/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om prøvetakings- og analysemetoder for gjødsel(*)

(Analysemetoder for mikronæringsstoffer i konsentrasjoner over 10 %)

Utferdiget i Brussel, 10. april 1995.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 86 av 29.4.1995, s. 41, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/96 av 1. mars 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 24 av 30.1.1976, s. 21.

(2) EFT nr. L 281 av 30.9.1989, s. 116.

(3) EFT nr. L 213 av 22.8.1977, s. 1.

(4) EFT nr. L 113 av 7.5.1993, s. 17.
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VEDLEGG

«Metode 10

MIKRONÆRINGSSTOFFER I KONSENTRASJONER OVER 10 %

Metode 10.1

EKSTRAKSJON AV TOTALE MIKRONÆRINGSSTOFFER

1. FORMÅL

Dette dokument fastsetter en metode for ekstraksjon av følgende mikronæringsstoffer: totalt bor,
totalt kobolt, totalt kobber, totalt jern, totalt mangan, totalt molybden og totalt sink. Målet er å
utføre færrest mulige ekstraksjoner og i størst mulig utstrekning bruke samme ekstrakt til
bestemmelse av totalinnholdet av hvert av de nevnte mikronæringsstoffer.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden gjelder for EØF-gjødsel som omfattes av rådsdirektiv 89/530/EØF og som
inneholder ett eller flere av følgende mikronæringsstoffer: bor, kobolt, kobber, jern, mangan,
molybden og sink. Metoden skal anvendes ved bestemmelse av hvert mikronæringsstoff hvis
deklarerte innhold er høyere enn 10 %.

3. PRINSIPP

Oppløsning i kokende, fortynnet saltsyre.

Merk: Ekstraksjonen er basert på erfaring og er ikke nødvendigvis kvantitativ, avhengig av
produktet eller gjødselens øvrige bestanddeler. Særlig med hensyn til visse manganoksider
kan mengden som ekstraheres, være betydelig mindre enn den samlede mengde mangan
produktet inneholder. Gjødselprodusentene skal sikre at det deklarerte innhold faktisk
tilsvarer den mengde som ekstraheres på vilkårene fastlagt i metoden.

4. REAGENSER

4.1. Fortynnet saltsyreløsning (HCl), ca. 6 M

1 del saltsyre (r  = 1,18 g/ml) blandes med 1 del vann.

4.2. Konsentrert ammoniakkløsning (NH
4
OH, r  = 0,9 g/ml)

5. APPARATUR

5.1. Elektrisk varmeplate med temperaturregulering.

5.2. pH-meter

Merk: Dersom borinnholdet i et ekstrakt skal bestemmes, må borsilikatglass ikke benyttes.
Ettersom metoden omfatter koking, bør det benyttes teflon eller silikon. Dersom glasset
vaskes i rengjøringsmidler som inneholder borater, bør dette skylles svært grundig.
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6. TILBEREDNING AV PRØVEN

Se metode 1 (direktiv 77/535/EØF).

7. FRAMGANGSMÅTE

7.1. Analyseprøve

Vei opp en gjødselmengde på mellom 1 og 2 g, avhengig av det deklarerte innhold av næringsstoff
i produktet. Tabellen nedenfor skal brukes til å framstille en endelig løsning som etter en egnet
fortynning ligger innenfor måleintervallet for hver metode. Prøvene skal veies med en nøyaktighet
på 1 mg.

Deklarert innhold av mikronæringsstoff i gjødselen (%) > 10 < 25 ³  25

Analyseprøve (g) 2 1

Næringsstoffets masse i analyseprøven (mg) > 200 < 500³  250

Ekstraktvolum V (ml) 500 500

Konsentrasjon av næringsstoffer i ekstraktet (mg/l) > 400 < 1 000³  500

Prøven anbringes i et begerglass på 250 ml.

7.2. Tilberedning av løsningen

Om nødvendig fuktes prøven med litt vann før den forsiktig og i små mengder tilsettes 10 ml
fortynnet saltsyre (4.1) per gram gjødsel og deretter ca. 50 ml vann. Dekk begerglasset med et
urglass og bland. Prøven kokes opp på varmeplaten og holdes kokende i 30 minutter. Deretter
avkjøles den under omrøring fra tid til annen. Væsken overføres kvantitativt til en målekolbe på
500 ml. Fyll opp til merket med vann og bland. Væsken filtreres gjennom et tørt filter i en tørr
beholder. De første porsjonene kastes. Ekstraktet skal være helt klart.

Det anbefales at bestemmelsene foretas så raskt som mulig på delmengder av det klare filtratet. I
motsatt fall må det settes propp i beholderen.

Merk: Ekstrakter der borinnholdet skal bestemmes: pH justeres til mellom 4 og 6 ved tilsetting
av konsentrert ammoniakkløsning (4.2).

8. BESTEMMELSE

Bestemmelsen av hvert næringsstoff skal foretas på delmengder angitt i metoden for hvert enkelt
næringsstoff.

Metode 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 og 10.10 kan ikke brukes til å bestemme næringsstoffer som er til
stede i kjelatert eller kompleks form. I slike tilfeller må metode 10.3 benyttes før bestemmelsen.

Ved bestemmelse ved atomabsorpsjonsspektrofotometri (metode 10.8 og 10.9) er slik behandling
vanligvis ikke nødvendig.
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Metode 10.2

EKSTRAKSJON AV VANNLØSELIGE MIKRONÆRINGSSTOFFER

1. FORMÅL

Dette dokument fastsetter metoden for ekstraksjon av vannløselige former av følgende
mikronæringsstoffer: bor, kobolt, kobber, jern, mangan, molybden og sink. Målet er å utføre færrest
mulige ekstraksjoner og i størst mulig utstrekning bruke samme ekstrakt til bestemmelse av innholdet
av hvert av de nevnte mikronæringsstoffer.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden gjelder for EØF-gjødsel som omfattes av direktiv 89/530/EØF, og som inneholder
ett eller flere av følgende mikronæringsstoffer: bor, kobolt, kobber, jern, mangan, molybden og
sink. Metoden skal anvendes ved bestemmelse av hvert mikronæringsstoff hvis deklarerte innhold
er høyere enn 10 %.

3. PRINSIPP

Næringsstoffene ekstraheres ved at gjødselen ristes i vann ved en temperatur på 20 °C ± 2 °C.

Merk: Ekstraksjonen er basert på erfaring og er ikke nødvendigvis kvantitativ.

4. REAGENSER

4.1. Fortynnet saltsyreløsning (HCl), ca. 6 M

1 del saltsyre ( = 1,18 g/ml) blandes med 1 del vann.

5. APPARATUR

5.1. Rotasjonsristeapparat innstilt på 35 til 40 omdreininger i minuttet.

Merk: Dersom borinnholdet i et ekstrakt skal bestemmes, må borsilikatglass ikke benyttes.
Teflon eller silikon er egnet til denne ekstraksjonen. Dersom glasset vaskes i
rengjøringsmidler som inneholder borater, bør dette skylles svært grundig.

6. TILBEREDNING AV PRØVEN

Se metode 1 (direktiv 77/535/EØF).

7. FRAMGANGSMÅTE

7.1. Analyseprøve

Vei opp en gjødselmengde på mellom 1 og 2 g, avhengig av det deklarerte innhold av næringsstoff
i produktet. Tabellen nedenfor skal anvendes til å framstille en endelig løsning som etter passende
fortynning ligger innenfor måleintervallet for hver metode. Prøvene skal veies med en nøyaktighet
på 1 mg.
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Deklarert innhold av mikronæringsstoff i gjødselen (%) > 10 < 25 ³  25

Analyseprøve (g) 2 1

Næringsstoffets masse i analyseprøven (mg) > 200 < 500³  250

Ekstraktvolum V (ml) 500 500

Konsentrasjon av næringsstoffer i ekstraktet (mg/l) > 400 < 1 000³  500

Prøven anbringes i en 500 ml målekolbe.

7.2. Tilberedning av løsningen

Tilsett ca. 400 ml vann.

Sett propp i kolben. Rist den kraftig for hånd, slik at prøven dispergeres. Kolben plasseres deretter
på risteapparatet (5.1) og ristes i 30 minutter.

Fyll opp til merket med vann og bland.

7.3. Tilberedning av prøveløsningen

Filtrer løsningen umiddelbart i en ren og tørr kolbe. Sett propp i kolben. Bestemmelsen foretas
umiddelbart etter filtreringen.

Merk: Dersom filtratet gradvis blir uklart, foretas en ny ekstraksjon som i 7.1 og 7.2 i en kolbe
med volum Ve. Filtrer over i en målekolbe med volum W som på forhånd er tørket, og
som inneholder nøyaktig 5 ml saltsyreløsning (4.1). Filtreringen avbrytes i det øyeblikk
målestreken nås. Bland.

Under disse vilkår er volumet av ekstraktet:

V = V
e
 x W/(W-5).

Fortynningene i angivelsen av resultatene avhenger av denne verdien av V.

8. BESTEMMELSE

Bestemmelsen av hvert næringsstoff skal foretas på delmengder angitt i metoden for hvert enkelt
næringsstoff.

Metode 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 og 10.10 kan ikke brukes til å bestemme næringsstoffer som er til
stede i kjelatert eller kompleks form. I slike tilfeller må metode 10.3 benyttes før bestemmelsen.

Ved bestemmelse ved atomabsorpsjonsspektrofotometri (metode 10.8 og 10.11) er slik behandling
vanligvis ikke nødvendig.

Metode 10.3

FJERNING AV ORGANISKE FORBINDELSER I GJØDSELEKSTRAKTER

1. FORMÅL

Dette dokument fastsetter en metode for fjerning av organiske forbindelser i gjødselekstrakter.
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2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden skal anvendes ved analyse av gjødselprøver som ekstraheres etter metode 10.1 og
10.2, og som omfattes av kravet i direktiv 89/530/EØF om at innholdet av totale og/eller vannløselige
næringsstoffer skal deklareres.

Merk: Tilstedeværelsen av organisk materiale i små mengder har vanligvis ingen innvirkning
på bestemmelser ved atomabsorpsjonsspektro-fotometri.

3. PRINSIPP

De organiske forbindelsene i en delmengde av ekstraktet oksideres med hydrogenperoksid.

4. REAGENSER

4.1. Fortynnet saltsyreløsning, ca. 0,5 M

1 del saltsyre (r  = 1,18 g/ml) blandes med 20 deler vann.

4.2. Hydrogenperoksidløsning (30 % H
2
O

2
, r  = 1,11 g/ml), fri for mikronæringsstoffer.

5. APPARATUR

Elektrisk varmeplate med temperaturregulering.

6. FRAMGANGSMÅTE

Hell 25 ml av ekstraktløsningen framstilt ved metode 10.1 eller 10.2 over i et 100 ml begerglass.
Dersom det dreier seg om metode 10.2, tilsettes 5 ml fortynnet saltsyreløsning (4.1). Deretter
tilsettes 5 ml hydrogenperoksidløsning (4.2). Begerglasset dekkes med et urglass. Oksidasjonen
skal foregå ved romtemperatur i ca. 1 time, deretter kokes væsken opp og holdes slik i en halv
time. Om nødvendig tilsettes nye 5 ml hydrogenperoksid i den avkjølte løsningen, og nedbrytingen
av organiske forbindelser fortsettes. Overskudd av hydrogenperoksid fjernes ved koking. Løsningen
avkjøles og overføres kvantitativt til en 50 ml målekolbe. Fyll opp til merket med vann. Bland.
Filtrer om nødvendig.

Det bør tas hensyn til denne fortynningen ved uttak av delmengder og ved beregning av produktets
prosentinnhold av mikronæringsstoffer.

Metode 10.4

BESTEMMELSE AV MIKRONÆRINGSSTOFFER I GJØDSELEKSTRAKTER VED
ATOMABSORPSJONSSPEKTROFOTOMETRI

(GENERELL FRAMGANGSMÅTE)

1. FORMÅL

Dette dokument beskriver en generell framgangsmåte for bestemmelse av jern og sink i
gjødselekstrakter ved atomabsorpsjonsspektrofotometri.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden skal anvendes ved analyse av gjødselprøver som ekstraheres ved metode 10.1 og
10.2, og som omfattes av kravet i direktiv 89/530/EØF om at innholdet av totalt og/eller vannløselig
jern eller sink skal deklareres.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.22/ 23.5.1996

 00

08

Tilpasningen av denne metoden for bestemmelse av de ulike mikronæringsstoffene framgår av
metodene for hvert enkelt næringsstoff.

Merk: Tilstedeværelsen av organisk materiale i små mengder har vanligvis ingen innvirkning
på bestemmelser ved atomabsorpsjonsspektro-fotometri.

3. PRINSIPP

Etter eventuell behandling av ekstraktet for å redusere eller fjerne forstyrrende kjemiske stoffer
fortynnes ekstraktet slik at konsentrasjonen ligger innenfor spektrometerets optimale arbeidsområde
på en bølgelengde som er egnet for det næringsstoff som skal bestemmes.

4. REAGENSER

4.1. Fortynnet saltsyreløsning (HCl), ca. 6 M

1 del saltsyre (r  = 1,18 g/ml) blandes med 1 del vann.

4.2. Fortynnet saltsyreløsning (HCl), ca. 0,5 M

1 del saltsyre (r  = 1,18 g/ml) blandes med 20 deler vann.

4.3. Lantansaltløsning (10 g La per liter)

Denne reagensen brukes ved bestemmelse av jern og sink. Den kan framstilles av

a) lantanoksid oppløst i saltsyre (4.1): 11,73 g lantanoksid (La
2
O

3
) anbringes i 150 ml vann i en

målekolbe på 1 liter, og 120 ml 6 M saltsyre (4.1) tilsettes. Når stoffet er oppløst, fylles det
opp til 1 liter med vann og blandes. Denne løsningen er ca. 0,5 M med hensyn til saltsyre,

b) lantanklorid, lantansulfat eller lantannitrat: 26,7 g lantanklorid-heptahydrat (LaCl
3
 × 7H

2
O),

31,2 g lantannitrat-heksahydrat [La(No
3
)

3
 × 6H

2
O] eller 26,2 g lantansulfat-nonahydrat

[La
2
(SO

4
)

3
 × 9H

2
O] oppløses i 150 ml vann i en 1 liter målekolbe. Deretter tilsettes 85 ml 6

M saltsyre (4.1), og det fylles opp til 1 liter med vann. Bland. Denne løsningen er ca. 0,5 M
med hensyn til saltsyre.

4.4 Kalibreringsløsninger

For tilberedning av disse henvises det til metodene for hvert enkelt mikronæringsstoff.

5. APPARATUR

Atomabsorpsjonsspektrofotometer utstyrt med kilder som avgir stråling som er karakteristisk for
de næringsstoffer som skal bestemmes.

Ved bruk av spektrometeret skal produsentens brukerveiledning følges nøye, og analytikeren må
være kjent med bruken av apparatet. Apparatet skal være utstyrt slik at det om nødvendig er mulig
å foreta bakgrunnskorreksjon (for eksempel Zn). Dersom ikke annet er angitt, skal gassene luft og
acetylen brukes.

6. TILBEREDNING AV LØSNINGEN SOM SKAL ANALYSERES

6.1. Tilberedning av mikronæringsstoffene som skal bestemmes

Se metode 10.1 og/eller 10.2, og eventuelt 10.3.
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6.2. Tilberedning av prøveløsningen

En delmengde av det ekstrakt som er framstilt ved metode 10.1, 10.2 eller 10.3, fortynnes med
vann og/eller saltsyre (4.1 eller 4.2), slik at det i den endelige måleløsningen oppnås en konsentrasjon
av det næringsstoff som skal bestemmes, som passer i det anvendte kalibreringsområdet (7.2), og
en saltsyrekonsentrasjon på mellom 0,5 M og 2,5 M. Framgangsmåten kan gjøre det nødvendig
med én eller flere etterfølgende fortynninger.

Hell en delmengde av den siste fortynningsløsningen av ekstraktet i en 100 ml målekolbe, og kall
volumet «a» ml. Tilsett 10 ml lantansaltløsning (4.3). Fyll opp til merket med 0,5 M saltsyreløsning
(4.2) og bland. Fortynningsfaktoren kalles D.

7. FRAMGANGSMÅTE

7.1. Tilberedning av blindprøve

Tilbered en blindprøveløsning ved å gjennomføre hele prosessen fra ekstraksjonen, idet bare
gjødselprøven utelates.

7.2. Tilberedning av kalibreringsløsninger

Ut fra standardarbeidsløsningen framstilt ved den metode som er beskrevet for hvert enkelt
mikronæringsstoff, tilberedes en serie på minst fem kalibreringsløsninger med stigende
konsentrasjon innenfor apparatets optimale arbeidsområde i 100 ml målekolber. Saltsyre-
konsentrasjonen tilpasses eventuelt best mulig til konsentrasjonen av den fortynnede prøveløsningen
(6.2). Ved bestemmelse av jern eller sink tilsettes 10 ml av samme lantansaltløsning (4.3) som i
6.2. Fyll opp til merket med 0,5 M saltsyreløsning (4.2) og bland.

7.3. Måling

Spektrometeret (5) klargjøres til måling og innstilles på den bølgelengde som er angitt i metoden
for det aktuelle næringsstoff.

Innsuging av henholdsvis kalibreringsløsningene (7.2), prøveløsningen (6.2) og blindprøve-
løsningen (7.1) foretas tre ganger, idet alle resultater noteres og instrumentet skylles godt med
destillert vann mellom hver innsuging.

Kalibreringskurven tegnes ved å bruke gjennomsnittsverdien av de resultater spektrometeret gir
for hver av kalibreringsløsningene (7.2), som ordinater og de tilsvarende
næringsstoffkonsentrasjoner i mg/ml som abscisser.

Fra denne kurven bestemmes konsentrasjonene av mikronæringsstoff i prøveløsningen X
s
 (6.2)

og i blindprøven X
b
 (7.1), uttrykt i mg per ml.

8. ANGIVELSE AV RESULTATENE

Prosentinnholdet av næringsstoff (E) i gjødselen er lik:

E (%) = [(X
s
 - X

b
) ´  V ´  D] / (M ´  104)

Dersom metode 10.3 er benyttet:

E (%) = [(X
s
 - X

b
) ´  V ´  2D] / (M ´  104),

der
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E er mengden av det bestemte næringsstoff uttrykt i prosent av gjødselen,
X

s
er konsentrasjonen av prøveløsningen (6.2) i mg/ml,

X
b

er konsentrasjonen av blindprøveløsningen (7.1) i mg/ml,
V er ekstraktvolumet oppnådd ved metode 10.1 eller 10.2 i ml,
D er faktoren som tilsvarer fortynningen gjennomført i (6.2),
M er massen av prøven som er tatt etter metode 10.1 eller 10.2 i gram.

Beregning av fortynningsfaktoren D:

Dersom (a
1
), (a

2
), (a

3
),..., (a

i
) og (a) er delmengdene og (v

1
), (v

2
), (v

3
),..., (v

i
) og (100) er volumene

i ml som tilsvarer de respektive fortynninger, vil fortynningsfaktoren D være lik:

D = (v
1
/a

1
) ´  (v

2
/a

2
) ´  (v

3
/a

3
) ´  ... ́  (v

i
/a

i
) ´  (100/a)

Metode 10.5

BESTEMMELSE AV BOR I GJØDSELEKSTRAKTER VED SYRETITRERING

1. FORMÅL

Dette dokument fastsetter en metode for bestemmelse av bor i gjødselekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden skal anvendes ved analyse av gjødselprøver som ekstraheres ved metode 10.1 og
10.2, og som omfattes av kravet i direktiv 89/530/EØF om at innholdet av totalt bor og/eller
vannløselig bor skal deklareres.

3. PRINSIPP

Borat-ioner danner sammen med mannitol et kompleks ved følgende reaksjon:

C
6
H

8
(OH)

6
 + H

3
BO

3
 ®  C

6
H

15
O

8
B + H

2
O

Komplekset titreres med natriumhydroksidløsning til pH 6,3.

4. REAGENSER

4.1. Metylrødt-indikatorløsning

Oppløs 0,1 g metylrødt (C
15

H
15

N
3
O

2
) i 50 ml etanol (95 %) i en 100 ml målekolbe. Fyll opp til

100 ml med vann. Bland.

4.2. Fortynnet saltsyreløsning, ca. 0,5 M

1 del saltsyre (HCl, r  = 1,18 g/ml) blandes med 20 deler vann.

4.3. Natriumhydroksidløsning, ca. 0,5 M

Må være fri for karbondioksid. Oppløs 20 g natriumhydroksid (NaOH) i pelletform i ca. 800 ml
vann i en 1 liter målekolbe. Når blandingen er avkjølt, fylles det opp til 1 000 ml med kokt vann,
og det blandes.

4.4. Standardløsning av natriumhydroksid, ca. 0,025 M

Må være fri for karbondioksid. Tynn ut 0,5 M natriumhydroksidløsningen (4.3) 20 ganger med
kokt vann, og bland. Løsningens borinnhold (B) skal bestemmes (se punkt 9).
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4.5. Kalibreringsløsning av bor (100 mg B/ml)

0,5719 g borsyre (H
3
BO

3
), målt med en nøyaktighet på 0,1 mg, oppløses i vann i en 1 000 ml

målekolbe. Fyll opp til merket med vann og bland. Overfør til en plastflaske, og oppbevar i kjøleskap.

4.6. D-mannitol (C
6
H

14
O

6
), pulver

4.7. Natriumklorid (NaCl)

5. APPARATUR

5.1. pH-meter med glasselektrode

5.2. Magnetrører

5.3. 400 ml begerglass med teflonstav

6. TILBEREDNING AV LØSNINGEN SOM SKAL ANALYSERES

6.1. Tilberedning av borløsningen

Se metode 10.1, 10.2 og eventuelt 10.3.

7. FRAMGANGSMÅTE

7.1. Prøve

I et 400 ml begerglass (5.3) anbringes en delmengde (a) av ekstraktet (6.1) med et borinnhold på
2 til 4 mg. Tilsett 150 ml vann.

Tilsett noen dråper metylrødt-indikatorløsning (4.1).

Ved ekstraksjon ved metode 10.2 gjøres løsningen sur ved tilsetting av 0,5 M saltsyreløsning (4.2)
til fargeindikatoren slår om. Deretter tilsettes ytterligere 0,5 ml 0,5 M saltsyre (4.2).

Etter tilsetting av 3 g natriumklorid (4.7) bringes løsningen til kokepunktet for å drive ut overflødig
karbondioksid. Avkjøles. Begerglasset anbringes på magnetrøreren, og elektrodene på det allerede
kalibrerte pH-meteret (5.1) plasseres i løsningen. pH justeres til nøyaktig 6,3, først med 0,5 M
natriumhydroksidløsning (4.3), deretter med 0,025 M løsning (4.4).

Tilsett 20 g D-mannitol (4.6), løs fullstendig opp og bland. Titrer med 0,025 M
natriumhydroksidløsning (4.4) til pH 6,3 (stabil i minst 1 minutt). Kall det forbrukte volumet X

1
.

8. BLINDPRØVE

Gjennomfør en blindprøve på samme vilkår fra tilberedningen av løsningen, idet bare gjødselprøven
utelates. Kall det forbrukte volumet X

0
.

9. BORVERDIEN (B) I STANDARDLØSNINGEN AV NATRIUMHYDROKSID (4.4)

20 ml (2,0 mg B) av kalibreringsløsningen (4.5) overføres ved hjelp av en pipette til et 400 ml
begerglass og tilsettes noen dråper fargeindikatorløsning (4.1). Tilsett 3 g natriumklorid (4.7) og
saltsyreløsning (4.2) til fargeindikatorløsningen (4.1) slår om.

Fyll opp med vann til 150 ml og kok forsiktig opp for å fjerne overflødig karbondioksid. Avkjøl.
Sett begeret på magnetrøreren (5.2) og plasser pH-meterets (5.1) elektroder i det. Juster pH til
nøyaktig 6,3, først med 0,5 M natriumhydroksidløsning (4.3), deretter med 0,025 M løsning (4.4).
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Tilsett 20 g D-mannitol (4.6), løs fullstendig opp og bland. Titrer med 0,025 M natriumhydroksid-
løsning (4.4) til pH 6,3 (stabil i minst 1 minutt). Kall det forbrukte volumet V

1
.

Tilbered en blindprøve på samme måte, idet kalibreringsløsningen erstattes med 20 ml vann. Kall
det forbrukte volumet V

0
.

Borinnholdet (F) i standard-NaOH-løsningen (4.4) er som følger:

F (i mg/ml) = 2 / (V
1
 - V

0
)

1 ml nøyaktig 0,025 M natriumhydroksidløsning tilsvarer 0,27025 mg bor.

10. ANGIVELSE AV RESULTATENE

Prosentinnholdet av bor i gjødselen er:

(X
1
 - X

0
) ´  F ́  V

B (%) =
10  ́   a ́  M

der

B er prosentinnholdet av bor i gjødselen,
X

1
er volumet 0,025 M natriumhydroksidløsning (4.4) som trengs i prøven (7.1), i ml,

X
0

er volumet 0,025 M natriumhydroksidløsning (4.4) som trengs i blindprøven (8), i ml,
F er borinnholdet i 0,025 M natriumhydroksidløsningen (4.4) i mg/ml
V er ekstraktvolumet oppnådd ved metode 10.1 eller 10.2 i ml
a er volumet av delmengden (7.1) av ekstraktet (6.1) i ml,
M er massen av prøven som er tatt ved metode 10.1 eller 10.2, i gram

Metode 10.6

BESTEMMELSE AV KOBOLT I GJØDSELEKSTRAKTER VED GRAVIMETRISK METODE
MED 1-NITROSO-2-NAFTOL

1. FORMÅL

Dette dokument fastsetter en metode for bestemmelse av kobolt i gjødselekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden skal anvendes ved analyse av gjødselprøver som ekstraheres ved metode 10.1 og
10.2, og som omfattes av kravet i direktiv 89/530/EØF om at koboltinnholdet skal deklareres.

3. PRINSIPP

Kobolt (III) danner sammen med 1-nitroso-2-naftol et rødt bunnfall Co(C
10

H
6
ONO)

3
 × 2H

2
O. Etter

at den tilstedeværende kobolten i løsningen er overført til formen kobolt (III), utfelles kobolt i
eddiksyremiljø ved hjelp av en løsning av 1-nitroso-2-naftol. Etter filtrering vaskes bunnfallet;
deretter tørkes det til vekten er konstant og veies som Co(C

10
H

6
ONO)

3
 × 2H

2
O.

4. REAGENSER

4.1. Hydrogenperoksidløsning (H
2
O

2
, r  = 1,11 g/ml), 30 %,
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4.2. Natriumhydroksidløsning, ca. 2 M

8 g natriumhydroksid i pelletform oppløses i 100 ml vann.

4.3. Fortynnet saltsyreløsning, ca. 6 M

1 del saltsyre (r  = 1,18 g/ml) blandes med 1 del vann.

4.4. Eddiksyre (CH
3
CO

2
H, r  = 1,05 g/ml), 99,7 %

4.5. Eddiksyreløsning (1 : 2), ca. 6 M

1 del eddiksyre (4.4) blandes med 2 deler vann.

4.6. Løsning av 1-nitroso-2-naftol i eddiksyre

Oppløs 4 g 1-nitroso-2-naftol i 100 ml eddiksyre (4.4) i et begerglass. Tilsett 100 ml lunkent
vann. Bland. Filtrer med én gang. Den framstilte løsningen må brukes umiddelbart.

5. APPARATUR

5.1. Filterdigel P 16/ISO 4793, porøsitet 4, kapasitet 30 eller 50 ml

5.2. Tørkeovn, 130 ± 2 °C

6. TILBEREDNING AV LØSNINGEN SOM SKAL ANALYSERES

6.1. Tilberedning av koboltløsningen

Se metode 10.1 eller 10.2.

6.2. Tilberedning av prøveløsningen

En delmengde som inneholder høyst 20 mg Co, anbringes i et 400 ml begerglass. Dersom ekstraktet
er framstilt etter metode 10.2, gjøres det surt med fem dråper saltsyre (4.3). Det tilsettes ca. 10 ml
av hydrogenperoksidløsningen (4.1). Oksidanten får virke i kald tilstand i 15 minutter, og det
fylles opp til ca. 100 ml med vann. Begeret dekkes med et urglass.

Kok opp løsningen og la den koke i ca. 10 minutter. Avkjøl. Løsningen gjøres alkalisk ved dråpevis
tilsetting av natriumhydroksidløsning (4.2) til svart kobolthydroksid begynner å utfelles.

7. FRAMGANGSMÅTE

Det tilsettes 10 ml eddiksyre (4.4) og fylles opp med vann til ca. 200 ml. Oppvarmes til kokepunktet.
Ved hjelp av en byrette tilsettes 20 ml av løsningen av 1-nitroso-2-naftol (4.6) dråpevis under
konstant omrøring. Avsluttes med kraftig omrøring, slik at bunnfallet koagulerer.

Det filtreres gjennom en filterdigel (5.1) som på forhånd er tarert, idet det sørges for at digelen
ikke tettes igjen. Det må sørges for at det under hele filtreringen er væske over bunnfallet.

Begerglasset vaskes med fortynnet eddiksyre (4.5) for å fjerne alt bunnfall, bunnfallet vaskes på
filteret med fortynnet eddiksyre (4.5) og deretter tre ganger med varmt vann.

Tørk i tørkeovn (5.2) ved 130 ± 2 °C til vekten er konstant.
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8. ANGIVELSE AV RESULTATENE

1 mg utfelt Co(C
10

H
6
ONO)

3
, 2H

2
O tilsvarer 0,096381 mg Co.

Prosentinnholdet av kobolt (Co) i gjødselen er lik:

V ´  D
Co (%) = X ́  0,096381 ́

a ́  M

der

X er bunnfallets masse i mg,
V er ekstraktvolumet oppnådd ved metode 10.1 eller 10.2, i ml
a er volumet av delmengden tatt ut ved den siste uttynningen, i ml
D er denne delmengdens fortynningsfaktor,
M er prøvemengdens masse i gram.

Metode 10.7

BESTEMMELSE AV KOBBER I GJØDSELEKSTRAKTER VED TITRIMETRISK METODE

1. FORMÅL

Dette dokument fastsetter en metode for bestemmelse av kobber i gjødselekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden skal anvendes ved analyse av gjødselprøver som ekstraheres ved metode 10.1 og
10.2, og som omfattes av kravene i direktiv 89/530/EØF om at kobberinnholdet skal deklareres.

3. PRINSIPP

Kobberionene reduseres i et surt miljø med kaliumjodid:

2 Cu++ + 4 I - ®  2 CuI + I
2

Frigjort jod titreres med en standardløsning av natriumtiosulfat med kjent styrke og med stivelse
som indikator:

I
2
 + 2 Na

2
S

2
O

3
 ®  2 NaI + Na

2
S

4
O

6

4. REAGENSER

4.1. Salpetersyre (HNO
3
, r  = 1,40 g/ml)

4.2. Urea [(NH
2
)

2
CO]

4.3. Ammoniumbifluorid (NH
4
HF

2
), 10 % vandig løsning

Løsningen oppbevares i en plastbeholder.

4.4. Ammoniumhydroksidløsning (1 + 1)

1 del ammoniumhydroksid (NH
4
OH, r  = 0,9 g/ml) blandes med 1 del vann.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende23.5.1996 Nr.22/0015

4.5. Standardløsning av natriumtiosulfat

7,812 g natriumtiosulfat-pentahydrat (Na
2
S

2
O

3
 × 5H

2
O) blandes med vann i en 1 000 ml målekolbe.

Denne løsningen må tilberedes på en slik måte at 1 ml = 2 mg Cu. Av hensyn til stabiliteten tilsettes
noen dråper kloroform. Løsningen må oppbevares i en glassbeholder og beskyttes mot direkte
sollys.

4.6. Kaliumjodid (KI)

4.7. Kaliumtiocyanat (KSCN), 25 % (m/v) løsning

Løsningen oppbevares i plastflaske.

4.8. Stivelsesløsning, ca. 0,5 %

Anbring 2,5 g stivelse [(C
6
H

10
O

5
)

n
] i et 600 ml begerglass. Tilsett ca. 500 ml vann. Kok under

omrøring. Avkjøl til romtemperatur. Løsningen har kort holdbarhet. Holdbarheten kan forlenges
ved tilsetting av ca. 10 mg kvikksølvjodid.

5. TILBEREDNING AV LØSNINGEN SOM SKAL ANALYSERES

5.1. Tilberedning av kobberløsningen

Se metode 10.1 og 10.2.

6. FRAMGANGSMÅTE

6.1. Tilberedning av prøveløsning

Anbring en delmengde av løsningen som inneholder minst 20-40 mg Cu, i en 500 ml
erlenmeyerkolbe. Fjern eventuelt overflødig oksygen ved å koke i kort tid. Fyll opp til ca. 100 ml
med vann. Tilsett 5 ml salpetersyre (4.1), kok opp og la koke i ca. et halvt minutt.

Fjern erlenmeyerkolben fra varmeapparatet, tilsett ca. 3 g urea (4.2) og fortsett kokingen i ca. et
halvt minutt.

Fjern kolben fra varmeapparatet og tilsett 200 ml kaldt vann. Om nødvendig avkjøles
erlenmeyerkolbens innhold til romtemperatur.

Tilsett ammoniumhydroksidløsning (4.4) litt etter litt til løsningen blir blå, og deretter ytterligere
1 ml.

Tilsett 50 ml ammoniumbifluoridløsning (4.3) og bland.

Tilsett 10 g kaliumjodid (4.6) og la det oppløses.

6.2. Titrering av løsningen

Plasser erlenmeyerkolben på en magnetrører. Nedsenk staven i erlenmeyerkolben og juster røreren
til ønsket hastighet.

Tilsett standardløsningen av natriumtiosulfat (4.5) ved hjelp av en byrette til brunfargen fra frigjort
jod i løsningen blir mindre intens.

Tilsett 10 ml av stivelsesløsningen (4.8).

Fortsett å titrere med natriumtiosulfatløsningen (4.5) til purpurfargen er nesten forsvunnet.
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Tilsett 20 ml av kaliumtiocyanatløsningen (4.7) og fortsett titreringen til den blåfiolette fargen er
fullstendig forsvunnet.

Noter det forbrukte volumet av tiosulfatløsning.

7. ANGIVELSE AV RESULTATENE

1 ml av standardløsningen av natriumtiosulfat (4.5) med et natriumtiosulfatinnhold på 7,812 g/l
tilsvarer 2 mg Cu.

Prosentinnholdet av kobber i gjødselen er lik:

V
Cu (%) = X

a ́  M ´  5

der

X er den anvendte natriumtiosulfatløsningens volum i ml,
V er ekstraktvolumet oppnådd ved metode 10.1 eller 10.2 i ml,
a er delmengdens volum i ml,
M er massen av prøven som er tatt ved metode 10.1 eller 10.2, i gram.

Metode 10.8

BESTEMMELSE AV JERN I GJØDSELEKSTRAKTER VED
ATOMABSORPSJONSSPEKTROFOTOMETRI

1. FORMÅL

Dette dokument fastsetter en metode for bestemmelse av jern i gjødselekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden skal anvendes ved analyse av gjødselprøver som ekstraheres ved metode 10.1 og
10.2, og som omfattes av kravet i direktiv 89/530/EØF om at innholdet av totalt jern og/eller
vannløselig jern skal deklareres.

3. PRINSIPP

Etter egnet behandling og fortynning av ekstraktene bestemmes jerninnholdet ved atomabsorpsjons-
spektrofotometri.

4. REAGENSER

4.1. Saltsyreløsning, ca. 6 M

Se metode 10.4 punkt 4.1.

4.2. Saltsyreløsning, ca. 0,5 M

Se metode 10.4 punkt 4.2.
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4.3. Hydrogenperoksidløsning (H
2
O

2
, r  = 1,11 g/ml), 30 %, uten mikronæringsstoffer.

4.4. Lantansaltløsninger, 10 g La per liter

Se metode 10.4 punkt 4.3.

4.5. Kalibreringsløsninger av jern

4.5.1.Stamløsning av jern, 1 000 mg/ml

1 g ren jerntråd veid med en nøyaktighet på 0,1 mg oppløses i 200 ml 6 M saltsyre (4.1) i et 500 ml
begerglass, og 15 ml hydrogenperoksidløsning (4.3) tilsettes. Varmes opp på varmeplate til alt
jernet er fullstendig oppløst. Etter avkjøling overføres det kvantitativt til en 1 000 ml målekolbe.
Fyll opp med vann til 1 000 ml og bland.

4.5.2.Arbeidsløsning av jern, 100 mg/ml

20 ml stamløsning (4.5.1) overføres til en 200 ml målekolbe. Fyll opp til 200 ml med 0,5 M
saltsyreløsning (4.2). Bland.

5. APPARATUR

Atomabsorpsjonsspektrofotometer: Se metode 10.4 punkt 5. Apparatet skal utstyres med en kilde
som avgir stråling som er karakteristisk for jern (248,3 nm).

6. TILBEREDNING AV LØSNINGEN SOM SKAL ANALYSERES

6.1. Oppløsning av jern i gjødselprøven

Se metode 10.1 og/eller 10.2 og eventuelt 10.3.

6.2. Tilberedning av prøveløsningen

Se metode 10.4 punkt 6.2. Prøveløsningen skal inneholde 10 % (v/v) lantansaltløsning.

7. FRAMGANGSMÅTE

7.1. Tilberedning av blindprøve

Se metode 10.4 punkt 7.1. Blindprøveløsningen skal inneholde 10 % (v/v) av lantansaltløsningen
som ble benyttet i 6.2.

7.2. Tilberedning av kalibreringsløsninger

Se metode 10.4 punkt 7.2.

For å oppnå det optimale måleområdet mellom 0 og 10 mg Fe/ml overføres henholdsvis 0, 2, 4, 6,
8 og 10 ml arbeidsløsning av jern (4.5.2) til en rekke 100 ml målekolber. Saltsyrekonsentrasjonen
tilpasses eventuelt best mulig til konsentrasjonen i prøveløsningen. 10 ml av lantansaltløsningen
som ble benyttet i 6.2, tilsettes. Fyll opp til merket med 0,5 M saltsyreløsning (4.2) og bland.
Disse løsningene inneholder henholdsvis 0, 2, 4, 6, 8 og 10 mg jern (Fe)/ml.

7.3. Måling

Se metode 10.4 punkt 7.3. Innstill spektrofotometeret (5) til å måle ved bølgelengde 248,3 nm.
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8. ANGIVELSE AV RESULTATENE

Se metode 10.4 punkt 8.

Prosentinnholdet av jern i gjødselen er lik:

Fe (%) = [(X
s
-X

b
) ´  V ´  D] / (M ´  104)

Dersom metode 10.3 er benyttet:

Fe (%) = [(X
s
-X

b
) ´  V ´  2D] / (M ́  104)

der

Fe er mengden av jern uttrykt i prosent av gjødselen,
X

s
er konsentrasjonen av jern i prøveløsningen (6.2) i mg/ml,

X
b

er konsentrasjonen av jern i blindprøveløsningen (7.1) i mg/ml,
V er ekstraktvolumet oppnådd ved metode 10.1 eller 10.2 i ml,
D er faktoren som tilsvarer fortynningen gjennomført i 6.2,
M er massen av prøven som er tatt ved metode 10.1 eller 10.2, i gram.

Beregning av fortynningsfaktoren D:

Dersom (a
1
), (a

2
), (a

3
), ..., (a

i
) og (a) er delmengder og (v

1
), (v

2
), (v

3
), ..., (v

i
) og (100) er volumene

i ml som tilsvarer de respektive fortynninger, vil fortynningsfaktoren D være lik:

D = (v
1
/a

1
) ´  (v

2
/a

2
)  ́ (v

3
/a

3
) ´  ... ́  (v

i
/a

i
) ´  (100/a)

Metode 10.9

BESTEMMELSE AV MANGAN I GJØDSELEKSTRAKTER VED TITRERING MED
PERMANGANAT

1. FORMÅL

Dette dokument fastsetter en metode for bestemmelse av mangan i gjødselekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden skal anvendes ved analyse av gjødselprøver som ekstraheres ved metode 10.1 og
10.2, og som omfattes av kravet i direktiv 89/530/EØF om at manganinnholdet skal deklareres.

3. PRINSIPP

Dersom kloridioner er til stede i ekstraktet, fjernes de ved å koke ekstraktet i svovelsyre. Manganet
oksideres med natriumvismutat i et miljø av salpetersyre. Permanganatet som dannes, reduseres
med overskudd av jern(II)sulfat. Dette overskuddet titreres med en kaliumpermanganatløsning.

4. REAGENSER

4.1. Konsentrert svovelsyre (H
2
SO

4
, r  = 1,84 g/ml)

4.2. Svovelsyre, ca. 9 M

1 del konsentrert svovelsyre (4.1) blandes forsiktig med 1 del vann.
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4.3. Salpetersyre, 6 M

3 deler salpetersyre (HNO
3
, r  = 1,40 g/ml) blandes med 4 deler vann.

4.4. Salpetersyre, 0,3 M

1 del 6 M salpetersyre blandes med 19 deler vann.

4.5. Natriumvismutat (NaBiO
3
), 85 %

4.6. Kiselgur

4.7. Ortofosforsyre, 15 M (H
3
PO

4
, r  = 1,84 g/ml)

4.8. Jern(II)sulfatløsning, 0,15 M

Oppløs 41,6 g jern(II)sulfat-heptahydrat (FeSO
4
 × 7 H

2
O) i en 1 000 ml målekolbe. Tilsett 25 ml

konsentrert svovelsyre (4.1) og 25 ml fosforsyre (4.7). Fyll opp til 1 000 ml med vann. Bland.

4.9. Kaliumpermanganatløsning, 0,020 M

Mål opp 3,160 g kaliumpermanganat (KMnO
4
) med en nøyaktighet på 0,1 mg. Oppløs og fyll opp

til 1 000 ml med vann.

4.10. Sølvnitratløsning, 0,1 M

Oppløs 1,7 g sølvnitrat (AgNO
3
) i vann og fyll opp til 100 ml.

5. APPARATUR

5.1. Filterdigel P 16/ISO 4793, porøsitet 4, kapasitet 50 ml, montert på en 500 ml filtreringskolbe

5.2. Magnetrører

6. TILBEREDNING AV LØSNINGEN SOM SKAL ANALYSERES

6.1. Oppløsning av mangan i gjødselprøven

Se metode 10.1 og 10.2.

Dersom det ikke er kjent om det er kloridioner til stede, utføres en prøve på løsningen med en
dråpe av sølvnitratløsningen (4.10).

6.2. Dersom det ikke finnes kloridioner, anbringes en delmengde av ekstraktet som inneholder 10 til
20 mg mangan, i et høyt 400 ml begerglass. Juster volumet til ca. 25 ml enten ved fordampning
eller ved tilsetting av vann. Tilsett 2 ml konsentrert svovelsyre.

6.3. Dersom det er kloridioner til stede, må de fjernes på følgende måte:

Anbring en delmengde av ekstraktet som inneholder mellom 10 og 20 mg mangan, i et høyt
begerglass. Tilsett 5 ml 9 M svovelsyre (4.2). Kok opp under avtrekk og la det koke til det frigjøres
rikelig med hvit røyk. Fortsett til volumet er redusert til ca. 2 ml (tynt lag av sirupsaktig væske i
bunnen av begerglasset). La det avkjøles til romtemperatur.
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Tilsett forsiktig 25 ml vann og kontroller med én gang fraværet av kloridioner med en dråpe
sølvnitratløsning (4.10). Dersom det fortsatt er kloridioner til stede, gjentas operasjonen etter
tilsetting av 5 ml 9 M svovelsyre (4.2).

7. FRAMGANGSMÅTE

7.1. Tilsett 25 ml 6 M salpetersyre (4.3) og 2,5 g natriumvismutat (4.5) i det 400 ml begerglasset som
inneholder prøveløsningen. Rør kraftig om i tre minutter på magnetrøreren (5.2). Tilsett 50 ml 0,3
M salpetersyre (4.4) og rør igjen.

Filtrer under vakuum gjennom en filterdigel (5.1) hvis bunn er dekket med kiselgur (4.6). Vask
digelen flere ganger med 0,3 M salpetersyre (4.4) til filtratet er fargeløst.

Overfør filtratet og vaskeløsningen til et 500 ml begerglass. Bland og tilsett 25 ml 0,15 M
jern(II)sulfatløsning (4.8). Dersom filtratet blir gult etter tilsettingen av jern(II)sulfat, tilsettes 3 ml
15 M ortofosforsyre (4.7).

Ved hjelp av en byrette titreres overflødig jern(II)sulfat med 0,02 M kaliumpermanganatløsning
(4.9) til det oppnås en stabil rosa farge i 1 minutt.

Gjennomfør en blindprøve under samme vilkår, idet bare analyseprøven utelates.

Merk: Den oksiderte løsningen må ikke komme i kontakt med gummi.

8. ANGIVELSE AV RESULTATENE

1 ml 0,02 M kaliumpermanganatløsning tilsvarer 1,099 mg mangan (Mn).

Prosentinnholdet av mangan i gjødselen er lik:

V
Mn (%) = (X

b
-X

s
) ´  0,1099 ́

a ́  M
der

X
b

er det forbrukte volumet av mangan i blindprøveløsningen i ml,
X

s
er det forbrukte volumet av mangan i prøveløsningen i ml,

V er ekstraktvolumet oppnådd ved metode 10.1 eller 10.2, i ml,
a er volumet av delmengden uttatt av ekstraktet i ml,
M er prøvemassen i g.

Metode 10.10

GRAVIMETRISK BESTEMMELSE AV MOLYBDEN I GJØDSELEKSTRAKTER
MED 8-HYDROKSIKINOLIN

1. FORMÅL

Dette dokument fastsetter en metode for bestemmelse av molybden i gjødselekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden skal anvendes ved analyse av gjødselprøver som ekstraheres ved metode 10.1 og
10.2, og som omfattes av kravet i direktiv 89/530/EØF om at molybdeninnholdet skal deklareres.
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3. PRINSIPP

Molybden bestemmes ved utfelling med 8-hydroksikinolin under bestemte vilkår.

4. REAGENSER

4.1. Svovelsyreløsning, ca. 1 M

Tilsett 55 ml svovelsyre (H
2
SO

4
, r  = 1,84 g/ml) forsiktig til en 1 l målekolbe som inneholder

800 ml vann. Bland. Etter avkjøling fylles det opp til 1 liter. Bland.

4.2. Fortynnet ammoniakkløsning (1 : 3)

1 del konsentrert ammoniakkløsning (NH
4
OH, r  = 0,9 g/ml) blandes med 3 deler vann.

4.3. Fortynnet eddiksyreløsning (1 : 3)

1 del konsentrert eddiksyre (99,7 % CH
3
COOH, r  = 1,049 g/ml) blandes med 3 deler vann.

4.4. Dinatriumsaltløsning av etylendiamintetraeddiksyre (EDTA)

Oppløs 5 g Na
2
EDTA i vann i en 100 ml målekolbe. Fyll opp til merket med vann og bland.

4.5. Bufferløsning

Oppløs 15 ml konsentrert eddiksyre og 30 g ammoniumacetat i vann i en 100 ml målekolbe. Fyll
opp til 100 ml med vann.

4.6. 7-hydroksikinolinløsning (oksin)

Oppløs 3 g 8-hydroksikinolinløsning i 5 ml konsentrert eddiksyre i en 100 ml målekolbe. Tilsett
80 ml vann. Tilsett ammoniakkløsningen (4.2) dråpevis til løsningen blir uklar, og tilsett deretter
eddiksyren (4.3) til løsningen blir klar igjen. Fyll opp til 100 ml med vann.

5. APPARATUR

5.1. Filterdigel P 16/ISO 4793, porøsitet 4, kapasitet 30 ml

5.2. pH-meter med glasselektrode

5.3. Tørkeovn, 130 - 135 °C

6. TILBEREDNING AV LØSNINGEN SOM SKAL ANALYSERES

6.1. Tilberedning av molybdenløsningen

Se metode 10.1 og 10.2.

7.  FRAMGANGSMÅTE

7.1. Tilberedning av prøveløsningen

Anbring en delmengde som inneholder mellom 25 og 100 mg Mo, i et 250 ml begerglass. Fyll
opp til 50 ml med vann.

Juster løsningen til pH 5 ved å tilsette svovelsyreløsningen (4.1) dråpevis.
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Tilsett 15 ml EDTA-løsning (4.4) og deretter 5 ml bufferløsning (4.5). Fyll opp til ca. 80 ml med
vann.

7.2. Tilberedning og vasking av bunnfallet

Tilberedning av bunnfallet

Varm opp løsningen litt. Tilsett oksinløsningen (4.6) under konstant omrøring. Fortsett utfellingen
til det ikke lenger observeres danning av bunnfall. Tilsett ytterligere reagens til supernatantløsningen
blir svakt gulfarget. En mengde på 20 ml er vanligvis tilstrekkelig. Fortsett å varme opp bunnfallet
svakt i ytterligere 2 - 3 minutter.

Filtrering og vasking

Filtrer gjennom en digel (5.1). Skyll flere ganger med 20 ml varmt vann. Skyllevannet skal gradvis
bli fargeløst, noe som viser at det ikke lenger er oksin til stede.

7.3. Veiing av bunnfallet

Tørk bunnfallet ved 130 - 135 °C til vekten er konstant (i minst en time)

La det avkjøles i en eksikkator og vei.

8. ANGIVELSE AV RESULTATENE

1 mg molybdenyloksinat, MoO
2
(C

9
H

6
ON)

2
, tilsvarer 0,2305 mg Mo.

Prosentinnholdet av molybden i gjødselen er lik:

V ´  D
Mo (%) = X ́   0,02305 ́

a ́  M
der

X er massen av det utfelte molybdenyloksinatet i mg,
V er ekstraktvolumet oppnådd ved metode 10.1 eller 10.2, i ml,
a er volumet av delmengden av ekstraktet uttatt ved siste fortynning, i ml,
D er delmengdens fortynningsfaktor,
M er prøvemassen i g.

Metode 10.11

BESTEMMELSE AV SINK I GJØDSELEKSTRAKTER VED
ATOMABSORPSJONSSPEKTROFOTOMETRI

1. FORMÅL

Dette dokument fastsetter en metode for bestemmelse av sink i gjødselekstrakter.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metoden skal anvendes ved analyse av gjødselprøver som ekstraheres ved metode 10.1 og
10.2, og som omfattes av kravet i direktiv 89/530/EØF om at sinkinnholdet skal deklareres.

3. PRINSIPP

Etter egnet behandling og fortynning av ekstraktene bestemmes sinkinnholdet ved atomabsorpsjons-
spektrofotometri.
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4. REAGENSER

4.1. Saltsyreløsning, ca. 6 M

Se metode 10.4 punkt 4.1.

4.2. Saltsyreløsning, ca. 0,5 M

Se metode 10.4 punkt 4.2.

4.3. Lantansaltløsning, 10 g La per liter

Se metode 10.4 punkt 4.3.

4.4. Kalibreringsløsninger av sink

4.4.1.Stamløsning av sink, 1 000 mg/ml

Oppløs 1 g sinkpulver eller sinkflak, veid med en nøyaktighet på 0,1 mg, i 25 ml 6 M saltsyre
(4.1) i en målekolbe på 1 000 ml. Når det er fullstendig oppløst, fylles det opp til merket med vann
og blandes.

4.4.2.Arbeidsløsning av sink, 100 mg/ml

20 ml stamløsning (4.4.1) fortynnes i 0,5 M saltsyreløsning (4.2) i en 200 ml målekolbe. Fyll opp
til merket med 0,5 M saltsyreløsning (4.2) og bland.

5. APPARATUR

Atomabsorpsjonsspektrofotometer: Se metode 10.4 punkt 5. Apparatet skal være utstyrt med en
kilde som avgir stråling som er karakteristisk for sink (213,8 nm). Målingen skal foretas med
bakgrunnskorreksjon.

6. TILBEREDNING AV LØSNINGEN SOM SKAL ANALYSERES

6.1. Oppløsning av sink i gjødselprøven

Se metode 10.1 og/eller 10.2 og eventuelt 10.3..

6.2. Tilberedning av prøveløsningen

Se metode 10.4 punkt 6.2. Prøveløsningen skal inneholde 10 % (v/v) lantansaltløsning.

7. FRAMGANGSMÅTE

7.1. Tilberedning av blindprøven

Se metode 10.4 punkt 7.1. Blindprøveløsningen skal inneholde 10 % (v/v) av lantansaltløsningen
benyttet i 6.2.

7.2. Tilberedning av kalibreringsløsninger

Se metode 10.4 punkt 7.2.
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For å oppnå det optimale måleområdet mellom 0 og 5 mg Zn/ml overføres henholdsvis 0, 0,5, 1, 2,
3, 4 og 5 ml sinkarbeidsløsninger (4.4.2) til en rekke 100 ml målekolber. Saltsyrekonsentrasjonen
tilpasses om nødvendig slik at den ligger så nær opp til konsentrasjonen i prøveløsningen som
mulig. 10 ml av lantansaltløsningen som ble benyttet i 6.2, tilsettes i hver kolbe. Fyll opp til
merket med 0,5 M saltsyreløsning (4.2) og bland.

Disse løsningene inneholder henholdsvis 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 og 5 mg Zn/ml.

7.3. Måling

Se metode 10.4 punkt 7.3. Spektrofotometeret (5) innstilles på bølgelengde 213,8 nm.

8. ANGIVELSE AV RESULTATENE

Se metode 10.4 punkt 8.

Prosentinnholdet av sink i gjødselen er lik:

Zn (%) = [(X
s
 - X

b
) ´  V ´  D] / (M ´  104)

Dersom metode 10.3 er benyttet:

Zn (%) = [(X
s
 - X

b
) ´  V ´  2D] / (M ́  104)

der

Zn er mengden av sink uttrykt i prosent av gjødselen,
X

s
er konsentrasjonen av sink i prøveløsningen (6.2) i mg/ml,

X
b

er konsentrasjonen av sink i blindprøveløsningen (7.1) i mg/ml,
V er ekstraktvolumet oppnådd ved metode 10.1 eller 10.2, i ml,
D er faktoren som tilsvarer fortynningen gjennomført i 6.2,
M er massen av prøven som er tatt etter metode 10.1 eller 10.2, i gram.

Beregning av fortynningsfaktoren D:

Dersom (a
1
), (a

2
), (a

3
), ..., (a

i
) og (a) er delmengder og (v

1
), (v

2
), (v

3
), ..., (v

i
) og (100) er volumene

i ml som tilsvarer de respektive fortynninger, vil fortynningsfaktoren D være lik:

D = [(v
1
/a

1
) ´  (v

2
/a

2
) ´  (v

3
/a

3
) ´  ... ́  (v

i
/a

i
) ´  (100/a)].»


