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Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý;

Þubat ayýnda Resmi Gazete'de yayýn-

lanan "Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk

Bakanlýðý'nýn Kimyevi ve Organik

Gübre Piyasa ve Þikâyet Denetimi Ýçin

Alýnacak Numunelerin Analizlerinin

Yaptýrýlacaðý Analiz ve Referans

Kurum Laboratuvarlarý ile Analiz

Ücretleri Hakkýnda Teblið" ile piyasa

ve þikayet denetimleri sýrasýnda alý-

nacak olan kimyevi ve organik

gübrelerin analiz ettirileceði kuru-

luþlarý, referans laboratuvarlarý ve

analiz ücretlerini belirledi. Söz

konusu teblið doðrultusunda kimyevi

gübrelerin analizi için 37, organik

gübrelerin analiz için ise 27 kuruluþ

yetkilendirildi. TSE laboratuvarlarý,

Ýzmit'te bulunan Gübretaþ ve Zirai

Mücadele Merkez Araþtýrma Enstitüsü

ise piyasa ve þikayet denetimlerinde

alýnan numunelerin analiz sonuçlarýna

itiraz olmasý halinde baþvurulacak

referans kuruluþlar olarak

görevlendirildi. Gübre Analiz Tebliði

kapsamýnda katý ve sývý gübreler ana-

liz parametreleri arasýnda organik

madde, aðýr metal, azot, klor, pH,

rutubet, mikrobiyolojik vb. paramet-

relerin yanýnda serbest aminoasit

analizleri de yer alýyor. Aminoasitler,

gübre üretiminde, gübrenin verimli-

liðini arttýrmak amacýyla kullanýlýyor.

Bu sebeple analiz doðruluðu önem

taþýyor. Gübre numunelerinde kom-

pleks iyonize matrikse sahip olduðu

bilinen aminoasitlerin tüm yan zincir-

leri birarada düþünüldüðünde, artý ve

eksi yüklülükten hidrofobiðe kadar

oldukça farklý yapýsal özellikler

göstermekte olduðu biliniyor. Ayrýca

bu yan zincirler oldukça farklý

çeþitlilikte kovalent ve non-kovalent

baðlarýn yapýsýna da katýlabiliyor. Katý

ve sývý formdaki gübrelerde böylesine

farklý özelliklerdeki aminoasitlerin

kantitatif (miktarsal) tayini için kul-

lanýlan en güvenilir yöntemlerden biri

HPLC yöntemi olarak görülüyor. 

ELISA, Ýnce Tabaka Kromatografisi

(TLC), GC-FID, GC-MS, LC-MS, LC-

MS/MS ise aminoasit ana-lizlerinde

kullanýlan alternatif yöntemler.

HPLC yönteminde numune hazýrlama

aþamasýnda ekstraksiyon yöntemi,

pikler arasýndaki rezolüsyonu artýr-

mak amacýyla küçük yüzey çaplý ODS

kolon, hassasiyeti arttýrmak amacýyla

da otoörnekleyici kullanýlabilir.

Dedektör olarak ise floresans (RF),

UV-VIS veya photodiode array (PDA)

dedektörler kullanýlmaktadýr. 

Aminoasitlerin birçoðu UV-VIS ýþýðý

absorbe etmediðinden ve floresans

özelliði bulunmadýðýndan kro-

matografik ayrým öncesinde veya son-

rasýnda türevlendirme yöntemiyle bu

özellikler kazandýrýlarak analiz edilir-

ler. OPA (O-phtal aldehyde), 3-MPA

(3-mercaptopropanoic acid), FMOC (9-

fluorenylmethyl chloroformate) gibi

kimyasallar gübre analizlerinde

türevlendirici olarak kullanýlmaktadýr.

Organik ve Kimyevi Gübre Analizlerine
Ant Teknik’ten Analitik Çözümler

übrede aminoasit analizlerinde numune özelliklerine en

uygun analitik yöntem, uygun sistem içeriði, uygun numune

hazýrlama prosedürü ve uygun kimyasallar kullanýlarak has-

sas ve tekrarlanabilirliði yüksek sonuçlar elde edilmesi

mümkündür.
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