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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.    /2002

af

om gødninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 51 E af 26.2.2002, s. 1, og EFT C 227 E af 24.9.2002, s. 503.
2 EFT C 80 af 3.4.2002, s. 6.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af ... (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles holdning

af ... (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af 10.4.2002.
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(1) Rådets direktiv 76/116/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemssta-

ternes lovgivning om gødning1, Rådets direktiv 80/876/EØF af 15. juli 1980 om indbyrdes

tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende ren ammoniumnitratgødning med

højt kvælstofindhold2, Kommissionens direktiv 87/94/EØF af 8. december 1986 om tilnær-

melse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende metoder til efterprøvning af karakteristika,

grænseværdier og detonérbarhed for ren ammoniumnitratgødning med højt kvælstofindhold3,

og Kommissionens direktiv 77/535/EØF af 22. juni 1977 om tilnærmelse af medlemsstaternes

lovgivning om stikprøve- og analysemetoder for gødning4, er alle flere gange blevet ændret

væsentligt. I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og

Rådet: "Enklere lovgivning for det indre marked: Et pilotprojekt (SLIM-projektet)" og hand-

lingsplanen for det indre marked, bør disse direktiver ophæves og afløses af en enkelt retsakt

for at opnå større klarhed på området.

(2) Fællesskabets lovgivning om gødninger er indholdsmæssigt meget teknisk. En forordning er

derfor den bedst egnede retsakt, fordi den direkte pålægger fabrikanterne præcise krav, der

skal anvendes samtidigt og på samme måde i hele Fællesskabet.

                                                
1 EFT L 24 af 30.1.1976, s. 21. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

98/97/EF (EFT L 18 af 23.1.1999, s. 60).
2 EFT L 250 af 23.9.1980, s. 7. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/63/EF

(EFT L 335 af 6.12.1997, s. 15).
3 EFT L 38 af 7.2.1987, s. 1. Ændret ved Kommissionens direktiv 88/126/EØF (EFT L 63 af

9.3.1988, s. 12).
4 EFT L 213 af 22.8.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 95/8/EF (EFT L 86 af 20.4.1995,

s. 41).
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(3) Gødning skal i hver medlemsstat frembyde visse tekniske kendetegn fastsat ved bindende for-

skrifter. Disse forskrifter, der navnlig vedrører sammensætning og afgrænsning af typer af

gødning, betegnelse af disse typer, identifikation og emballage, er forskellige fra medlemsstat

til medlemsstat. Ved deres forskelligartethed hæmmer de samhandelen inden for Fællesskabet

og bør derfor harmoniseres.

(4) Da målet med den foreslåede aktion, nemlig at sikre, at det indre marked for gødninger funge-

rer tilfredsstillende, ikke i tilstrækkeligt omfang kan opnås af medlemsstaterne, hvis der ikke

findes fælles tekniske kriterier, men bedre kan opnås på fællesskabsplan på grund af aktionens

omfang, kan Fællesskabet vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritets-

princippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf.

nævnte artikel, går denne forordning ikke videre end nødvendigt for at opnå dette mål.

(5) Det er nødvendigt på fællesskabsniveau at fastlægge betegnelse, afgrænsning og sammensæt-

ning for visse gødninger (EF-gødninger).

(6) Der bør ligeledes fastsættes fællesskabsbestemmelser for EF-gødninger med hensyn til deres

identifikation, deres sporbarhed og mærkning samt lukning af emballagen.

(7) Der bør indføres en procedure på fællesskabsplan, der skal følges i de tilfælde, hvor en med-

lemsstat anser det for nødvendigt at begrænse markedsføringen af EF-gødninger.
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(8) Produktionen af gødninger kan i nogen grad være svingende som følge af fremstillingsteknik

eller grundmaterialer. Prøveudtagnings- og analyseprocedurer kan også variere. Det er derfor

nødvendigt at tillade tolerancer for det deklarerede indhold af næringsstoffer. I landbrugets

interesse er det vigtigt at holde disse tolerancer inden for snævre grænser.

(9) Officiel kontrol af, om EF-gødningerne opfylder kravene i denne forordning med hensyn til

kvalitet og sammensætning, bør udføres af laboratorier, som er godkendt af medlemsstaterne

og meddelt Kommissionen.

(10) Ammoniumnitrat er den væsentligste bestanddel i en række forskellige produkter, hvoraf

nogle anvendes som gødning og andre som sprængstof. Det har, under hensyn til de særlige

egenskaber ved ammoniumnitratgødning med højt kvælstofindhold og de heraf følgende krav

vedrørende den offentlige sikkerhed, arbejdstagernes sundhed og deres beskyttelse, vist sig

nødvendigt at fastsætte supplerende fællesskabsbestemmelser for disse former for EF-gød-

ning.

(11) Visse af disse produkter kan være farlige og vil i visse tilfælde kunne bruges til andet end det,

som de er beregnede til. Dette kan udsætte personer og ejendom for fare. Fabrikanterne bør

derfor pålægges at træffe passende foranstaltninger med henblik på at undgå sådan brug, og

specielt med henblik på, at sikre at sådanne gødninger kan spores.
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(12) Af hensyn til den offentlige sikkerhed er det særligt vigtigt på fællesskabsplan at fastlægge de

karakteristiske egenskaber, der adskiller EF-ammoniumnitratgødninger med højt kvælstofind-

hold fra de forskellige ammoniumnitratprodukter, som medgår ved fremstillingen af produk-

ter, der kan anvendes som sprængstof.

(13) For at sikre, at EF-ammoniumnitratgødning med højt kvælstofindhold er uskadelig, bør gød-

ningen være i besiddelse af bestemte egenskaber. Fabrikanterne bør sikre, at alle ammonium-

nitratgødninger med højt kvælstofindhold har været underkastet en detonérbarhedsprøve før

markedsføringen af gødningen.

(14) Det er nødvendigt, at Fællesskabet fastsætter regler for metoderne med lukkede varmecykler,

også selv om disse metoder ikke nødvendigvis simulerer alle de forhold, der kan opstå i for-

bindelse med transport og opbevaring.

(15) Gødninger kan blive forurenede med stoffer, der kan udgøre en potentiel risiko for menne-

skers eller dyrs sundhed og for miljøet. På baggrund af udtalelsen fra Den Videnskabelige

Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø (SCTEE) har Kommissionen til hensigt at

behandle spørgsmålet vedrørende utilsigtet indhold af cadmium i mineralske gødninger, og

den vil om nødvendigt udarbejde et forslag til forordning, som forelægges Europa-

Parlamentet og Rådet. Hvis det er relevant, vil andre forurenende stoffer senere blive

behandlet på samme måde.
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(16) Det er hensigtsmæssigt at fastlægge en procedure, der skal følges af enhver fabrikant eller

dennes repræsentant, der ønsker en ny type gødning optaget i bilag I for at kunne benævne

den "EF-gødning".

(17) Nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

(18) Medlemsstaterne bør fastsætte sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i denne forord-

ning. De kan fastsætte, at en fabrikant, som overtræder artikel 27, kan idømmes en bøde sva-

rende til ti gange markedsværdien af den sending, der ikke opfylder bestemmelserne.

(19) Direktiv 76/116/EØF, 77/535/EØF, 80/876/EØF and 87/94/EØF bør ophæves �

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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AFSNIT I

GENERELLE BESTEMMELSER

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på produkter, som markedsføres som gødninger under beteg-

nelsen "EF-gødning".

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) "Gødning eller gødningsstof": materiale, hvis hovedfunktion er at forsyne planter med

næringsstoffer.

b) "Hovednæringsstoffer": grundstofferne kvælstof, phosphor og kalium.

c) "Sekundærnæringsstoffer": grundstofferne calcium, magnesium, natrium og svovl.
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d) "Mikronæringsstoffer": grundstofferne bor, kobolt, kobber, jern, mangan, molybdæn og zink,

der er vigtige for planternes vækst i små mængder sammenlignet med mængderne af hoved-

næringsstoffer og sekundærnæringsstoffer.

e) "Uorganisk gødning": gødning, hvis deklarerede indhold af næringsstoffer foreligger som

mineraler fremstillet ved udvinding eller ved mekaniske og/eller kemiske industriprocesser.

Calciumcyanamid, urea og kondensations- og associationsprodukter heraf samt gødningsstof-

fer, der indeholder chelerede eller kompleksbundne mikronæringsstoffer, kan traditionelt

klassificeres som uorganiske gødninger.

f) "Chelateret mikronæringsstof": et mikronæringsstof, der fastholdes af et af de organiske

molekyler, der er anført i punkt E.3.1 i bilag I.

g) "Kompleksbundet mikronæringsstof": et mikronæringsstof, der fastholdes af et af de organi-

ske molekyler, der er anført i punkt E.3.2 i bilag I.

h) "Gødningstyper": gødninger med fælles typebetegnelse som anført i bilag I.

i) "Enkeltgødning": en kvælstof-, fosfor- eller kaliumgødning, som kun indeholder ét hovednæ-

ringsstof i en mængde, der kan deklareres.

j) "Sammensat gødning": gødning, der er fremstillet kemisk eller ved mekanisk blanding eller

en kombination heraf, og som indeholder mindst to hovednæringsstoffer i en mængde, der kan

deklareres.
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k) "Kompleks gødning": en sammensat gødning, der er fremstillet ved kemisk reaktion, ved

opløsning eller i fast form ved granulering, og som indeholder mindst to hovednæringsstoffer

i en mængde, der kan deklareres. I fast form indeholder hvert granula alle næringsstofferne i

deres deklarerede sammensætning.

l) "Mekanisk blandet gødning": gødning fremstillet ved tørblanding af flere gødninger uden

nogen kemisk reaktion.

m) "Bladgødning": gødning, der er bestemt til brug på bladene og sådan sammensat, at afgrøden

kan optage næringsstofferne gennem bladene.

n) "Flydende gødning": gødning i suspenderet eller opløst form.

o) "Opløst gødning": flydende gødning, der ikke indeholder faste partikler.

p) "Gødningssuspension": tofasegødning, hvori faste partikler holdes suspenderet i en væske.

q) "Deklaration": angivelse af mængden af næringsstoffer, herunder deres form og opløselighed,

garanteret inden for bestemte tolerancer.
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r) "Deklareret indhold": indhold af et stof (eller dettes oxid), som i henhold til fællesskabslov-

givningen angives på en etiket eller et dokument, der hører til en EF-gødning.

s) "Tolerance": de tilladelige afvigelser mellem den for et næringsstof målte værdi og den dekla-

rerede værdi.

t) "Europæisk standard": CEN (Den Europæiske Standardiseringsorganisation) - standard, som

Fællesskabet har anerkendt officielt, og hvortil der er offentliggjort en henvisning i De Euro-

pæiske Fællesskabers Tidende.

u) "Emballage": en forseglbar beholder, der bruges til at opbevare, beskytte, håndtere og distri-

buere gødninger, og som højst indeholder 1 000 kg.

v) "Løs gødning": gødning, der ikke er emballeret som foreskrevet i denne forordning.

(w) "Markedsføring": udbud af gødning, mod betaling eller gratis, eller oplagring med henblik på

udbud. Indførsel af en gødning til Fællesskabets toldområde anses for markedsføring.

x) "Fabrikant": den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for markedsføringen af gød-

ningen navnlig en producent, importør, emballeringsvirksomhed, der arbejder for egen reg-

ning, eller enhver, der ændrer en gødnings karakteristika, anses for at være fabrikant. En gros-

sist, der ikke ændrer gødningens karakteristika, anses dog ikke for at være fabrikant.
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KAPITEL II

MARKEDSFØRING

Artikel 3

EF-gødning

En gødning, der tilhører en af typerne i bilag I, og som opfylder bestemmelserne i denne forordning,

må betegnes "EF-gødning".

Betegnelsen "EF-gødning" må ikke anvendes på gødninger, der ikke opfylder bestemmelserne i

denne forordning.

Artikel 4

Etablering i Fællesskabet

Fabrikanten skal være etableret i Fællesskabet og skal være ansvarlig for, at "EF-gødningen" opfyl-

der bestemmelserne i denne forordning.
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Artikel 5

Fri bevægelighed

1. Med forbehold af artikel 15 eller anden fællesskabslovgivning kan medlemsstaterne ikke af

grunde, der vedrører sammensætning, identifikation, mærkning og emballage samt øvrige bestem-

melser i denne forordning, forbyde, begrænse eller hindre markedsføring af gødninger, der er mær-

ket "EF-gødning", og som opfylder bestemmelserne i denne forordning.

2. Der er fri bevægelighed inden for Fællesskabet for gødninger, der er mærket "EF-gødninger" i

henhold til denne forordning.

Artikel 6

Obligatoriske angivelser

1. Til opfyldelse af de i artikel 9 anførte krav kan medlemsstaterne foreskrive, at indholdet af

kvælstof, fosfor og kalium i gødninger, der markedsføres på deres marked, skal anføres på følgende

måde:

a) kvælstof udelukkende i form af grundstof (N), og

b) enten fosfor og kalium udelukkende i form af grundstoffer (P, K), eller
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c) phosphor og kalium udelukkende i form af oxider (P2O5, K2O), eller

d) phosphor og kalium i form af både grundstoffer og oxider på samme tid.

Såfremt medlemsstaterne benytter sig af muligheden for at foreskrive, at angivelsen af indholdet af

phosphor og kalium skal ske i form af grundstoffer, skal alle angivelser i bilagene vedrørende

oxider også læses som værende i form af grundstoffer, og numeriske værdier omregnes efter

følgende faktorer:

a) phosphor (P) = phosphorpentaoxid (P2O5) x 0,436

b) kalium (K) = kaliumoxid (K2O) x 0,830.

2. Medlemsstaterne kan kræve, at indholdet af calcium, magnesium, natrium og svovl i gødnin-

ger med sekundærnæringsstoffer, og, hvis betingelserne i artikel 17 er opfyldt, i gødninger med

hovednæringsstoffer, der markedsføres på deres markeder, skal anføres:

a) enten i form af oxider (CaO, MgO, Na2O, SO3), eller

b) i form af grundstoffer (Ca, Mg, Na, S), eller

c) begge dele samtidig.
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Til omregning af indhold af calciumoxid, magnesiumoxid, natriumoxid og svovltrioxid til indhold

af calcium, magnesium, natrium og svovl anvendes følgende faktorer:

a) calcium (Ca) = calciumoxid (CaO) x 0,715

b) magnesium (Mg) = magnesiumoxid (MgO) x 0,603

c) natrium (Na) = natriumoxid (Na2O) x 0,742

d) svovl (S) = svovltrioxid (SO3) x 0,400.

For det beregnede indhold af oxid eller grundstof, skal den værdi, der anvendes ved deklareringen,

være den, der fremkommer ved afrunding til nærmeste decimal.

3. Medlemsstaterne kan ikke forhindre markedsføring af en "EF-gødning", der er mærket på

begge de måder, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

4. For de EF-gødninger, der er anført under punkt A, B, C og D i bilag I, skal indholdet af et

eller flere af mikronæringsstofferne bor, kobolt, kobber, jern, mangan, molybdæn eller zink deklare-

res, når følgende betingelser er opfyldt:

a) disse mikronæringsstoffer er tilsat i mængder, der mindst er lig med det mindsteindhold, som

er anført i punkt E.2.2 og E.2.3 i bilag I
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b) EF-gødningen opfylder stadig kravene under punkt A, B, C og D i bilag I.

5. Når mikronæringsstofferne normalt forekommer i de råvarer, der tilfører hovednæringsstof-

ferne (N, P, K) og sekundærnæringsstofferne (Ca, Mg, Na, S), er deklareringen frivillig, forudsat at

disse mikronæringsstoffer er til stede i mængder, der mindst er lig med det mindsteindhold, som er

anført i punkt E.2.2 og E.2.3 i bilag I.

6. Deklareringen af indholdet af et mikronæringsstof finder sted på følgende måde:

a) for gødninger tilhørende de gødningstyper, der er anført i punkt E.1 i bilag I, i overensstem-

melse med de krav, der er anført i dette punkts 6. spalte

b) for de mekanisk blandede gødninger, der er nævnt under litra (a), og som mindst indeholder to

forskellige mikronæringsstoffer samt opfylder kravene i punkt E.2.1. i bilag I, og for gødnin-

ger tilhørende de gødningstyper, der er anført i punkt A, B, C og D i bilag I, ved at angive:

i) totalindholdet udtrykt i masseprocent af gødningen

ii) det vandopløselige indhold udtrykt i masseprocent af gødningen, når dette opløselige

indhold udgør mindst halvdelen af totalindholdet.

Når et mikronæringsstof er fuldstændig opløseligt i vand, deklareres kun det vandopløselige ind-

hold.
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Når et mikronæringsstof er kemisk bundet til et organisk molekyle, deklareres det i gødningen fore-

kommende indhold af mikronæringsstof umiddelbart efter det vandopløselige indhold som en mas-

seprocent af gødningen efterfulgt af et af udtrykkene "chelateret med" eller "kompleksbundet med"

og det organiske molekyles navn som anført i punkt E.3 i bilag I. I stedet for det organiske moleky-

les navn kan dets forkortelse benyttes.

Artikel 7

Identifikationsangivelser

1. Fabrikanter forsyner EF-gødninger med de identifikationsmærkninger, der er anført i artikel 9.

2. Hvis gødningen er emballeret, skal identifikationsmærkningen findes på emballagen eller

etiketten. Når det drejer sig om uemballeret gødning, skal disse angivelser findes i ledsagedoku-

menterne.

Artikel 8

Sporbarhed

Med forbehold af artikel 26, stk. 3, skal fabrikanten føre registre over gødningers oprindelse for at

sikre sporbarheden af EF-gødninger. Disse registre skal være til rådighed for inspektion fra med-

lemsstaternes side, så længe gødningen markedsføres, og i en yderligere periode på 2 år derefter.
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Artikel 9

Angivelser

1. Med forbehold af andre fællesskabsbestemmelser skal de i artikel 7 omhandlede emballager,

etiketter og ledsagedokumenter bære følgende angivelser:

a) Obligatorisk identifikationsangivelse

� Udtrykket "EF-GØDNING" med versaler

� Angivelse af gødningstypen, hvis den findes, i overensstemmelse med bilag I

� For mekanisk blandet gødning skal der efter typebetegnelsen tilføjes "mekanisk blan-

ding"

� De supplerende angivelser, som er omhandlet i artikel 19, 21 eller 23

� Næringsstofferne skal angives både ved benævnelse og ved kemiske symboler, f.eks.

kvælstof (N), phosphor (P), phosphorpentaoxid (P2O5), kalium (K), kaliumoxid (K2O),

calcium (Ca), calciumoxid (CaO), magnesium (Mg), magnesiumoxid (MgO), natrium

(Na), natriumoxid (Na2O), svovl (S), svovltrioxid (SO3), bor (B), kobber (Cu), kobolt

(Co), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo) og zink (Zn)
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� Når gødningen indeholder mikronæringsstoffer, der helt eller delvis er kemisk bundet til

et organisk molekyle, efterfølges navnet på mikronæringsstoffet af en af følgende

oplysninger:

i) "chelateret med ..." (navnet på chelatdanneren eller dens forkortelse som anført i

punkt E.3.1 i bilag I)

ii) "kompleksbundet med ..." (navnet på kompleksdanneren som anført i punkt E.3.2

i bilag I)

� Mikronæringsstoffer i gødningen angives i alfabetisk rækkefølge efter deres kemiske

symbol: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo og Zn

� Særlige angivelser vedrørende anvendelse for de produkter, der er anført i punkt E.1 og

E.2 i bilag I

� Mængdeangivelse af flydende gødning udtrykt i masse. Mængdeangivelse af flydende

gødning udtrykt i volumen eller i masse pr. volumenenhed (kg pr. hektoliter eller g pr.

liter) er frivillig

� Netto- eller bruttomasse og frivilligt volumen for flydende gødninger. Hvis der angives

bruttomasse, skal taramasse angives ved siden af

� Fabrikantens navn eller firmanavn og adresse.
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b) Frivillig identifikationsangivelse

� Som anført i bilag I.

� Angivelser vedrørende oplagring og behandling, og for gødninger, der ikke er anført i

punkt E.1 og E.2 i bilag I, særlige angivelser for anvendelse af gødningen.

� Angivelse af de doser og anvendelsesbetingelser, der egner sig for de jordbunds- og

dyrkningsforhold, under hvilke gødningen anvendes.

� Fabrikantens mærke og produktets handelsbetegnelse.

De i litra b) omhandlede identifikationsangivelser må ikke være i strid med de i litra a) nævnte og

skal være klart adskilt fra disse.

2. Alle de i stk. 1 nævnte angivelser skal være klart adskilt fra de øvrige oplysninger på embal-

lagen, etiketterne og ledsagedokumenterne.

3. Flydende gødninger må kun markedsføres, hvis de af fabrikanten er forsynet med supplerende

angivelser navnlig vedrørende lagringstemperatur og forebyggelse af uheld under oplagring.



12733/2/02 REV 2 ACA/am 20
DG C II    DA

4. De nærmere bestemmelser vedrørende anvendelsen af denne artikel vedtages i henhold til den

i artikel 32, stk. 2, omhandlede procedure.

Artikel 10

Mærkning

1. Etiketterne eller de trykte angivelser på emballagen, som indeholder de i artikel 9 nævnte

angivelser, skal anbringes på et iøjnefaldende sted. Påklæbede etiketter skal være fastgjort på

emballagen eller dennes lukkeanordning. Hvis systemet består af en forsegling, skal denne være

forsynet med emballeringsvirksomhedens navn eller varemærke.

2. De i stk. 1 nævnte angivelser må ikke kunne slettes og skal være let læselige.

3. Når der er tale om uemballeret gødning, som omhandlet i artikel 7, stk. 2, andet punktum, skal

et eksemplar af de dokumenter, som indeholder identifikationsbetegnelserne, ledsage varen og være

tilgængeligt for kontrolorganerne.

Artikel 11

Sprog

Etiketten, angivelsen på emballagen og ledsagedokumenterne affattes på mindst det eller de natio-

nale sprog i den medlemsstat, hvor EF-gødningen markedsføres.
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Artikel 12

Emballage

For så vidt angår emballerede EF-gødninger skal emballagen være lukket på en sådan måde eller

ved hjælp af en sådan anordning, at lukket, lukkets segl eller selve emballagen beskadiges uoprette-

ligt ved åbning af denne. Det er tilladt at anvende ventilsække.

Artikel 13

Tolerancer

1. EF-gødningers indhold af næringsstoffer skal ligge inden for tolerancerne i bilag II. Disse

tolerancer skal tage højde for variationer ved produktion, prøveudtagning og analyse.

2. Fabrikanten må ikke systematisk udnytte de tolerancer, der er fastsat i bilag II.

3. Tolerancer tillades ikke for så vidt angår de i bilag I anførte mindste- og størsteindhold.
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Artikel 14

Krav til gødninger

En gødningstype kan kun optages i bilag I, hvis:

a) den tilfører næringsstoffer på effektiv måde

b) der i forbindelse med den findes passende prøveudtagnings-, analyse- og testmetoder.

c) den ved normal brug hverken har skadelige virkninger for menneskers, dyrs eller planters

sundhed eller for miljøet.

Artikel 15

Beskyttelsesklausul

1. Såfremt en medlemsstat har en begrundet formodning om, at en bestemt EF-gødning, selv om

den opfylder kravene i denne forordning, udgør en sikkerheds- eller sundhedsfare for mennesker,

dyr eller planter eller en risiko for miljøet, kan den midlertidigt forbyde markedsføringen deraf på

sit område eller kræve særlige betingelser opfyldt herfor. Den underretter omgående de øvrige

medlemsstater og Kommissionen herom og begrunder sin afgørelse.
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2. Kommissionen træffer afgørelse i sagen inden 90 dage efter modtagelsen af underretningen

efter den i artikel 32, stk. 2, omhandlede procedure.

3. Bestemmelserne i denne forordning forhindrer ikke, at der af Kommissionen eller en med-

lemsstat træffes foranstaltninger, der er berettigede af hensyn til den offentlige sikkerhed, med hen-

blik på at forbyde, begrænse eller hindre markedsføring af EF-gødning.

AFSNIT II

BESTEMMELSER FOR BESTEMTE GØDNINGSTYPER

KAPITEL I

UORGANISKE GØDNINGER, DER INDEHOLDER HOVEDNÆRINGSSTOFFER

Artikel 16

Anvendelsesområde

Dette kapitel finder anvendelse på uorganiske gødninger, der indeholder hovednæringsstoffer - faste

såvel som flydende, enkeltgødninger såvel som sammensatte gødninger, herunder gødninger, der

indeholder sekundærnæringsstoffer eller mikronæringsstoffer � med det mindsteindhold af nærings-

stoffer, der er fastsat i punkt A, B, C, E.2.2 eller E.2.3 i bilag I.
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Artikel 17

Deklaration af sekundærnæringsstoffer i gødninger, der indeholder hovednæringsstoffer

Calcium-, magnesium-, natrium- og svovlindholdet kan deklareres som sekundærnæringsstoffer i de

EF-gødningstyper, der er anført i punkt A, B og C i bilag I, hvis disse grundstoffer mindst er til

stede i følgende minimumsmængder:

a) 2% calciumoxid (CaO), svarende til 1,4% Ca

b) 2% magnesiumoxid (MgO), svarende til 1,2% Mg

c) 3% natriumoxid (Na2O), svarende til 2,2% Na

d) 5% svovltrioxid (SO3), svarende til 2% S.

Typebetegnelsen suppleres i så fald med de angivelser, der er anført i artikel 19, stk. 2, nr. ii).

Artikel 18

Calcium, magnesium, natrium og svovl

1. Indholdet af magnesium, natrium og svovl i de i punkt A, B og C i bilag I omhandlede gød-

ninger deklareres på en af følgende måder:
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a) totalindholdet udtrykt i masseprocent af gødningen

b) totalindholdet og det vandopløselige indhold udtrykt i masseprocent af gødningen, når det

vandopløselige indhold udgør mindst en fjerdedel af totalindholdet

c) når et grundstof er fuldstændigt vandopløseligt, deklareres kun det vandopløselige indhold i

masseprocent.

2. Indholdet af calcium deklareres kun, hvis det er vandopløseligt, og udtrykkes i masseprocent

af gødningen, jf. dog bilag I.

Artikel 19

Identifikationsangivelser

1. Ud over de obligatoriske identifikationsangivelser, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a),

skal de angivelser, der er fastsat i stk. 2, 3, 4, 5 og 6 i denne artikel, anføres.

2. I sammensatte gødninger tilføjes følgende efter typebetegnelsen:

i) De kemiske symboler for de deklarerede sekundærnæringsstoffer, anført i parentes efter de

kemiske symboler for hovednæringsstofferne.
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ii) De tal, der angiver indholdet af hovednæringsstoffer. Indholdet af deklarerede sekundær-

næringsstoffer anføres i parentes efter angivelsen af indholdet af hovednæringsstoffer.

3. Kun de tal, der angiver indholdet af hovednæringsstoffer og sekundærnæringsstoffer, anføres

efter typebetegnelsen.

4. Hvis der deklareres mikronæringsstoffer, angives ordene "med mikronæringsstoffer" eller

ordet "med" efterfulgt af navnet eller navnene på de forekommende mikronæringsstoffer og deres

kemiske symbol.

5. Det deklarerede indhold af hovednæringsstoffer og sekundærnæringsstoffer angives i masse-

procent i hele tal eller om nødvendigt, hvis der findes en egnet analysemetode, med én decimal.

Hvis gødningen indeholder mere end et deklareret næringsstof, anvendes følgende rækkefølge for

indholdet af hovednæringsstoffer: N, P2O5 og/eller P samt K2O og/eller K, og for indholdet af

sekundærnæringsstoffer: CaO og/eller Ca, MgO og/eller Mg, Na2O og/eller Na samt SO3 og/eller S.

I forbindelse med det deklarerede indhold af mikronæringsstoffer anføres hvert enkelt stof og dets

symbol, og indholdet angives i masseprocent jf. punkt E.2.2 og E.2.3 i bilag I sammen med deres

opløselighed.
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6. Næringsstoffernes former og opløseligheder angives ligeledes i masseprocent, medmindre

bilag I udtrykkeligt foreskriver, at det skal ske på anden måde.

Tal anføres altid med én decimal, dog følges for mikronæringsstoffer forskrifterne i punkt E.2.2 og

E.2.3 i bilag I.

KAPITEL II

UORGANISKE GØDNINGER, DER INDEHOLDER SEKUNDÆRNÆRINGSSTOFFER

Artikel 20

Anvendelsesområde

Dette kapitel finder anvendelse på uorganiske gødninger, der indeholder sekundærnæringsstoffer -

faste såvel som flydende, herunder gødninger, der indeholder mikronæringsstoffer � med det mind-

steindhold af næringsstoffer, der er fastsat i punkt D, E.2.2 og E.2.3 i bilag I.

Artikel 21

Identifikationsangivelser

1. Ud over de obligatoriske identifikationsangivelser, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a),

skal de angivelser, der er fastsat i stk. 2, 3, 4 og 5 i denne artikel, anføres.
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2. Når der deklareres mikronæringsstoffer, anføres ordene "med mikronæringsstoffer" eller ordet

"med" efterfulgt af navnet eller navnene på de forekommende mikronæringsstoffer og deres kemi-

ske symbol.

3. Det deklarerede indhold af sekundærnæringsstoffer angives i masseprocent i hele tal eller om

nødvendigt, hvis der findes en egnet analysemetode, med én decimal.

Hvis gødningen indeholder mere end et sekundærnæringsstof, anvendes følgende rækkefølge:

CaO og/eller Ca, MgO og/eller Mg, Na2O og/eller Na, SO3 og/eller S.

I forbindelse med det deklarerede indhold af mikronæringsstoffer anføres hvert enkelt stof og dets

symbol, og indholdet angives i masseprocent jf. punkt E.2.2 og E.2.3 i bilag I sammen med deres

opløselighed.

4. Næringsstoffernes former og opløseligheder angives ligeledes i masseprocent, medmindre

bilag I udtrykkeligt foreskriver, at det skal ske på anden måde.

Tal anføres altid med én decimal, dog følges for mikronæringsstoffer forskrifterne i punkt E.2.2 og

E.2.3 i bilag I.

5. Indholdet af calcium deklareres kun, hvis det er vandopløseligt, og udtrykkes i masseprocent

af gødningen, jf. dog bilag I.
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KAPITEL III

UORGANISKE GØDNINGER, DER INDEHOLDER MIKRONÆRINGSSTOFFER

Artikel 22

Anvendelsesområde

Dette kapitel finder anvendelse på uorganiske gødninger, der indeholder mikronæringsstoffer, faste

såvel som flydende, med det mindsteindhold af næringsstoffer, der er fastsat i punkt E.1 og E.2.1 i

bilag I.

Artikel 23

Identifikationsangivelser

1. Ud over de obligatoriske identifikationsangivelser, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a),

skal de angivelser, der er fastsat i stk. 2 - 5 i denne artikel, anføres.

2. For gødninger, der indeholder mere end et mikronæringsstof, anføres typebetegnelsen "Blan-

ding af mikronæringsstoffer" efterfulgt af de forekommende mikronæringsstoffers navn og kemiske

symbol.
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3. Det deklarerede indhold af mikronæringsstoffer angives i masseprocent i hele tal eller om

nødvendigt med én decimal for gødninger, der kun indeholder et enkelt mikronæringsstof, jf. punkt

E.1 i bilag I.

4. Mikronæringsstoffernes former og opløseligheder angives i masseprocent, medmindre bilag I

udtrykkeligt foreskriver, at det skal ske på anden måde.

Antallet af decimaler i tal for mikronæringsstofferne angives som foreskrevet i punkt E.2.1 i bilag I.

5. Etiketten og ledsagedokumenterne skal, for så vidt angår de i punkt E.1 og E.2.1 i bilag I

anførte produkter, under de obligatoriske eller frivillige deklarationer være forsynet med følgende

angivelse:

"Må kun anvendes i tilfælde af konstateret behov. De anbefalede doser må ikke overskrides."

Artikel 24

Emballage

EF-gødninger, som er omfattet af bestemmelserne i dette kapitel, skal være emballeret.
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KAPITEL IV

AMMONIUMNITRATGØDNING MED HØJT KVÆLSTOFINDHOLD

Artikel 25

Anvendelsesområde

I dette kapitel forstås ved ammoniumnitratgødning med højt kvælstofindhold, ren eller sammensat,

ammoniumnitratbaserede produkter, der er fremstillet til brug som gødninger og indeholder mere

end 28 masseprocent kvælstof hidrørende fra ammoniumnitrat.

Denne type gødning kan indeholde uorganiske eller inaktive stoffer.

Stoffer, der indgår i fremstillingen af denne type gødning, må hverken forøge varmefølsomheden

eller detonationsevnen.

Artikel 26

Sikkerhedsforanstaltninger og -kontrol

1. Fabrikanten skal sikre, at rene ammoniumnitratgødninger med højt kvælstofindhold opfylder

bestemmelserne i punkt 1 i bilag III.
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2. Den kontrol, analyse og testning i forbindelse med offentlig prøvning af rene ammoniumni-

tratgødninger med højt kvælstofindhold, der er foreskrevet i dette kapitel, skal foregå i overens-

stemmelse med de metoder, der er beskrevet i punkt 3 i bilag III.

3. For at sikre, at markedsført EF-ammoniumnitratgødning med højt kvælstofindhold kan spo-

res, fører fabrikanten registre med navn og adresse på de anlæg og disses driftsledere, hvor gødnin-

gerne og deres hovedkomponenter er fremstillet. Disse registre skal være åbne for inspektion fra

medlemsstaternes side, så længe gødningen markedsføres, og i en yderligere periode på 2 år efter

fabrikanten har indstillet markedsføringen.

Artikel 27

Detonérbarhedsprøven

Uden at dette berører de i artikel 26 omhandlede foranstaltninger, sikrer fabrikanten, at hver enkelt

type markedsført EF-ammoniumnitratgødning med højt kvælstofindhold har været underkastet

detonérbarhedsprøven, der er beskrevet i sektion 2, 3 (metode 1, punkt 3) og 4 i bilag III til denne

forordning. Prøven udføres i et af de laboratorier, der er godkendt i henhold til artikel 30, stk. 1,

eller artikel 33, stk. 1. Fabrikanterne indsender prøveresultaterne til den kompetente myndighed i

den berørte medlemsstat senest 5 dage inden gødningen markedsføres, eller ved indførsel senest 5

dage inden gødningen ankommer til Det Europæiske Fællesskabs grænse. Fabrikanten garanterer

derefter fortsat, at alle leverancer af gødningen, der markedsføres,  opfylder kravene i ovennævnte

prøve.



12733/2/02 REV 2 ACA/am 33
DG C II    DA

Artikel 28

Emballage

Ammoniumnitratgødning med højt kvælstofindhold må kun tilbydes den endelige bruger i emballe-

ret stand.

AFSNIT III

KONTROL MED GØDNINGERS OVERENSSTEMMELSE MED DENNE FORORDNING

Artikel 29

Kontrolforanstaltninger

1. Medlemsstaterne kan lade gødninger med betegnelsen "EF-gødning" underkaste officielle

kontrolforanstaltninger for at sikre sig, at de er i overensstemmelse med denne forordning.

Medlemsstaterne kan kun opkræve gebyrer, der ikke overstiger udgiften til de prøver, der kræves til

sådanne kontrolforanstaltninger, men dette forpligter ikke fabrikanterne til at gentage prøver eller

betale for gentagne prøver, når den første prøve er udført af et laboratorium, der opfylder betingel-

serne i artikel 30, og når prøven viser, at den pågældende gødning er i overensstemmelse med

bestemmelserne.
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2. Medlemsstaterne sikrer, at prøveudtagning og analyse i forbindelse med den officielle kontrol

af EF-gødninger, der hører til de gødningstyper, der er anført i bilag I, foretages efter de metoder,

der er beskrevet i bilag III og IV.

3. Overholdelse af bestemmelserne i denne forordning med hensyn til overensstemmelse med

gødningstype samt overholdelse af det deklarerede næringsstofindhold og/eller det deklarerede ind-

hold udtrykt som næringsstoffernes former og opløselighed, kan ved den officielle kontrol kun fast-

slås ved anvendelse af prøveudtagningsmetoder og analysemetoder, der er fastsat overensstemmelse

med bestemmelserne i bilag III og IV, og som tager hensyn til de tolerancer, der er angivet i

bilag II.

4. Tilpasning og modernisering af målemetoder, prøveudtagningsmetoder og analysemetoder

foretages efter forskriftsproceduren i artikel 32, stk. 2, og så vidt muligt under anvendelse af Euro-

pæiske Standarder. Samme procedure anvendes ved vedtagelse af de gennemførelsesbestemmelser,

der er nødvendige for at specificere kontrolforanstaltninger efter denne artikel og artikel 8, 26 og 27

i denne forordning. Sådanne bestemmelser skal navnlig vedrøre hyppigheden for gentagelse af prø-

verne samt foranstaltninger, der skal sikre, at den gødning, der markedsføres, er identisk med den

afprøvede gødning.
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Artikel 30

Laboratorier

1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om listen over, hvilke godkendte laboratorier på

deres område der har kompetence til at udføre kontrollen med, at EF-gødninger opfylder kravene i

denne forordning. Sådanne laboratorier skal opfylde de i bilag V, punkt B, nævnte standarder.

Sådan underretning skal ske senest ...* og ved hver efterfølgende ændring.

2. Kommissionen offentliggør en liste over godkendte laboratorier i De Europæiske Fællesska-

bers Tidende.

3. Hvis en medlemsstat har en begrundet formodning om, at et godkendt laboratorium ikke op-

fylder de standarder, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, forlægger den sagen for det i arti-

kel 32 nævnte udvalg. Hvis udvalget er enigt i, at laboratoriet ikke opfylder standarderne, sletter

Kommissionen navnet fra den i stk. 2, omhandlede liste.

4. Kommissionen træffer afgørelse i sagen inden 90 dage fra modtagelsen af underretningen

efter den i artikel 32, stk. 2, omhandlede forskriftsprocedure.

5. Kommissionen offentliggør den således ændrede liste i De Europæiske Fællesskabers

Tidende.

                                                
* seks måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse.
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AFSNIT IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

KAPITEL I

TILPASNING AF BILAGENE

Artikel 31

Nye EF-gødninger

1. Optagelsen af en ny type gødning i bilag I vedtages efter den i artikel 32, stk. 2, omhandlede

forskriftsprocedure.

2. En fabrikant eller dennes repræsentant, der ønsker at få en ny type gødning optaget i bilag I,

og derfor skal udarbejde et teknisk dossier, skal gøre dette under hensyntagen til de i bilag V,

punkt A, nævnte tekniske dokumenter.

3. De ændringer, der er nødvendige for tilpasning af bilagene til den tekniske udvikling, vedta-

ges efter den i artikel 32, stk. 2, omhandlede forskriftsprocedure.
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Artikel 32

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

KAPITEL II

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 33

Kompetente laboratorier

1. Medlemsstaterne kan, uden at dette berører bestemmelserne i artikel 30, stk. 1, i en over-

gangsperiode indtil ...* fortsat anvende deres nationale bestemmelser for godkendelse af de labora-

torier, der har kompetence til at udføre kontrollen med, at EF-gødninger opfylder kravene i denne

forordning.

                                                
* 48 måneder efter forordningens ikrafttrædelse.
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2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen listen over, hvilke laboratorier der er godkendt, og

giver nærmere oplysninger om deres godkendelsesordning. Sådan underretning skal ske senest den

...* og ved hver efterfølgende ændring.

Artikel 34

Emballering og etikettering

Uanset artikel 35, stk. 1, kan mærkninger, emballager, etiketter og ledsagedokumenter for EF-gød-

ninger, der er omhandlet i tidligere direktiver, fortsat anvendes indtil den ...**.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 35

Ophævede direktiver

1. Direktiv 76/116/EØF, 77/535/EØF, 80/876/EØF og 87/94/EØF ophæves.

                                                
* seks måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse.
** 18 måneder efter forordningens ikrafttrædelse.
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2. Henvisninger til de ophævede direktiver betragtes som henvisninger til denne forordning.

Navnlig skal undtagelser fra artikel 7 i direktiv 76/116/EØF, som blev indrømmet af Kommissionen

i henhold til traktatens artikel 95, stk. 6, betragtes som undtagelser fra artikel 5 i nærværende for-

ordning og skal fortsat have virkning uanset denne forordnings ikrafttræden. Indtil vedtagelsen af

sanktionerne i artikel 37 kan medlemsstaterne fortsat anvende sanktioner for overtrædelse af natio-

nale bestemmelser til gennemførelse af de i stk. 1 nævnte direktiver.

Artikel 36

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af denne forord-

ning og træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal

være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Artikel 37

Nationale bestemmelser

Medlemsstaterne meddeler senest den ...* Kommissionen eventuelle nationale bestemmelser, de

vedtager i henhold til denne forordnings artikel 6, stk. 1 og 2, artikel 29, stk. 1, og artikel 36, og

underretter straks Kommissionen om enhver senere ændring af disse bestemmelser.

                                                
* 18 måneder efter forordningens ikrafttrædelse.
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Artikel 38

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft tyve dage efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions

Tidende med undtagelse af artikel 8 og artikel 26, stk. 3, som træder i kraft den ...*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________

                                                
* 18 måneder efter forordningens ikrafttrædelse.
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BILAG I

Liste over EF-gødningstyper

A. Uorganiske enkeltgødninger indeholdende hovednæringsstoffer

A.1. Kvælstofgødninger

Nr. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
(i vægtprocent)

ANGIVELSER TIL BESTEMMELSE AF INDHOLDET
AF NÆRINGSSTOFFER

ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBE-

TEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
Total kvælstof1(a) Calciumnitrat (kalk-

salpeter)
Kemisk fremstillet produkt, der som hoved-
bestanddel indeholder calciumnitrat og evt.
ammoniumnitrat

15% N
Kvælstof bestemt som totalkvælstofindhold eller
som nitrat- og ammoniumkvælstof Største ind-
hold af ammoniumkvælstof: 1.5% N

Yderligere valgfri oplysninger:
Nitratkvælstof
Ammoniumkvælstof

1(b) Calciummagnesium-
nitrat

Kemisk fremstillet produkt, der som hoved-
bestanddele indeholder calciumnitrat og
magnesiumnitrat

13% N
Kvælstof bestemt som nitratkvælstof. Mindste-
indhold af magnesium i form af vandopløselige
salte bestemt som magnesiumoxid: 5% MgO

Nitratkvælstof
Vandopløseligt magnesiumoxid

10% N
Kvælstof bestemt som nitratkvælstof

1(c) Magnesiumnitrat Kemisk fremstillet produkt med magnesi-
umnitrat hexahydrat som hovedbestanddel

14% MgO
Magnesium bestemt som vandopløseligt magne-
siumoxid

Når gødningen markedsføres i
form af krystaller, kan beteg-
nelsen "i krystallinsk form"
tilføjes

Nitratkvælstof
Vandopløseligt magnesiumoxid
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Nr. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
(i vægtprocent)

ANGIVELSER TIL BESTEMMELSE AF INDHOLDET
AF NÆRINGSSTOFFER

ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBE-

TEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
2(a) Natriumnitrat

 
Kemisk fremstillet produkt, der som hoved-
bestanddel indeholder natriumnitrat

15% N
Kvælstof bestemt som nitratkvælstof

Nitratkvælstof

2(b) Chilesalpeter Produkt fremstillet på grundlag af caliche,
indeholder som hovedbestanddel natrium-
nitrat

15% N
Kvælstof bestemt som nitratkvælstof

Nitratkvælstof

3(a) Calciumcyanamid Kemisk fremstillet produkt, der som hoved-
bestanddele indeholder calciumcyanamid og
calciumoxid samt eventuelt ringe mængder
af ammoniumsalte og urea

18% N
Kvælstof bestemt som total kvælstof. Mindst
75% af det opgivne kvælstof skal være
cyanamidkvælstof

Total kvælstof

3(b) Nitratholdigt calcium-
cyanamid

Kemisk fremstillet produkt, der som hoved-
bestanddele indeholder calciumcyanamid og
calciumoxid samt desuden evt. ringe mæng-
der af ammoniumsalte og urea. Desuden er
produktet tilsat nitrat

18% N
Kvælstof bestemt som total kvælstof. Mindst
75% af det tilstedeværende ikke-nitratkvælstof
skal være cyanamidkvælstof Nitratkvælstof:
�  mindste indhold: 1% N
�  største indhold: 3% N

Total kvælstof
Nitratkvælstof
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Nr. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
(i vægtprocent)

ANGIVELSER TIL BESTEMMELSE AF INDHOLDET
AF NÆRINGSSTOFFER

ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBE-

TEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
4 Ammoniumsulfat eller

svovlsur ammoniak
Kemisk fremstillet produkt, der som hoved-
bestanddel indeholder ammoniumsulfat

20% N
Kvælstof bestemt som ammoniumkvælstof

Ammoniumkvælstof

5 Ammoniumnitrat eller
kalkammonsalpeter

Kemisk fremstillet produkt, der som hoved-
bestanddel indeholder ammoniumnitrat.
Desuden tilsætningsstoffer som findelt kalk-
sten, calciumsulfat, findelt dolomit, magne-
siumsulfat og kieserit

20% N
Kvælstof bestemt som nitrat- og ammonium-
kvælstof. Hver af de to kvælstofformer skal
udgøre hver ca. halvdelen af totalkvælstoffet

Se om nødvendigt denne forordnings III.1
og III.2

En gødning må kun betegnes
som kalkammonsalpeter, hvis
den ud over ammoniumnitrat
kun indeholder calciumcarbo-
nat (f.eks. kalksten) og/eller
magnesiumcarbonat og calci-
umcarbonat (f.eks. dolomit).
Mindsteindholdet af disse car-
bonater skal udgøre 20% og
deres renhed skal være mindst
90%

Total kvælstof
Nitratkvælstof
Ammoniumkvælstof

6 Ammoniumsulfat-
salpeter

Kemisk fremstillet produkt, der som hoved-
bestanddele indeholder, ammoniumnitrat og
ammoniumsulfat

25% N
Kvælstof bestemt som ammonium- og nitrat-
kvælstof. Mindste indhold af nitratkvælstof: 5%

Total kvælstof
Ammoniumkvælstof
Nitratkvælstof
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Nr. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
(i vægtprocent)

ANGIVELSER TIL BESTEMMELSE AF INDHOLDET
AF NÆRINGSSTOFFER

ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBE-

TEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
19% N
Kvælstof bestemt som ammonium- og nitrat-
kvælstof. Mindste indhold af nitratkvælstof:
6% N

Total kvælstof
Ammoniumkvælstof

7 Magnesiumsulfat-
salpeter

Kemisk fremstillet produkt, der som hoved-
bestanddele indeholder ammoniumnitrat,
ammoniumsulfat og magnesiumsulfat

5% MgO
Magnesium i form af vandopløselige salte og
udtrykt som magnesiumoxid

Nitratkvælstof
Vandopløseligt magnesiumoxid

19% N
Kvælstof bestemt som ammonium- og nitrat-
kvælstof. Mindste indhold af nitratkvælstof:
6% N

Total kvælstof
Ammoniumkvælstof
Nitratkvælstof

8 Ammoniumsulfat-
salpeter med magne-
sium

Kemisk fremstillet produkt, der som hoved-
bestanddele indeholder ammoniumnitrat og
magnesiumsaltforbindelser (dolomit magne-
siumcarbonat og/eller magnesiumsulfat)

5% MgO
Magnesium bestemt som total magnesiumoxid

Total magnesiumoxid og evt. vandopløseligt
magnesiumoxid

9 Urea Kemisk fremstillet produkt, der som hoved-
bestanddel indeholder carbarmid

44% N
Total ureakvælstof (inkl. biuret). Største indhold af
biuret: 1,2%

Total kvælstof bestemt som ureakvælstof
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Nr. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
(i vægtprocent)

ANGIVELSER TIL BESTEMMELSE AF INDHOLDET
AF NÆRINGSSTOFFER

ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBE-

TEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
10 Crotonyliden-dieuea Produkt fremstillet ved reaktion mellem urea

og crotonaldehyd
Monomer

28% N
Kvælstof bestemt som total kvælstof
Mindst 25% crotonylidendiureakvælstof
Højst 3% ureakvælstof

Total kvælstof
Ureakvælstof, hvis indholdet er mindst
1 vægtprocent
Crotonylidendiureakvælstof

11 Isobutyliden-diurea Produkt fremstillet ved reaktion mellem urea
og isobutylaldehyd
Monomer

28% N
Kvælstof bestemt som total kvælstof
Mindst 25% isolbutylidendiureakvælstof
Højst 3% ureakvælstof

Total kvælstof
Ureakvælstof, hvis indholdet er mindst
1 vægtprocent
Isobutylidendiureakvælstof

12 Ureaformaldehyd Produkt fremstillet ved reaktion mellem urea
og formaldehyd, overvejende bestående af
molekyler af ureaformaldehyd
Polymer

36% N total kvælstof
Kvælstof bestemt som total kvælstof
Mindst 3/5 af det deklarerede totale kvælstofind-
hold skal være opløseligt i varmt vand
Mindst 31% N som ureaformaldehyd
Højst 5% ureakvælstof

Total kvælstof
Ureakvælstof, hvis indholdet er mindst
1 vægtprocent
Kvælstof af ureaformaldehyd opløseligt i
koldt vand
Kvælstof af ureaformaldehyd udelukkende
opløseligt i varmt vand
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Nr. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
(i vægtprocent)

ANGIVELSER TIL BESTEMMELSE AF INDHOLDET
AF NÆRINGSSTOFFER

ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBE-

TEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
13 Kvælstofgødning

indeholdende
crotonyliden-diurea

Kemisk fremstillet produkt, der indeholder
crotonylidendiurea og en kvælstofgødning
[liste A-1, undtagen 3 a), 3 b) og 5]

18% N bestemt som total kvælstof
Mindst 3% af kvælstoffet i form af ammonium-
kvælstof og/eller nitratkvælstof og/eller
ureakvælstof
Mindst? af det deklarerede totalkvælstofindhold
skal stamme fra crotonylidendiurea
Største indhold af biuret: (ureakvælstof +
crotonylidendiureakvælstof) × 0,026

Total kvælstof
For så vidt som de findes i en mængde på
mindst 1%:
 Nitratkvælstof
 Ammoniumkvælstof
 Ureakvælstof
Crotonylidendiureakvælstof

14 Kvælstofgødning
indeholdende
isobutyliden-diurea

Kemisk fremstillet produkt, der indeholder
isobutylidendiurea og en kvælstofgødning
[liste A-1, undtagen 3 a), 3 b) og 5]

18% N bestemt som total kvælstof Mindst 3% af
kvælstoffet i form af ammoniumkvælstof og/eller
nitratkvælstof og/eller ureakvælstof
Mindst? af det deklarerede totale kvælstofindhold
skal stamme fra isobutylidendiurea
Største indhold af biuret:
(ureakvælstof + isobutylidendiurea-kvælstof)
x 0,026

Total kvælstof
For så vidt som de findes i en mængde på
mindst 1%:
 Nitratkvælstof
 Ammoniumkvælstof
 Ureakvælstof
Isobutylidendiureakvælstof
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Nr. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
(i vægtprocent)

ANGIVELSER TIL BESTEMMELSE AF INDHOLDET
AF NÆRINGSSTOFFER

ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBE-

TEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
15 Kvælstofgødning

indeholdende
ureaformaldehyd

Kemisk fremstillet produkt, der indeholder
ureaformaldehyd og en kvælstofgødning
[liste A-1, undtagen 3 a), 3 b) og 5]

18% N bestemt som total kvælstof
Mindst 3% af kvælstoffet i form af ammonium-
kvælstof og/eller nitratkvælstof og/eller
ureakvælstof
Mindst ? af det deklarerede totale kvælstofind-
hold skal stamme fra ureaformaldehyd
Ureaformaldehydkvælstoffet skal indeholde
mindst 3/5 kvælstof opløseligt i varmt vand
Største indhold af biuret:
(ureakvælstof + ureaformaldehyd) x 0,026

Total kvælstof
For så vidt som de findes i en mængde på
mindst 1%:
� nitratkvælstof
� ammoniumkvælstof
� ureakvælstof
Ureaformaldehydkvælstof
Ureaformaldehydkvælstof opløseligt i koldt
vand
Ureaformaldehydkvælstof udelukkende
opløseligt i varmt vand

16 Ammoniumsulfat med
nitrifikationshæmmer
(dicyandiamid)

Kemisk fremstillet produkt indeholdende
ammoniumsulfat og dicyandiamid

20% N
Kvælstof bestemt som total kvælstof
Mindst 18% ammoniumkvælstof
Mindste indhold af dicyandiamidkvælstof: 1,5%

Total kvælstof
Ammoniumkvælstof
Dicyandiamidkvælstof
Teknisk information (a)
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Nr. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
(i vægtprocent)

ANGIVELSER TIL BESTEMMELSE AF INDHOLDET
AF NÆRINGSSTOFFER

ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBE-

TEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
17 Ammoniumsulfat-

salpeter med
nitrifikationshæmmer
(dicyandiamid)

Kemisk fremstillet produkt indeholdende
ammoniumsulfat, ammoniumnitrat og
dicyandiamid

24% N
Kvælstof bestemt som total kvælstof
Mindste indhold af nitratkvælstof: 3%
Mindste indhold af dicyandiamidkvælstof: 1,5%

Total kvælstof
Nitratkvælstof
Ammoniumkvælstof
Dicyandiamidkvælstof
Teknisk information (a)

18 Urea-ammoniumsulfat Produkt fremstillet ved reaktion mellem urea
og ammoniumsulfat

30% N
Kvælstof bestemt som ammonium- og ureakvæl-
stof. Mindst 4% ammoniumkvælstof
Mindst 12% svovl bestemt som svolvtrioxid
Største indhold af biuret: 0,9%

Total kvælstof
Ammoniumkvælstof
Urea-kvælstof
Vandopløseligt svolvtrioxid

(a) Teknisk information, så fyldestgørende som muligt, skal af den markedsføringsansvarlige påføres hver pakning, eller følgeseddel ved løsvarelevering. Informationen skal specielt indeholde oplysninger om
brugsperiode og anvendelsesmængde i relation til den afgrøde, til hvilken gødningen skal anvendes.
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A.2. Phosphorgødninger

Med hensyn til gødninger, som sælges i granuleret form, og hvis phosphorkomponenter indebærer et formalingskriterium (gødning nr. 1, 3, 4, 5, 6 og
7), vil kriteriet for formalingsgraden for grundbestanddele blive fastlagt efter en passende analysemetode.

NR. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
(i vægtprocent)

ANGIVELSER TIL BESTEMMELSE AF INDHOLDET
AF NÆRINGSSTOFFER

ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBE-

TEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
Total phosphorpentoxid (mineralsyreoplø-
seligt); 75% (skal angives i vægtprocent)
skal være opløseligt i 2% citronsyre (ved
markedsføring i Frankrig, Italien, Spanien,
Portugal og Grækenland)

Total phosphorpentoxid (mineralsyreoplø-
seligt) og phosphorpentoxid opløseligt i 2%
citronsyre (ved markedsføring i
Det Forenede Kongerige)

1 � Thomasphosphat: Produkt udvundet i stålværker ved bearbejd-
ning af phosphorholdigt råjern. Indeholder
som hovedbestanddel calcium-silicium
phosphat

12% P2O5
Phosphor bestemt som mineralsyreopløseligt
P205

, mindst 75% af det angivne indhold opløse-
ligt i 2% citronsyre
10% P2O5

Phosphor bestemt som phosphorpentoxid oplø-
seligt i 2% citronsyre
Formalingsgrader:
� mindst 75% sigtegennemgang ved 0,160 mm

maskevidde
� mindst 96% sigtegennemgang ved 0,630 mm

maskevidde

Phosphorpentoxid opløseligt i 2% citronsyre
(ved markedsføring i Tyskland, Belgien,
Danmark, Irland, Luxembourg,
Nederlandene og Østrig)



12733/2/02 REV 2 ACA/am 10
BILAG I DG C II    DA

NR. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
(i vægtprocent)

ANGIVELSER TIL BESTEMMELSE AF INDHOLDET
AF NÆRINGSSTOFFER

ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBE-

TEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
2(a) Enkelt superphosphat Produkt fremstillet ved oplukning af for-

malet råphosphat med svovlsyre. Indeholder
som hovedbestanddel monocalciumphosphat
og desuden calciumsulfat

16 P2O5
Phosphor bestemt som P2O5 opløseligt i neutralt
ammoniumcitrat. Mindst 93% af det angivne
indhold af P2O5 skal være vandopløseligt Prøve-
mængde: 1 g

Phosphorpentoxid opløseligt i neutralt
ammoniumcitrat
Vandopløseligt phosphorpentoxid

2(b) Dobbelt superphosphat Produkt fremstillet ved oplukning af for-
malet råphosphat med svovlsyre og
phosphorsyre. Indeholder som hovedbe-
standdel monocalciumphosphat og desuden
calciumsulfat

25% P2O5

Phosphor bestemt som P2O5 opløseligt i neutralt
ammoniumcitrat. Mindst 93% af det angivne
indhold af P2O5 skal være vandopløseligt Prøve-
mængde: 1 g

Phosphorpentoxid opløseligt i neutralt
ammoniumcitrat
Vandopløseligt phosphorpentoxid

2(c) Tripel superphosphat Produkt fremstillet ved oplukning af for-
malet råphosphat med phosphorsyre. Inde-
holder som hovedbestanddel monocalcium-
phosphat

38% P2O5
Phosphor bestemt som P2O5 opløseligt i neutralt
ammoniumcitrat. Mindst 93% af det angivne
indhold af P2O5 skal være vandopløseligt Prøve-
mængde: 3 g

Phosphorpentoxid opløseligt i neutralt
ammoniumcitrat
Vandopløseligt phosphorpentoxid
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NR. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
(i vægtprocent)

ANGIVELSER TIL BESTEMMELSE AF INDHOLDET
AF NÆRINGSSTOFFER

ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBE-

TEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
3 Delvist oplukket

råphosphat
Produkt fremstillet ved delvis oplukning af
formalet råphosphat med svovlsyre eller
phosphorsyre. Indeholder som hovedbe-
standdele monocalciumphosphat,
tricalciumphosphat og calciumsulfat

20% P2O5
Phosphor bestemt som mineralsyreopløseligt
P2O5. Mindst 40% af det angivne P2O5 skal være
vandopløseligt
Formalingsgrader:
� mindst 90% sigtegennemgang ved 0,160 mm

maskevidde
� mindst 98% sigtegennemgang ved 0,630 mm

maskevidde

  Total phosphorpentoxid (mineralsyreoplø-
seligt)
 Vandopløseligt phosphorpentoxid

 4  Dicalciumphosphat  Produkt udfældet i phosphorsyre, der er
fremstillet af mineralske phosphater eller af
knogler. Indeholder som hovedbestanddel
dicalciumphosphat dihydrat

 38% P2O5
 Phosphor bestemt som P2O5 opløseligt i basisk
ammoniumcitrat (efter Petermann)
 Formalingsgrader:
� mindst 90% sigtegennemgang ved 0.160 mm

maskevidde
� mindst 98% sigtegennemgang ved 0,630 mm

maskevidde

  Phosphorpentoxid opløseligt i basisk
ammoniumcitrat
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NR. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
(i vægtprocent)

ANGIVELSER TIL BESTEMMELSE AF INDHOLDET
AF NÆRINGSSTOFFER

ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBE-

TEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
 5  Glødephosphat  Produkt fremstillet ved termisk oplukning af

formalet råphosphat under indvirkning af
alkaliforbindelser og kiselsyre. Indeholder
som hovedbestanddele alkalicalcium-
phosphater og calciumsilicater

 25% P2O5
 Phosphor bestemt som P2O5 opløseligt i basisk
ammoniumcitrat (efter Petermann)
 Formalingsgrader:
� mindst 75% sigtegennemgang ved 0,160 mm

maskevidde
� mindst 96% sigtegennemgang ved 0,630 mm

maskevidde

  Phosphorpentoxid opløseligt i basisk
ammoniumcitrat

 6  Aluminium-calcium-
phosphat

 Produkt fremstillet i amorf form ved termisk
oplukning og ved formaling. Indeholder som
hovedbestanddele aluminium- og calcium-
phosphater

 30% P2O5

 Phosphor bestemt som mineralsyreopløseligt
P2O5. Mindst 75% af det angivne indhold af P2O5

skal være opløseligt i basisk ammoniumcitrat
(efter Joulie)
 Formalingsgrader:
� mindst 90% sigtegennemgang ved 0,160 mm

maskevidde
� mindst 98% sigtegennemgang ved 0,630 mm

maskevidde

  Total phosphorpentoxid (mineralsyreoplø-
seligt)
 Phosphorpentoxid opløseligt i basisk
ammoniumcitrat



12733/2/02 REV 2 ACA/am 13
BILAG I DG C II    DA

NR. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
(i vægtprocent)

ANGIVELSER TIL BESTEMMELSE AF INDHOLDET
AF NÆRINGSSTOFFER

ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBE-

TEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
 7  Blødt råphosphat  Produkt fremstillet ved formaling af blødt

råphosphat. Indeholder som hovedbestand-
dele tricalciumphosphat og calciumcarbonat

 25% P2O5
 Phosphor bestemt som mineralsyreopløseligt
P2O5. Mindst 55% af det angivne indhold af P2O5

skal være opløseligt i 2% myresyre.
 Formalingsgrader:
� mindst 90% sigtegennemgang ved 0,063 mm

maskevidde
� mindst 99% sigtegennemgang ved 0,125 mm

maskevidde

Total phosphorpentoxid (mineralsyreoplø-
seligt)
Phosphorpentoxid opløseligt i 2% myresyre
Sigtegennemgang i vægtprocent ved
0,063 mm maskevidde
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A.3. Kaliumgødninger

NR. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
(i vægtprocent)

ANGIVELSER TIL BESTEMMELSE AF INDHOLDET
AF NÆRINGSSTOFFER

ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBE-

TEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
1  Kainit eller kaliumråsalt Produkt udvundet af rå kaliumsalte 10% K2O

Kalium bestemt som vandopløseligt K2O
5% MgO
Magnesium bestemt som vandopløselige magne-
siumsalte og udtrykt som MgO

De almindelige handelsnavne
kan tilføjes valgfrit

Vandopløseligt kaliumoxid
Vandopløseligt magnesiumoxid

2  Beriget kaliumråsalt Produkt fremstillet ved blanding af kalium-
råsalte og kaliumchlorid

18% K2O
Kalium bestemt som vandopløseligt K2O

De almindelige handelsnavne
kan tilføjes valgfrit

Vandopløseligt kaliumoxid
Valgfri angivelse af indholdet af vandoplø-
seligt magnesiumoxid, når dette overstiger
5% MgO

3  Kaliumchlorid Produkt fremstillet ved behandling af
kaliumråsalte. Indeholder som hovedbe-
standdel kaliumchlorid

37% K2O
Kalium bestemt som vandopløseligt K2O

De almindelige handelsnavne
kan tilføjes valgfrit

Vandopløseligt kaliumoxid
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NR. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
(i vægtprocent)

ANGIVELSER TIL BESTEMMELSE AF INDHOLDET
AF NÆRINGSSTOFFER

ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBE-

TEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
4  Kaliumchlorid med

magnesiumsalte
Produkt fremstillet ved behandling af
kaliumråsalte under tilsætning af
magnesiumsalte. Indeholder som hoved-
bestanddele kaliumchlorid og magnesium-
salte

37% K2O
Kalium bestemt som vandopløseligt K2O
5% MgO
Magnesium bestemt som vandopløselige
magnesiumsalte og udtrykt som MgO

Vandopløseligt kaliumoxid
Vandopløseligt magnesiumoxid

5  Kaliumsulfat Produkt fremstillet ved kemisk behandling af
kaliumsalte. Indeholder som hovedbestand-
del kaliumsulfat

47% K2O
Kalium bestemt som vandopløseligt K2O
Største chlorindhold: 3% Cl-

Vandopløseligt kaliumoxid
Valgfri angivelse af chlorindhold

6  Kaliumsulfat med
magnesium

Produkt fremstillet ved kemisk behandling af
kaliumsalte, evt. under tilsætning af
magnesiumsalte. Indeholder som hoved-
bestanddele kaliumsulfat og magnesium-
sulfat

22% K2O
Kalium bestemt som vandopløseligt K2O
8% MgO
Magnesium bestemt som vandopløselige
magnesiumsalte og udtrykt som MgO
Største chlorindhold: 3% Cl-

De almindelige handelsnavne
kan tilføjes valgfrit

Vandopløseligt kaliumoxid
Vandopløseligt magnesiumoxid
Valgfri angivelse af chlorindhold
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NR. TYPEBETEGNELSE
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

OG HOVEDBESTANDDELE

MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
(i vægtprocent)

ANGIVELSER TIL BESTEMMELSE AF INDHOLDET
AF NÆRINGSSTOFFER

ØVRIGE KRAV

YDERLIGERE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TYPEBE-

TEGNELSEN

NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

1 2 3 4 5 6
7  Kieserit med kalium-

sulfat
Produkt fremstillet ved behandling af kieserit
tilsat kaliumsulfat

8% MgO
Magnesium bestemt som vandopløseligt MgO
6% K2O
Kalium bestemt som vandopløseligt K2O
I alt MgO + K2O: 20%
Største chlorindhold: 3% Cl-

De almindelige handelsnavne
kan tilføjes valgfrit

Vandopløseligt magnesiumoxid
Vandopløseligt kaliumoxid
Valgfri angivelse af chlorindhold

B. Uorganiske sammensatte gødninger indeholdende hovednæringsstoffer

B.1. NPK-gødninger

TYPEBETEGNELSE NPK-gødninger
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE: Produkt fremstillet ad kemisk vej eller ved blanding uden tilsætning af organiske næringsstoffer af

animalsk eller vegetabilsk oprindelse
B.1.1. MINDSTEINDHOLD (I VÆGTPROCENT) AF NÆRINGSSTOFFER � I alt: 20% (N + P2O5 + K2O)

� for de enkelte næringsstoffer: 3% N, 5% P2O5, 5% K2O.
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FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

(1) Det totale kvæl-
stofindhold

(2) Nitratkvælstof
(3) Ammonium-kvæl-

stof
(4) Ureakvælstof
(5) Cyanamid-kvæl-

stof

(1) Vandopløseligt P2O5

(2) P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat
(3) P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og

i vand
(4) P2O5 kun mineral-syreopløseligt
(5) P2O5 opløseligt i alkalisk ammoniumcitrat

(efter Petermann)
(6a) Mineralsyreopløseligt P2O5. Mindst 75% af

det angivne indhold af P2O5 skal være oplø-
seligt i 2% citronsyre

Vandopløseligt K2O (1) Det totale kvæl-
stofindhold

(2)  Hvis indholdet af
en kvælstofforbin-
delse (2) til (5) ud-
gør 1 vægtprocent
eller mere, skal
denne deklareres

(3) Hvis over 28%, se
bilag III.2

1. En NPK-gødning, som hverken indeholder
thomasphosphat, glødephosphat, aluminium-calcium-
phosphat, delvist oplukket råphosphat eller blødt
råphosphat, skal garanteres efter en af de under (1), (2)
eller (3) angivne opløseligheder:

� udgør det vandopløselige P2O5 mindre end 2%, angi-
ves udelukkende opløseligheden (2)

� udgør det vandopløselige P2O5 mindst 2%, angives
opløseligheden (3) med samtidig påbudt angivelse af
det vandopløselige indhold af P2O5 [opløselighed (1)].

Indholdet af kun mineralsyreopløseligt P2O5 må ikke over-
stige 2%.

For denne gødningstype 1 udgør prøvemængden til
bestemmelse af opløselighederne (2) og (3) 1 g

(1) Vandopløseligt
kaliumoxid

(2) Angivelsen "chlor-
fattig" er bundet til
et størsteindhold
på 2% Cl.

(3) Det er tilladt at
garantere et vist
chlorindhold
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FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

(6b)P2O5 opløseligt i 2% citronsyre
(7)  mineralsyreopløseligt P2O5. Mindst 75% af

det angivne indhold af P2O5 skal være oplø-
seligt i alkalisk ammoniumcitrat (efter Joulie)

(8) mineralsyreopløseligt P2O5. Mindst 55% af
det angivne indhold af P2O5 skal være oplø-
seligt i 2% myresyre

2(a) En NPK-gødning, som indeholder blødt råphosphat
eller delvist oplukket råphosphat, må hverken inde-
holde thomasphosphat, glødephosphat eller alumi-
nium-calciumphosphat. Dette sikres ved hver af oplø-
selighederne (1), (3) og (4)

Denne gødningstype skal opfylde følgende krav:
� indeholde mindst 2% udelukkende mineralsyreoplø-

seligt P2O5 [opløselighed (4)]
� indeholde mindst 5% vand- og i neutralt ammonium-

citrat opløseligt P2O5 [opløselighed (3)]
� indeholde mindst 2,5% vandopløseligt P2O5 [opløse-

lighed 1)].

Denne gødningstype bringes i handelen som "NPK-gød-
ning med råphosphat" eller "NPK-gødning med delvist
oplukket råphosphat". For denne gødningstype 2a udgør
prøvemængden til bestemmelse af opløselighed (3) 3 g
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FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

 Formalingsgrader af grundbestanddelene:
 
 Thomasphosphat:  mindst 75% sigtegennemgang ved 0,160 mm maskevidde
 Aluminium-calcium-
phosphat

 mindst 90% sigtegennemgang ved 0,160 mm maskevidde

 Glødephosphat:  mindst 75% sigtegennemgang ved 0,160 mm maskevidde

 Blødt råphosphat  mindst 90% sigtegennemgang ved 0,063 mm maskevidde
 Delvist oplukket
råphosphat:

 mindst 90% sigtegennemgang ved 0,160 mm maskevidde

 2(b) En NPK-gødning, som indeholder aluminium-
calciumphosphat må hverken indeholde
thomasphosphat, glødephosphat, delvis oplukket
råphosphat eller råphosphat.

Garantien herfor er, at den pågældende gødning opfylder
opløselighederne (1) og (7), når bortses fra vandopløselig-
hed for så vidt angår (7)

Denne gødningstype skal opfylde følgende krav:

� indeholde mindst 2% vandopløseligt P2O5 [opløselig-
hed (1)]

� indeholde mindst 5% P2O5 svarende til opløselig-
hed (7).

 
 Denne gødningstype bringes i handelen under betegnelsen
"NPK-gødning med aluminium-calciumphosphat".
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FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

    3. For NPK-gødninger, der kun indeholder én af føl-
gende phosphorgødningstyper: thomasphosphat,
glødephosphat, aluminium-calciumphosphat, blødt
råphosphat, skal typebetegnelsen efterfølges af en
angivelse af phosphorbestanddelen.

Deklarationen for P2O5's opløselighed fastsættes efter
følgende opløseligheder:

� for gødninger på basis af thomasphosphat: opløselig-
hed (6a) (Frankrig, Italien, Spanien,
Portugal, Grækenland), (6b) (Tyskland, Belgien,
Danmark, Irland, Luxembourg, Nederlandene,
Det Forenede Kongerige og Østrig)

� for gødninger på basis af glødephosphat: opløselig-
hed (5)

� for gødninger på basis af aluminium-calciumphosphat:
opløselighed (7)

for gødninger på basis af blødt råphosphat: opløselig-
hed (8).
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B.1. NPK-gødning (fortsat)

TYPEBETEGNELSE NPK-gødning indeholdende crotonylidendiurea, eller isobutylidendiurea eller ureaformaldehyd (alt
efter tilfældet)

HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE: Produkt fremstillet ad kemisk vej, indeholdende crotonylidendiurea, eller isobutylidendiurea eller
ureaformaldehyd uden tilsætning af hovednæringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse

B.1.2.

MINDSTEINDHOLD (I VÆGTPROCENT) AF NÆRINGSSTOFFER � I alt: 20% (N + P2O5 + K2O)

� For hvert enkelt næringsstof:

•  5% N. Mindst 1/4 af det deklarerede totale kvælstofindhold skal stamme fra kvælstofforbindel-
serne (5) eller (6) eller (7). Mindst 3/5 af det deklarerede indhold af kvælstofforbindelsen (7)
skal være opløseligt i varmt vand

•  5% P2O5

•  5% K2O
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FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

(1) Total kvælstof
(2) Nitratkvælstof
(3) Ammoniumkvæl-

stof
(4) Urea-kvælstof
(5) Crotonylidendiurea

kvælstof
(6) Isobutyliden-

diureakvælstof
(7) Ureaformaldehyd-

kvælstof
(8) Ureaformaldehyd-

kvælstof udeluk-
kende opløseligt i
varmt vand

(9) Ureaformaldehyd-
kvælstof opløseligt
i koldt vand

(1) Vandopløseligt P2O5
(2) P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat
(3) P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og

i vand

Vandopløseligt K2O (1) Total kvælstof
(2) Hvis indholdet af

en kvælstofforbin-
delse (2) til (4) ud-
gør 1 vægtprocent
eller mere, skal
denne deklareres

(3) Den relevante af
kvælstofforbindel-
serne (5) til (7)

(4) Kvælstofforbindel-
sen (7) skal dekla-
reres som kvæl-
stofforbindelse (8)
og (9)

Denne NPK-gødning, som hverken indeholder
thomasphosphat, glødephosphat, aluminium-calcium-
phosphat, delvist oplukket råphosphat eller råphosphat,
skal deklareres efter en af de under (1), (2) eller (3)
angivne opløseligheder:

� udgør det vandopløselige P2O5 mindre end 2%, angi-
ves udelukkende opløseligheden (2)

� udgør det vandopløselige P2O5 mindst 2%, angives
opløseligheden (3) med samtidig påbudt angivelse af
det vandopløselige indhold af P2O5 [opløselighed (1)].

Indholdet af kun mineralsyreopløseligt P2O5 må ikke over-
stige 2%.

Prøvemængden til bestemmelse af opløselighederne (2)
eller (3) udgør 1 g

(1) Vandopløseligt
kaliumoxid

(2) Angivelsen
"chlorfattig" er
bundet til et stør-
steindhold på 2%
Cl.

(3) Det er tilladt at
garantere et vist
chlorindhold
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B.2. NP-gødninger

TYPEBETEGNELSE NP-gødninger
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE: Produkt fremstillet ad kemisk vej eller ved blanding uden tilsætning af organiske næringsstof-

fer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse
B.2.1. MINDSTEINDHOLD (I VÆGTPROCENT) AF NÆRINGSSTOFFER � I alt 18% (N + P2O5 )

� for de enkelte næringsstoffer: 3% N, 5% P2O5
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FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

(1) Total kvælstof
(2) Nitratkvælstof
(3) Ammoniumkvæl-

stof
(4) Ureakvælstof
(5) Cyanamidkvælstof

(1) Vandopløseligt P2O5
(2) P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat
(3) P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og

i vand
(4) P2O5 kun mineral-syreopløseligt
(5) P2O5 opløseligt i alkalisk ammoniumcitrat

(efter Petermann)
(6) Mineralsyreopløseligt P2O5. Mindst 75% af

det angivne indhold af P2O5 skal være oplø-
seligt i 2% citronsyre

(1) Total kvælstof
(2) Såfremt indholdet

af en kvælstoffor-
bindelse (2) til (5)
udgør 1 vægtpro-
cent eller mere
skal denne deklare-
res

1. En NP-gødning, som hverken indeholder thomas-
phosphat, glødephosphat, aluminium-calcium-
phosphat, delvist oplukket råphosphat eller blødt
råphosphat, skal garanteres efter en af de under (1), (2)
eller (3) angivne opløseligheder:

� udgør det vandopløselige P2O5 mindre end 2%, angi-
ves udelukkende opløseligheden (2)

� udgør det vandopløselige P2O5 mindst 2%, angives
opløseligheden (3) med samtidig påbudt angivelse af
det vandopløselige indhold af P2O5 [opløselighed (1)].

Indholdet af kun mineralsyreopløseligt P2O5 må ikke over-
stige 2%.

For denne gødningstype 1 udgør prøvemængden til
bestemmelse af opløselighederne (2) og (3) 1 g
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FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

(6b)P2O5 opløseligt i 2% citronsyre
(7) mineralsyreopløseligt P2O5. Mindst 75% af

det angivne indhold af P2O5 skal være oplø-
seligt i basisk ammoniumcitrat (efter Joulie)

(8) mineralsyreopløseligt P205. Mindst 55% af
det angivne indhold af P205 skal være opløse-
ligt i 2% myresyre

2 (a) En NP-gødning, som indeholder blødt råphosphat
eller delvist oplukket råphosphat, må hverken inde-
holde thomasphosphat, glødephosphat eller alumi-
nium-calciumphosphat.

 
 Dette sikres ved hver af opløselighederne (1), (3) og (4)

Denne gødningstype skal opfylde følgende krav:

� indeholde mindst 2% udelukkende mineralsyreoplø-
seligt P2O5 [opløselighed (4)]

� indeholde mindst 5% vand- og i neutralt ammonium-
citrat opløseligt P2O5 [opløselighed (3)]

� indeholde mindst 2,5% vandopløseligt P2O5 [opløse-
lighed 1)].

 
 Denne gødningstype bringes i handelen som "NP-gødning
med råphosphat" eller "NP-gødning med delvist oplukket
råphosphat".
 
 For denne gødningstype 2a udgør prøvemængden til
bestemmelse af opløselighed (3) 3 g
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FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

 Formalingsgrader af grundbestanddelene:
 
 Thomasphosphat:  mindst 75% sigtegennemgang ved 0,160 mm

maskevidde
 Aluminium-calciumphosphat  mindst 90% sigtegennemgang ved 0,160 mm

maskevidde
 Glødephosphat  mindst 75% sigtegennemgang ved 0,160 mm

maskevidde

 Blødt råphosphat  mindst 90% sigtegennemgang ved 0,063 mm
maskevidde

 Delvist oplukket råphosphat  mindst 90% sigtegennemgang ved 0,160 mm
maskevidde

  2 (b) En NP-gødning, som indeholder aluminium-
calciumphosphat må hverken indeholde thomas-
phosphat, glødephosphat, blødt råphosphat eller
delvis oplukket råphosphat

 
 Garantien herfor er, at den pågældende gødning opfylder
opløselighederne (1) og (7), når bortses fra vandopløselig-
hed for så vidt angår (7)
 
 Denne gødningstype skal opfylde følgende krav:
 
� indeholde mindst 2% vandopløseligt P2O5 [opløselig-

hed 1)].
� indeholde mindst 5% P2O5 svarende til opløselig-

hed (7).
 
 Denne gødningstype bringes i handelen under betegnelsen
"NP-gødning med aluminium-calciumphosphat".

 



12733/2/02 REV 2 ACA/am 27
BILAG I DG C II    DA

FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

     3. For NP-gødninger, der kun indeholder én af følgende
phosphorgødningstyper: thomasphosphat, gløde-
phosphat, aluminium-calciumphosphat, blødt
råphosphat, skal typebetegnelsen efterfølges af en
angivelse af phosphorbestanddelen.

 
 Deklarationen for P2O5's opløselighed fastsættes efter
følgende opløseligheder:
 
� for gødninger på basis af thomasphosphat: opløselig-

hed (6a) (Frankrig, Italien, Spanien,
Portugal, Grækenland), (6b) (Tyskland, Belgien,
Danmark, Irland, Luxembourg, Nederlandene,
Det Forenede Kongerige og Østrig)

� for gødninger på basis af glødephosphat: opløselig-
hed (5)

� for gødninger på basis af aluminium-calciumphosphat:
opløselighed (7)

� for gødninger på basis af blødt råphosphat: opløselig-
hed (8).
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B.2. NP-gødning (fortsat)
TYPEBETEGNELSE NP-gødning indeholdende crotonylidendiurea, eller isobutylidendiurea eller

ureaformaldehyd (alt efter tilfældet)
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE: Produkt fremstillet ad kemisk vej, indeholdende crotonylidendiurea, eller isobutylidendiurea

eller ureaformaldehyd uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk
oprindelse

B.2.2.

MINDSTEINDHOLD (I VÆGTPROCENT) AF NÆRINGSSTOFFER � I alt 18% (N + P2O5 )

� For hvert enkelt næringsstof:

•  5% N.

•  Mindst 1/4 af det deklarerede totale kvælstofindhold skal stamme fra kvælstofforbindel-
serne (5) eller (6) eller (7).

• Mindst 3/5 af det deklarerede indhold af kvælstofforbindelsen (7) skal være opløseligt i
varmt vand

•  5% P2O5
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FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES
I HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

(1) Total kvælstof
(2) Nitratkvælstof
(3) Ammoniumkvæl-

stof
(4) Ureakvælstof
(5) Crotonyliden-

diureakvælstof
(6) Isobutyliden-

diureakvælstof
(7) Ureaformaldehyd-

kvælstof
(8) Ureaformaldehyd-

kvælstof udeluk-
kende opløseligt i
varmt vand

(9) Ureaformaldehyd-
kvælstof opløseligt
i koldt vand

(1) Vandopløseligt P2O5

(2) P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat
(3) P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og

i vand

(1) Total kvælstof
(2) Hvis indholdet af

en kvælstofforbin-
delse (2) til (4)
udgør 1 vægtpro-
cent eller mere,
skal denne deklare-
res

(3) Den relevante af
kvælstofforbindel-
serne (5) til (7)
Kvælstofforbindel-
sen (7) skal dekla-
reres som kvæl-
stofforbindelse (8)
og (9)

Denne NP-gødning, som hverken indeholder thomas-
phosphat, glødephosphat, aluminium-calciumphosphat,
delvist oplukket råphosphat eller råphosphat, skal deklare-
res efter en af de under (1), (2) eller (3) angivne opløselig-
heder:

� udgør det vandopløselige P2O5 mindre end 2%, angives
udelukkende opløseligheden (2)

� udgør det vandopløselige P2O5 mindst 2%, angives
opløseligheden (3) med samtidig påbudt angivelse af det
vandopløselige indhold af P2O5 [opløselighed (1)].

Indholdet af kun mineralsyreopløseligt P2O5 må ikke over-
stige 2%.

Prøvemængden til bestemmelse af opløselighederne (2)
eller (3) udgør 1 g
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B.3. NK-gødninger

TYPEBETEGNELSE NK-gødninger
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE: Produkt fremstillet ad kemisk vej eller ved blanding uden tilsætning af organiske næringsstof-

fer af animalsk eller vegetabilsk oprindelseB.3.1.
MINDSTEINDHOLD (I VÆGTPROCENT) AF NÆRINGSSTOFFER � I alt: 18% (N + K2O)

� for de enkelte næringsstoffer: 3% N, 5% K2O

FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

(1) Total kvælstof
(2) Nitratkvælstof
(3) Ammoniumkvæl-

stof
(4) Ureakvælstof
(5) Cyanamidkvælstof

Vandopløseligt K2O (1) Total kvælstof
(2) Såfremt indholdet

af en kvælstoffor-
bindelse (2) til (5)
udgør 1 vægtpro-
cent eller mere
skal denne deklare-
res

(1) Vandopløseligt
kaliumoxid

(2) Angivelsen "chlor-
fattig" er bundet til
et størsteindhold
på 2% Cl.

(3) Det er tilladt at
garantere et vist
chlorindhold
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B.3. NK-gødninger (fortsat)

TYPEBETEGNELSE NK-gødning indeholdende crotonylidendiurea, eller isobutylidendiurea eller
ureaformaldehyd (alt efter tilfældet)

HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE: Produkt fremstillet ad kemisk vej, indeholdende crotonylidendiurea, eller isobutylidendiurea
eller ureaformaldehyd uden tilsætning af hovednæringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk
oprindelse

B.3.2.

MINDSTEINDHOLD (I VÆGTPROCENT) AF NÆRINGSSTOFFER � I alt: 18% (N + K2O)

� For hvert enkelt næringsstof:

•  5% N

Mindst ¼ af det deklarerede totale kvælstofindhold skal stamme fra kvælstofforbindelserne
(5) eller (6) eller (7).
Mindst 3/5 af det deklarerede indhold af kvælstofforbindelsen (7) skal være opløseligt i
varmt vand

•  5% K2O
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FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

(1) Total kvælstof
(2) Nitratkvælstof
(3) Ammoniumkvæl-

stof
(4) Ureakvælstof
(5) Crotonyliden-

diureakvælstof
(6) Isobutyliden-

diureakvælstof
(7) Ureaformaldehyd-

kvælstof
(8) Ureaformaldehyd-

kvælstof udeluk-
kende opløseligt i
varmt vand

(9) Ureaformaldehyd-
kvælstof opløseligt
i koldt vand

Vandopløseligt K2O (1) Total kvælstof
(2) Såfremt indholdet

af en kvælstoffor-
bindelse (2) til (4)
udgør 1 vægtpro-
cent eller mere
skal denne deklare-
res

(3) Den relevante af
kvælstofforbindel-
serne (5) til (7)
Kvælstofforbindel-
sen (7) skal dekla-
reres som kvæl-
stofforbindelse (8)
og (9)

(1) Vandopløseligt
kaliumoxid

(2) Angivelsen "chlor-
fattig" er bundet til
et størsteindhold
på 2% Cl.

(3) Det er tilladt at
garantere et vist
chlorindhold
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B.4. PK-gødninger

TYPEBETEGNELSE PK-gødninger
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE: Produkt fremstillet ad kemisk vej eller ved blanding uden tilsætning af organiske næringsstoffer af ani-

malsk eller vegetabilsk oprindelse
MINDSTEINDHOLD (I VÆGTPROCENT) AF NÆRINGSSTOFFER � I alt: 18% (P2O5 + K2O)

� for de enkelte næringsstoffer: 5% P2O5, 5% K2O

FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

(1) Vandopløseligt P2O5

(2)  P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat
(3)  P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og i

vand
(4)  P2O5 kun mineral-syreopløseligt
(5)  P2O5 opløseligt i alkalisk ammoniumcitrat

(efter Petermann)
(6a) Mineralsyreopløseligt P2O5. Mindst 75% af

det angivne indhold af P2O5 skal være oplø-
seligt i 2% citronsyre

Vandopløseligt K2O 1. En PK-gødning, som hverken indeholder thomas-
phosphat, glødephosphat, aluminium-calciumphosphat,
delvist oplukket råphosphat eller blødt råphosphat, skal
garanteres efter en af de under (1), (2) eller (3) angivne
opløseligheder:

� udgør det vandopløselige P2O5 mindre end 2%, angi-
ves udelukkende opløseligheden (2)

� udgør det vandopløselige P2O5 mindst 2%, angives
opløseligheden (3) med samtidig påbudt angivelse af
det vandopløselige indhold af P2O5 [opløselighed (1)].

(1) Vandopløseligt
kaliumoxid

(2) Angivelsen "chlor-
fattig" er bundet til
et størsteindhold
på 2% Cl.

(3) Det er tilladt at
garantere et vist
chlorindhold
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FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

Indholdet af kun mineralsyreopløseligt P2O5 må ikke over-
stige 2%.
For denne gødningstype 1 udgør prøvemængden til
bestemmelse af opløselighederne (2) og (3) 1 g

(6b) P205 opløseligt i 2% citronsyre
(7) mineralsyreopløseligt P2O5. Mindst 75% af

det angivne indhold af P2O5 skal være oplø-
seligt i basisk ammoniumcitrat (efter Joulie)

(8) mineralsyreopløseligt P205. Mindst 55% af
det angivne indhold skal være opløseligt i
2% myresyre

2 (a) En PK-gødning, som indeholder blødt råphosphat
eller delvist oplukket råphosphat, må hverken inde-
holde thomasphosphat, glødephosphat eller alumi-
nium-calciumphosphat.

Dette sikres ved hver af opløselighederne (1), (3) og (4)
Denne gødningstype skal opfylde følgende krav:
� indeholde mindst 2% udelukkende mineralsyreoplø-

seligt P2O5 [opløselighed (4)]
� indeholde mindst 5% vand- og i neutralt ammonium-

citrat opløseligt P2O5 [opløselighed (3)]
� indeholde mindst 2,5% vandopløseligt P2O5 [opløse-

lighed 1)].
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FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

Denne gødningstype bringes i handelen som "PK-gødning
med råphosphat" eller "PK-gødning med delvist oplukket
råphosphat".
 
 For denne gødningstype 2a udgør prøvemængden til
bestemmelse af opløselighed (3) 3 g

Formalingsgrader af grundbestanddelene

Thomasphosphat: mindst 75% sigtegennemgang ved 0,160 mm maske-
vidde

Aluminium-calciumphosphat mindst 90% sigtegennemgang ved 0,160 mm maske-
vidde

Glødephosphat mindst 75% sigtegennemgang ved 0,160 mm maske-
vidde

Blødt råphosphat mindst 90% sigtegennemgang ved 0,063 mm maske-
vidde

Delvist oplukket råphosphat mindst 90% sigtegennemgang ved 0,160 mm maske-
vidde

 2 (b) En PK-gødning, der indeholder aluminium-
calciumphosphat, må hverken indeholde thomas-
phosphat, glødephosphat eller delvis oplukket
råphosphat.
Garantien herfor er, at den pågældende gødning
opfylder opløselighederne (1) og (7), når bortses fra
vandopløselighed for så vidt angår (7)

 Denne gødningstype skal opfylde følgende krav:
� indeholde mindst 2% vandopløseligt P2O5 [opløselig-

hed 1)].
� indeholde mindst 5% P2O5 svarende til opløselig-

hed (7).
Denne gødningstype bringes i handelen under betegnelsen
"PK-gødning med aluminium-calciumphosphat".
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FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

 3. For PK-gødninger, der kun indeholder én af følgende
phosphorgødningstyper: thomasphosphat, gløde-
phosphat, aluminium-calciumphosphat, blødt råphos-
phat, skal typebetegnelsen efterfølges af en angivelse af
phosphorbestanddelen.

Deklarationen for P2O5's opløselighed fastsættes efter
følgende opløseligheder:

� for gødninger på basis af thomasphosphat: opløselig-
hed (6a) (Frankrig, Italien, Spanien,
Portugal, Grækenland), (6b) (Tyskland, Belgien,
Danmark, Irland, Luxembourg, Nederlandene,
Det Forenede Kongerige og Østrig)

� for gødninger på basis af glødephosphat: opløselig-
hed (5)

� for gødninger på basis af aluminium-calciumphosphat:
opløselighed (7)

� for gødninger på basis af blødt råphosphat: opløselig-
hed (8).
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C. Uorganiske flydende gødninger

C.1. Flydende enkeltgødninger

 NR.  TYPEBETEGNELSE
 HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

 OG HOVEDBESTANDDELE

 MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
 (i vægtprocent) ANGIVELSER TIL
BESTEMMELSE AF INDHOLDET AF

NÆRINGSSTOFFER
 ØVRIGE KRAV

 YDERLIGERE OPLYSNINGER
 ELLER TYPEBETEGNELSE

 NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

 NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

 1  2  3  4  5  6
 1.  Opløsning af kvæl-

stofgødning (kvæl-
stof fertilizer solu-
tion)

 Produkt fremstillet ad kemisk vej og ved
opløsning i vand. Stabil ved atmosfæretryk.
Uden tilsætning af organiske næringsstoffer
af animalsk eller vegetabilsk oprindelse

 15% N
 Kvælstof bestemt som total kvælstof eller, hvis
der kun er én form, som nitrat-, ammonium- eller
ureakvælstof.
 Største indhold af biuret:
 urea-N × 0,026

  Total kvælstof og for de former, hvis
mængde overstiger 1%, ammoniumkvælstof,
nitratkvælstof, og/eller ureakvælstof.
 Dersom biuretindholdet er mindre end 0.2%,
kan der anføres "biuretfattig"

 2.  Ureaammonium-
nitratopløsning

 Produkt fremstillet ad kemisk vej og ved
opløsning i vand, indeholder ammonium-
nitrat og urea

 26% N
 Kvælstof bestemt som totalkvælstof, hvoraf ca.
halvdelen stammer fra urea.
 Største indhold af biuret: 0,5%

  Total kvælstof
 Nitratkvælstof, ammoniumkvælstof og urea-
kvælstof
 Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2%,
kan der anføres "biuretfattig"
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 NR.  TYPEBETEGNELSE
 HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

 OG HOVEDBESTANDDELE

 MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
 (i vægtprocent) ANGIVELSER TIL
BESTEMMELSE AF INDHOLDET AF

NÆRINGSSTOFFER
 ØVRIGE KRAV

 YDERLIGERE OPLYSNINGER
 ELLER TYPEBETEGNELSE

 NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

 NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

 1  2  3  4  5  6
 3.  Calciumnitratopløs-

ning
 Produkt fremstillet ved opløsning af
calciumnitrat i vand

 8% N
 Kvælstof udtrykt som nitratkvælstof, hvoraf højst
1% er ammoniumkvælstof.
 Calcium bestemt som vandopløseligt CaO

 Typebetegnelsen kan i givet
fald efterfølges af en af føl-
gende angivelser:
� til bladgødskning
� til fremstilling af nærings-

opløsninger
� til spredning af flydende

gødning

 Total kvælstof
 Vandopløseligt calciumoxid til de anvendel-
ser, der er angivet i spalte 5
 Valgfrit:
� nitratkvælstof
� ammoniumkvælstof

4. Magnesiumnitrat-
opløsning

Kemisk fremstillet produkt, opløst i vand og
indeholdende magnesiumnitrat

6% N
Kvælstof bestemt som nitratkvælstof
9% MgO
Magnesium bestemt som vandopløseligt magne-
siumoxid
pH minimum: 4

Nitratkvælstof
Vandopløseligt magnesiumoxid
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 NR.  TYPEBETEGNELSE
 HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

 OG HOVEDBESTANDDELE

 MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
 (i vægtprocent) ANGIVELSER TIL
BESTEMMELSE AF INDHOLDET AF

NÆRINGSSTOFFER
 ØVRIGE KRAV

 YDERLIGERE OPLYSNINGER
 ELLER TYPEBETEGNELSE

 NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

 NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

 1  2  3  4  5  6
5. Calciumnitrat-sus-

pension
Produkt fremstillet ved suspension af
calciumnitrat i vand

8% N
Kvælstof bestemt som total kvælstof eller som
nitratkvælstof og ammoniumkvælstof.
Største indhold af ammoniumkvælstof: 1,0%
14% CaO Calcium bestemt som vandopløseligt
CaO

Typebetegnelsen kan i givet
fald efterfølges af en af føl-
gende angivelser:
� til bladgødskning
� til fremstilling af nærings-

opløsninger
� til spredning som flydende

gødning

Total kvælstof
Nitratkvælstof
Vandopløseligt calciumoxid til de anvendel-
ser, der er angivet i spalte 5

6. Kvælstofgødnings-
opløsning med
ureaformaldehyd

Kemisk fremstillet produkt eller fremstillet
ved opløsning af ureaformaldehyd og en
kvælstofgødning fra liste A-1 i denne for-
ordning, undtagen 3(a), 3(b), og 5, i vand

18% N bestemt som total kvælstof
Mindst 1/3 af det deklarerede totale kvælstofind-
hold skal stamme fra ureaformaldehyd. Største
indhold af biuret: (ureakvælstof +
ureaformaldehydkvælstof) x 0,026

Total kvælstof
For så vidt som de findes i en mængde på
mindst 1%:
� nitratkvælstof
� ammoniumkvælstof
� ureakvælstof
Ureaformaldehydkvælstof
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 NR.  TYPEBETEGNELSE
 HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE

 OG HOVEDBESTANDDELE

 MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER
 (i vægtprocent) ANGIVELSER TIL
BESTEMMELSE AF INDHOLDET AF

NÆRINGSSTOFFER
 ØVRIGE KRAV

 YDERLIGERE OPLYSNINGER
 ELLER TYPEBETEGNELSE

 NÆRINGSSTOFFER, HVIS INDHOLD SKAL
DEKLARERES

 NÆRINGSSTOFFERNES FORMER OG
OPLØSELIGHEDER ØVRIGE KRITERIER

 1  2  3  4  5  6
7. Kvælstofgødnings-

suspension med
ureaformaldehyd

Kemisk fremstillet produkt eller fremstillet
ved suspension af ureaformaldehyd og en
kvælstofgødning fra liste A-1 i denne for-
ordning, undtagen 3(a), 3(b), og 5, i vand

18% N bestemt som totalkvælstof
Mindst 1/3 af det deklarerede totale kvælstofind-
hold skal stamme fra ureaformaldehyd, hvoraf
mindst 3/5 skal være opløseligt i varmt vand
Største indhold af biuret: (ureakvælstof +
ureaformaldehydkvælstof) x 0,026

Total kvælstof
For så vidt som de findes i en mængde på
mindst 1%:
� nitratkvælstof
� ammoniumkvælstof
� ureakvælstof
Ureaformaldehydkvælstof
Ureaformaldehydkvælstof opløseligt i koldt
vand
Ureaformaldehydkvælstof udelukkende
opløseligt i varmt vand

C.2. Flydende sammensatte gødninger

TYPEBETEGNELSE Opløsning af PK-gødning
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE: Produkt fremstillet ad kemisk vej og ved opløsning i vand. Stabil ved atmosfæretryk. Uden

tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse

C.2.1. MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER (I VÆGTPROCENT) OG
ANDRE KRAV

� I alt: 15% (N + P2O5 + K2O)

� for de enkelte næringsstoffer: 2% N, 3% P2O5, 3% K2O

� Største indhold af biuret: urea-N × 0,026
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FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

(1) Total kvælstof
(2) Nitratkvælstof
(3) Ammonium-

kvælstof
(4) Ureakvælstof

Vandopløseligt P2O5 Vandopløseligt K2O (1) Total kvælstof
(2) Dersom en af

kvælstofformerne
(2) - (4) udgør 1
vægtprocent eller
mere, skal den
deklareres

(3) Dersom
biuretindholdet er
mindre end 0,2%,
kan der anføres
"biuretfattig"

Vandopløseligt P2O5 (1) Vandopløseligt
kaliumoxid

(2) Kun gødning, der
højst indeholder
2% chlor, må
betegnes som
"chlorfattig"

(3) Chlorindholdet
kan anføres
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C.2. Flydende sammensatte gødninger (fortsat)

TYPEBETEGNELSE Suspension af NPK-gødning
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE: Produkt i flydende form, hvis hovednæringsstoffer stammer fra stoffer, der både er opslæmmet

og opløst i vand. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk
oprindelse

C.2.2. MINDSTEINDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER (I VÆGTPROCENT) OG
ANDRE KRAV

� I alt: 20% (N + P2O5 + K2O)

� for de enkelte næringsstoffer: 3% N, 4% P2O5, 4% K2O

� Største indhold af biuret: urea-N × 0,026
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FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

(1) Total kvælstof
(2) Nitratkvælstof
(3) Ammonium-

kvælstof
(4) Ureakvælstof

(1) Vandopløseligt P2O5

(2) P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat
(3) P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og

i vand

Vandopløseligt K2O (1) Total kvælstof
(2) Hvis en af kvæl-

stofformerne 2-4
udgør 1 vægtpro-
cent eller mere,
skal den deklare-
res

(3) Hvis biuretind-
holdet er mindre
end 0,2%, kan der
anføres "biuret-
fattig"

Gødningerne må hverken indeholde thomasphosphat,
aluminium-calcium-phosphat, glødephosphat, delvis
oplukket råphosphat eller råphosphat
(1) Hvis indholdet af vandopløseligt P2O5 er mindre end

2%, deklareres kun opløselighed 2
(2) Hvis indholdet af vandopløseligt P2O5 er 2%, eller

derover, deklareres opløselighed 3, idet indholdet af
vandopløseligt P2O5 altid anføres

(1) Vandopløseligt
kaliumoxid

(2) Kun gødning, der
højst indeholder
2% chlor, må
betegnes som
"chlorfattig"

(3) Chlorindholdet
kan anføres
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C.2. Flydende sammensatte gødninger (fortsat)

TYPEBETEGNELSE Opløsning af NP-gødning
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE: Produkt fremstillet ad kemisk vej og ved opløsning i vand. Stabil ved atmosfæretryk. Uden

tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse

C.2.3. MINDSTEINDHOLD (I VÆGTPROCENT) AF NÆRINGSSTOFFER � I alt 18% (N + P2O5 )

� for de enkelte næringsstoffer: 3% N, 5% P2O5

� max. biuret-indhold: urea N x 0,026



12733/2/02 REV 2 ACA/am 45
BILAG I DG C II    DA

FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

(1) Total kvælstof
(2) Nitratkvælstof
(3) Ammonium-

kvælstof
(4) Ureakvælstof

Vandopløseligt P2O5 (1) Total kvælstof
(2) Hvis en af kvæl-

stofforbindelserne
(2) - (4) udgør 1
vægtprocent eller
mere, skal den
deklareres

(3) Hvis biuretind-
holdet er mindre
end 0,2%, kan der
anføres "biuret-
fattig"

Vandopløseligt P2O5
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C.2. Flydende sammensatte gødninger (fortsat)

TYPEBETEGNELSE Suspension af NP-gødning
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE: Produkt i flydende form, hvis hovednæringsstoffer stammer fra stoffer, der både er opslæmmet

og opløst i vand. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk
oprindelse

C.2.4. MINDSTEINDHOLD (I VÆGTPROCENT) AF NÆRINGSSTOFFER � I alt 18% (N + P2O5 )

� for de enkelte næringsstoffer: 3% N, 5% P2O5,

� max. biuret-indhold: urea N x 0,026



12733/2/02 REV 2 ACA/am 47
BILAG I DG C II    DA

FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

(1) Total kvælstof
(2) Nitratkvælstof
(3) Ammonium-

kvælstof
(4) Ureakvælstof

(1) Vandopløseligt P2O5

(2) P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat
(3) P2O5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og

i vand

(4) Total kvælstof
(5) Hvis en af kvæl-

stofforbindelserne
(2) - (4) udgør 1
vægtprocent eller
mere, skal den
deklareres

(6) Hvis biuretind-
holdet er mindre
end 0,2%, kan der
anføres "biuret-
fattig"

(1) Hvis indholdet af vandopløseligt P2O5 er mindre end
2%, deklareres kun opløselighed 2

(2) Hvis indholdet af vandopløseligt P2O5 er 2% eller
derover, deklareres opløselighed 3, idet indholdet af
vandopløseligt P2O5 altid anføres.

Gødningerne må hverken indeholde thomasphosphat,
aluminium-calcium-phosphat, glødephosphat, delvis
oplukket råphosphat eller råphosphat
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C.2. Flydende sammensatte gødninger (fortsat)

TYPEBETEGNELSE Opløsning af NP-gødning
HENVISNING TIL FREMSTILLINGSMÅDE: Produkt fremstillet ad kemisk vej og ved opløsning i vand. Stabil ved atmosfæretryk. Uden

tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse

C.2.5. MINDSTEINDHOLD (I VÆGTPROCENT) AF NÆRINGSSTOFFER � I alt: 15% (N + K2O)

� for de enkelte næringsstoffer: 3% N, 5% K2O

� max. biuret-indhold: urea N x 0,026



12733/2/02 REV 2 ACA/am 49
BILAG I DG C II    DA

FORMER OG OPLØSELIGHEDER SAMT INDHOLD AF NÆRINGSSTOFFER, SOM SKAL DEKLARERES I
HENHOLD TIL DE I SPALTE 4, 5 OG 6 GIVNE SPECIFIKATIONER FORMALINGSGRADER

ANGIVELSE AF GØDNINGERNES KARAKTERISTISKE EGENSKABER
ØVRIGE KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
1 2 3 4 5 6

(1) Total kvælstof
(2) Nitratkvælstof
(3) Ammonium-

kvælstof
(4) Ureakvælstof

Vandopløseligt K2O (1) Total kvælstof
(2) Hvis en af kvæl-

stofformerne (2) -
(4) udgør 1 vægt-
procent eller
mere, skal den
deklareres

(3) Hvis biuretind-
holdet er mindre
end 0,2%, kan der
anføres "biuret-
fattig"

(1) Vandopløseligt
kaliumoxid

(2) Kun gødning, der
højst indeholder
2% chlor, må
betegnes som
"chlorfattig"

(3) Chlorindholdet
kan anføres
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