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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 17042:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 260 Hnojiva a materiály
k vápnění půd, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2018 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2018.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.
Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod
Zpracování tohoto dokumentu je založeno na mandátu uděleném CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu (Mandát M/335) týkajícího se modernizace metod pro
analýzy hnojiv v rámci nařízení (ES) č. 2003/2003 [1].
Tato evropská norma je částí modulárního přístupu a týká se kroku analytického měření.
„Modulární“ znamená, že se zkušební norma týká specifického kroku v posuzování vlastností, nikoli
celého řetězce měření.
Stanovení boru v hnojivech může být prováděno atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným
plazmatem (ICP-AES). Acidimetrické stanovení po přidání manitolu je pracovně náročnější, ale je
možnou volbou v případě, že ICP-AES není dostupné.
UPOZORNĚNÍ – Osoby používající tuto evropskou normu mají být obeznámeny s běžnou
laboratorní praxí. Tato evropská norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní
otázky, pokud existují, spojené s jejím použitím. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá
bezpečnostní i zdravotní opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami národních
předpisů.
DŮLEŽITÉ – Je zcela nezbytné, aby zkoušky podle této normy prováděli náležitě
kvalifikovaní pracovníci.

1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení celkového a vodorozpustného boru
v minerálních hnojivech obsahujících více než 10 % boru.
Tato metoda je vhodná pro extrakty hnojiv vodou a lučavkou královskou, získané podle EN 16962
a/nebo EN 16964.
POZNÁMKA Metoda použitelná pro stanovení boru v minerálních hnojivech obsahujících méně než
nebo právě 10 % boru (spektrofotometrické stanovení s azomethinem-H) může být také použita
v rámci předmětu této normy, a to po vhodném zředění extraktů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

