
ANALYTIKA ORGANICKÝCH HNOJIV 
VYROBENÝCH Z BRO 

 

Alena Žalmanová 

NRL RO ÚKZÚZ Plzeň, Slovanská alej 
20, 326 00 Plzeň 



Činnost NRL RO ÚKZÚZ Plzeň 

• Rozbor hnojiv 
– Organická – komposty,  průmyslové komposty, 

            vermikomposty, substráty, 

    digestáty, fugáty, separáty,   

     peletovaná  organická hnojiva   
(zpracovaná výrobním procesem)   

– Statková  -    chlévský hnůj, chlévská mrva,  
          slepičince, kejda, hnojůvka, močůvka  
          (vedlejší produkty živočišné výroby)  

   



Příjem vzorku do laboratoře 

Tekuté vzorky – PE nádoby,  5 – 10 l 

Tuhé vzorky – PE sáčky, PE nádoby, 3 – 5 kg 

Uskladnění vzorků v chladícím boxu 



Příjem  vzorku do laboratoře 

-Protokol  o odběru vzorku, kopie 
 
-Předávací protokol 
 
-Zápis do LIMS  provede  
 Oddělení  Registrace hnojiv 
 
-Označení vzorků analytickými čísly  
  a kontrola podle čísla odběrového 
  protokolu 
 

 

 



Úprava vzorku 

Organická hnojiva tuhá  
 
Promíchání celého vzorku 
 
Kvartací se vzorek rozdělí 
 
Část vzorku se vpraví do PE 
nádobek a uskladní v lednici 
 
Část vzorku se suší  
 



Úprava vzorku 

Vzorky se suší v porcelánových 
miskách na vodní lázni při teplotě 
60°C 
Organická hnojiva tekutá  
 

Úprava vzorku –pečlivé 
promíchávání  
 
Původní vzorek se uchovává 
v původní nádobě 
 
Vzorky se  suší na vodní lázni při 
teplotě 60°C 



Úprava vzorku Úprava vzorku 

Komposty 
Nerozložitelné příměsi  -  obsah 
částic nad 10 a 5 mm vyjádřený v 
hmotnostních % 
 
Část vzorku prosátého přes 5mm 
síto se v PE nádobě uskladní 
v lednici 
 
Část upraveného vzorku se suší při 
laboratorní teplotě volně na 
vzduchu 



Úprava vzorku 

Substráty 
 

Část neupraveného vzorku se suší 
při laboratorní teplotě 
 

Stanovení částic 
Prosévání suchého vzorku se na 
prosévacím stroji přes síta po dobu 
10 minut  
Obsah částic se vyjadřuje 
v hmotnostních %  
 



Úprava vysušených vzorků 

Úprava suchých vzorků : 
Nožový mlýnek Grindomix 
Achátový mlýnek 
Třecí misky 
Ve vzorkovnici – 
homogenizovaný suchý 
vzorek s jemností do 0,5 
mm 



Metody stanovení – původní vzorek 

Původní upravený vzorek  
v PE nádobě v lednici 
 

Vlhkost, sušina původního vzorku 
 
Celkový dusík podle Jodlbauera 
 
Stanovení pH vodného výluhu 



Metody stanovení – suchý vzorek 

Vysušený upravený vzorek  
v PE lahvičce 
Stanovení spalitelných látek 
 
Stanovení obsahu živin - K jako K2O 
a P jako P2O5 

 
Stanovení rizikových prvků As, Cd, 
Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn 
v mineralizátu lučavky královské 



Původní vlhkost (sušina) vzorku 

Postup: 
Navážka původního vzorku: 
Tuhý – cca 20g do vysoušečky 
Tekutý – cca 50 g do porcelánové misky,  
                sušení na vodní lázni dosucha 
Sušení při 105°C do konstantní hmotnosti 



Celkový dusík podle Jodlbauera 

Postup: 
navážka vzorku 1-5 g, 30 ml  fenol-
H2SO4, 2 g Zn práškový, katalyzátor 
(NaSO4+Se+CuSO4)   + 20 ml H2SO4 

 
mineralizace min. 60 minut, 
převedení vzorku do 250 ml 
odměrné baňky 
 
destilace a titrace alikvotní části – 
20 ml 
  



Stanovení pH (org.) 

Postup: 
 
poměr navážky a objemu vody 1:5, 
voda je zbavená rozpuštěného CO2 

 
10 minut se suspenze občas 
promíchává  
 
Měření na pH metru, pufry o pH 
4,0; 7,0; 10,0. 



Spalitelné látky 

Postup: 
Navážka předsušeného vzorku 5 g 
do předžíhané porcelánové misky 
Žíhání vzorku při 550°C do 
konstantní hmotnosti 
Pece –s programovatelnými 
regulárory nárůstu teplot 



Příprava výluhu (K2O, P2O5) 

Postup: 
• Popel se kvantitativně přenese do 

porcelánové misky  50 ml ≈ 6 mol/l  
HCl, (HCl+H2O 1:1) 
 

• Odpaření do sucha na vodní lázni, 5 
ml 35% HCl,  odpaření do sucha a 
vysušení v sušárně  při 120°C 
 

• Rozpuštění odparku v 5 ml 35% HCl, 
zahřívání 30 minut na vodní lázni, 
filtrace horkého roztoku do 250 ml 
odměrných baněk. Promývání filtru 
horkou vodou s několika kapkami 
35% HCl 
 



Stanovení K jako K2O 

Postup: 
- Výluh z popela se vhodně naředí 
-    Měření metodou FAES , acetylen-vzduch 



Stanovení P jako P2O5 

Postup: 
• Výluh popela se vhodně naředí , fosforečnany s molybdenanem 

vytvoří za určitých podmínek modře zabarvený fosfomolybdenový 
komplex 

• Měření UV-VIS spektrofotometrií při vlnové délce 650 nm a  
     v 1 cm kyvetě 



Mineralizace lučavkou královskou 

Postup: 
-    Mineralizace 2 g vzorku  
     lučavkou královskou při   
     postupném nárůstu teploty na 
     120°C po dobu 2 hodin 
- Převedení mineralizátu do 

100   ml odměrných baněk a 
filtrace do PE láhviček 



Měření rizikových prvků 

Postup: 
 
Měření prvků As, Cd, Cr, Cu, Mo, 
Ni, Pb, Zn metodou ICP OES, 
radiální plazma,  
simultánní zařízení,  
Spectro Arcos, 
 
  



Vyhodnocení výsledků 
Výsledky se zpracovávají v EXCEL 
Přenos do LIMS pomocí importu 
Kontrola opakovatelnosti 
Kontrola podle deklarovaných limitů 
Kontrola stanovení IRM v regulačních 
diagramech – 1. stupeň kontroly 
 
Pověřený pracovník provede schválení 
výsledků (2. stupeň kontroly) 
 
Manažer kvality provede závěrečnou 
kontrolu schválených vzorků, zaměří se 
především na kontrolu výsledků zkoušek 
s nevyhovujícími hodnotami 
 
Tisk protokolu 
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•                                    Děkuji za pozornost 


