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Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Ved bestemmelse af fosfor i jordekstrakter benyt
ter man sig af, at fosfationer i forbindelse med 
molybdationer (Mo04--) danner en såkaldt 
heteropolysyre (Hs [P (MoS010)J), som kan af
ledes fra orthofosforsyre (HSP04) ved at substi
tuere et ilt med gruppen MoSO lO • 

Heteropolysyrens ammoniumforbindelse, am
moniummolybdatfosfat (NH4)s [P (MoSOlO)J), 
reduceres let til en blå opløsning, molybdænblåt, 
der indeholder molybdæn i iltningstrin + 5. Som 
reduktionsmiddel for ammoniummolybdatfosfat 
anvendes bl.a.: stannochlorid (Watanabe & Ol
sen, 1961), metolopløsning (p-methylaminophe
nol) (Bondorjf, 1950) og ascorbinsyre (Rauter
berg & Ossenberg-Neuhaus, 1958). Metolopløs
ning er hidtil anvendt som reduktionsmiddel ved 
den af landbrugsministeriet foreskrevne frem-
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gangsmåde ved erhvervsmæssig bestemmelse af 
fosforsyretal i jordprøver. 

Anvendelsen af såvel metolopløsning som 
stannochlorid har dog en række ulemper. Den 
blåfarvning, som fremkommer ved tilsætning af 
metolopløsning eller stannochlorid til en fosfat
holdig opløsning, ændrer sig en del med tiden, 
og farveintensiteten skal derfor måles indenfor 
et bestemt tidsinterval. Ved tilsætning af metol
opløsning til jordekstrakterne udvikles der svovl
dioxid, som har en ubehagelig stikkende lugt. 
Ved anvendelse af ascorbinsyre som reduktions
middel og antimon som accelerator fås en hur
tigere, kraftigere og mere konstant farveudvik
ling end ved anvendelse af metolopløsning, så
ledes som det fremgår af fig. 1. 

300 ~--~----~--------------~ 
Fig. 1. Farveudvikling 
ved fosfor bestemmelse i 
relation til henstandstid. 
0-0-0 metol, x-x-x ascor
binsyre + antimon. 
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Ascorbinsyre som reduktionsmiddel ved fos
forbestemmelse anvendtes bl.a. af: Rauterberg & 
Ossenberg-Neuhaus (1958), Mltrphy & Riley 
(1958) og Watanabe & Olsen (1965). Sidstnævnte 
der anvendte ascorbinsyre som reduktionsmiddel 
ved fosforbestemmelse i (vandige) jordekstrakter 
(natriumhydrogencarbonat), tilsatte reagenserne 
svovlsyre, ammoniummolybdat, ascorbinsyre og 
antimonkaliumtartrat i en enkelt opløsning, som 
reagerer med fosforsyre og giver en stabil farve 
indenfor 10 minutter. 

Statens Planteavls-Laboratoriums jordbunds
kemiske afdeling har foretaget en sammenligning 
mellem den hidtil anvendte fremgangsmåde ved 
fosforbestemmelse i jordekstrakter, og den af 
Watanabe & Olsen (1965) beskrevne fremgangs
måde, hvor man anvender ascorbinsyre som re
duktionsmiddel i stedet for metolopløsning og 
desuden tilsætter antimon som katalysator. 

Reagenser 
Reagens A: 12 g ammoniummolybdat ((NH4)2 

Mo04) opløses i 250 ml demineraliseret vand, og 
0,2908 g antimonkaliumtartrat (KSbO, C4H40 6) 

opløses i 100 ml demineraliseret vand. Begge de 
opløste reagenser blandes omhyggeligt med 1 l 
ca. S-n svovlsyre (140 ml kone. svovlsyre pr. 1). 
Efter blandingen overføres opløsningen til en 2 l 
målekolbe, som fyldes op til mærket med demine
raliseret vand, og reagenset opbevares køligt og 
beskyttet mod lys. 

Reagens B: 1,056 g ascorbinsyre opløses i 200 
ml af reagens A + 50 ml demineraliseret vand. 
Reagenset er kun begrænset holdbart og frem
stilles umiddelbart før brugen. 

Fremgangsmåde 
I 100 ml målekolber afpipetteres prøver indehol
dende fra 0-100 /Æg fosfor. Målekolberne fyldes 
med demineraliseret v:md til ca. 70 ml og tilsættes 
20 ml af reagens B, hvorefter der fyldes til mærket 
med demineraliseret vand og blandes omhygge
ligt. Der kalibreres med standardopløsninger, 
der behandles som ovenfor beskrevet. 

Farvestyrken blev bestemt i et Engel-kolori
meter med cylinderformede kuvetter (reagens
glas, 16 mm d) og med anvendelse af filter nr. 75 
(700-785 m/Æ). 

Resultater 
I fig. ler vist farveudviklingen efter tilsætning af 
metol- eller ascorbinsyrereagens til en opløsning 

med fosfor. Farveudviklingen er ikke afsluttet 
inden for de første 6 timer efter tilsætning af 
metolopløsning, men samtidig med farveudvik
lingen foregår der en farvenedbrydning (Murphy 
& Riley, 1958), således at tidsintervallerne ved 
denne analysemetodik skal overholdes meget 
nøje for at undgå væsentlige fejl ved analysen. 

Derimod er farveudviklingen ved anvendelse 
af ascorbinsyre og antimon fuldstændig allerede 
efter 10 min. henstand, og farvestyrken forbliver 
konstant i mindst 1 døgn. 

Det fremgår af fig. 1, at farveintensiteten for 
den samme fosforkoneentration er næsten dob
belt så stor ved anvendelse af ascorbinsyre som 
reduktionsmiddel og antimon som katalysator 
sammenlignet med metolopløsning uden kataly
sator. 

51 jordprøver af alsidig karakter indsendt til 
rutinebestemmelse af Ft blev analyseret såvel 
efter den hidtil anvendte som efter den foran 
beskrevne metode. Resultaterne af denne sam
menligning, der for samtlige prøver er foretaget 
i aliquoter af samme ekstrakt, er vist i tabel 1. 

Tabel 1. Sammenligning mellem metolopløsning (M) 
og ascorbinsyre (A) som reduktionsmiddel ved be
stemmelse af fosforsyretal (Pt) i samme jordekstrakt 

(0,2 n svovlsyre) 

Varia- Regres- Korrela-

Antal tions- Gns-Ft sions- tions-
prøver bredde koefficient koefficient 

Ft (M) (A) (b) (r) 

51 1,6-64,0 9,55 9,73 -'-1,017 +0,9996 

y=O,018+ I,017x 

Fosfortallene bestemt efter aseorbinsyreme
toden er lidt højere end de tilsvarende tal be
stemt efter metolmetoden. Regressionskoefficien
ten beregnet udfra samtlige 51 prøver er + 1,017, 
og korrelationskoefficienten ligger meget nær ved 
1 (+ 0,9996). 

Reproducerbarheden af fosforsyretal-bestem
melsen blev undersøgt såvel for metol- som for 
ascorbinsyremetoden ved at beregne standard
afvigelsen (S) på et materiale af 51 dobbeltbe
stemmeiser og i tabel 2 er givet en oversigt over 
resultaterne. 

Reproducerbarheden af resultaterne er lidt 
bedre for ascorbinsyre- end for metolmetoden 
og må i begge tilfælde anses for tilfredsstillende. 
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Tabel 2. Beregning af standardafvigelse (S) på dob-
beltbestemmelse af fosforsyretal (Ft) 

Fremgangsmåde Antal Gns. S S i Ol ,o 

prøver Ft af gns. 

Metol ........ 51 9,55 ±0,36 ±3,77 
Ascorbinsyre .. 51 9,73 ±0,31 ±3,23 

Sammendrag 
Fosforsyretallet i en jordprøve bestemmes her i 
landet efter en metode, hvor prøven ekstraheres 
med 0,2 n svovlsyre. Ekstraktens uorganiske fos
for bringes derefter sammen med molybdat i en 
komplexforbindelse, som kan reduceres til en 
farvet opløsning, hvis farvestyrke afhænger af 
fosfor-koncentrationen. Som reduktionsmiddel er 
hidtil anvendt metolopløsning. 

Resultaterne af denne undersøgelse viser, at 
ascorbinsyre sammen med antimon kan erstatte 
metolopløsning som reduktionsmiddel ved be
stemmelsen af fosfor i jordekstrakter. Korrela
tionen mellem de 2 metoder er meget høj 
(r = 0,9996), og den fundne systematiske afvi
gelse så lille (regressionskoefficienten = + 1,017), 
at den må anses som uden betydning for resul
taternes praktiske anvendelse. Reproducerbar
heden er næsten den samme for de 2 fremgangs
måder og må anses for tilfredsstillende. Ascor
binsyre og antimon giver en langt hurtigere, kraf
tigere og mere stabil farveudvikling og er tillige 
behageligere at anvende på laboratoriet end me
tolopløsning. 

Summary 
Ascorbic acid compared with metol for reduction of 
phosphomolybdic acid in the determination of phos
phate in soil 
For colorimetric determination of phosphate in soil 
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extracts metol is frequently used as a reducing agent 
for development of the molybdenum-blue colour. 

In this investigation it has been found that metol 
may be replaced by a solution containing ascorbic 
acid as reducing reagent and antimony for accelerat
ing the colour development. The correlation between 
the 2 methods is high (r = + 0,9996) and the sys te
matical deviation is so small (the regression coeffi
cient = + 1,017) that it will be of Httle or no impor
tance for the practical application of the results. 
Ascorbic acid and antimony gives a quicker, stronger 
and more stable colour development than metol and 
is more convenient in the laboratory practice. 

Litteratur 
Watanabe, F. S. & Olsen, S. R., 1961. - Colorimetric 

determination of phosphorus in water extracts of 
soil. - Soil ScL, 93, 183-188. 

BondorJf, K. A., 1950. - Studier over jordens fosfor
syreindhold. V. En ny fremgangsmåde ved under
søgelse af jordens fosforsyreindhold. - Tidsskrift 
for Planteavl, 53, 336-342. 

Rauterberg, E. & Ossenberg-Neuhaus, H., 1958. -
Phosphorsaurebestimmung nach der Molybdan
blau-Methode mit Ascorbinsaure als Reduktions
mittel.-Zeitschrift fOr Pftanzenernahrung, Diingung, 
Bodenkunde, 82, 46-49. 

Murphy, J. & Ri/ey, J. P., 1958. - A single-solution 
method for the determination of soluble phosphate 
in sea water. - J. Mar. Biol., 1958, 37, 9-14. 

Watanabe, F. S. & Olsen, S. R., 1965. - Test of an 
ascorbic-acid method for determining phosphorus 
in water and NaHCO. extracts from so il. - Soil 
Sci. Soc. Arner. Proc., 29, 677-678. 



Hovedtabel. Sammenligning mellem ascorbinsyre (A) og metolopløsning (M) som reduktionsmiddel ved 
bestemmelse af fosforsyretal (Ft) i samme jordekstrakt (0,2 n svovlsyre) 

Løbe Ft Løbe Ft 

nr. Ar Rt (A) (M) nr. År Rt (A) (M) 
Sandjorde Lerjorde 

160 66 4,9 l,S 1,4 308 67 6,5 4,1 4,0 

257 67 7,5 1,6 1,6 92 67 5,2 4,1 4,3 

152 66 6,2 2,5 2,3 142 67 7,4 4,7 4,6 

260 67 7,4 2,5 2,5 174 67 6,9 5,0 5,0 

147 66 5,0 2,8 2,7 180 67 6,8 5,6 5,5 

325 67 6,2 3,0 2,8 89 67 7,2 5,7 5,8 

146 66 5,7 3,1 2,9 169 67 6,0 5,8 5,7 

187 67 6,8 3,6 3,3 124 66 7,4 6,8 6,8 

47 67 7,2 3,7 3,7 310 67 6,7 6,9 6,9 

128 66 6,6 3,7 3,5 91 67 7,3 7,6 7,6 

189 67 5,2 3,8 3,9 178 67 6,2 8,4 8,2 

254 67 7,3 3,9 3,9 321 67 7,2 8,4 8,4 

50 67 4,3 4,0 4,0 122 66 7,4 9,7 8,6 

102 66 6,6 4,1 3,7 315 67 7,6 10,0 9,8 

45 67 6,2 4,5 4,5 627 66 11,0 10,4 

253 67 8,0 4,9 4,8 90 67 6,7 11,4 11,6 

185 67 7,2 5,9 6,1 309 67 6,6 11,6 11,4 

183 67 7,4 6,2 6,1 184 67 6,2 11,6 11,6 

171 67 6,3 6,3 6,2 631 66 12,4 11,6 

129 66 5,8 6,3 6,2 635 66 12,7 12,8 

101 66 5,3 6,9 6,8 
170 67 6,7 6,9 6,8 Drivhusjorde 
173 67 6,1 7,8 7,4 227 67 6,4 11,0 11,0 

41 67 7,5 10,8 10,5 228 67 6,5 23,S 22,8 

172 67 5,6 11,6 11,0 234 67 6,0 41,5 41,0 

93 67 5,3 11,6 11,6 237 67 6,2 54,5 53,5 

792 66 7,3 65,0 64,0 
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