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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ.  /2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε τα λιπάσµατα

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής, Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 EE C 51 Ε, 26.02.2002, σ. 1 και ΕΕ C 227 E, 24.9.2002, σ. 503.
2 EE C 80, 3.4.2002, σ. 6.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2002 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), Κοινή θέση του Συµβουλίου της ..................(δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
......................(δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η οδηγία του Συµβουλίου 76/116/ΕΟΚ της 18ης ∆εκεµβρίου 1975 περί προσεγγίσεως των

νοµοθεσιών των κρατών µελών περί λιπασµάτων 1, η οδηγία του Συµβουλίου 80/876/ΕΟΚ

της 15ης Ιουλίου 1980 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα

απλά λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και µε µεγάλη περιεκτικότητα σε άζωτο 2, η

οδηγία της Επιτροπής 87/94/ΕΟΚ της 8ης ∆εκεµβρίου 1986 όσον αφορά την προσέγγιση των

νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις διαδικασίες για τον έλεγχο των

χαρακτηριστικών, των ορίων και της εκρηκτικότητας των απλών λιπασµάτων µε βάση το

νιτρικό αµµώνιο και µε µεγάλη περιεκτικότητα σε άζωτο 3, και την οδηγία της Επιτροπής

77/535/ΕΟΚ της 22ας Ιουνίου 1977 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών

των σχετικών µε τις µεθόδους δειγµατοληψίας και αναλύσεως των λιπασµάτων 4, έχουν

τροποποιηθεί ουσιωδώς αρκετές φορές. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο «Απλούστερη νοµοθεσία για την εσωτερική

αγορά» (SLIM) και µε το σχέδιο δράσης για την ενιαία αγορά, οι εν λόγω οδηγίες πρέπει, για

λόγους σαφήνειας, να καταργηθούν και να αντικατασταθούν από ενιαίο κείµενο.

(2) Η κοινοτική νοµοθεσία περί λιπασµάτων έχει πολύ τεχνικό περιεχόµενο. Συνεπώς, ένας

κανονισµός αποτελεί το πιό ενδεδειγµένο νοµικό µέσο, καθώς επιβάλλει άµεσα στους

παρασκευαστές ακριβείς απαιτήσεις εφαρµοστέες ταυτοχρόνως και µε τον ίδιο τρόπο σε

ολόκληρη την Κοινότητα.

                                                
1 EE L 24, 30.1.1976, σ. 21. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/97/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 18, 23.1.1999, σ. 60).
2 EE L 250, 23.9.1980, σ. 7. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/63/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 335, 6.12.1997, σ. 15).
3 EE L 38, 7.2.1987, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 88/126/ΕΟΚ (ΕΕ L 63,

9.3.1988, σ. 12).
4 EE L 213, 22.8.1977, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/8/ΕΚ

(EE L 86, 20.4.1995, σ. 41).
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(3) Σε κάθε κράτος µέλος, τα λιπάσµατα πρέπει να παρουσιάζουν ορισµένα τεχνικά

χαρακτηριστικά καθοριζόµενα βάσει υποχρεωτικών διατάξεων. Οι εν λόγω διατάξεις, οι

οποίες αφορούν ειδικότερα τη σύνθεση και τον ορισµό των διαφόρων τύπων λιπασµάτων, την

ονοµασία των διαφόρων τύπων λιπασµάτων, την αναγνώριση και συσκευασία τους,

διαφέρουν µεταξύ των κρατών µελών, πράγµα που δηµιουργεί φραγµούς για το

ενδοκοινοτικό εµπόριο. Συνεπώς, θα πρέπει να εναρµονιστούν.

(4) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της προτεινόµενης δράσης, και συγκεκριµένα η εδραίωση της

εσωτερικής αγοράς λιπασµάτων, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη χωρίς

κοινά τεχνικά κριτήρια και µπορεί, συνεπώς, λόγω της κλίµακας της δράσης, να επιτευχθεί

καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την

αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της

αναλογικότητας, του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προς

επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(5) Είναι αναγκαίο να καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο η ονοµασία, ο ορισµός και η σύνθεση

ορισµένων λιπασµάτων («λιπάσµατα ΕΚ»).

(6) Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν κοινοτικοί κανόνες για την αναγνώριση, την

ανιχνευσιµότητα και την επισήµανση των λιπασµάτων ΕΚ, καθώς επίσης και για το κλείσιµο

της συσκευασίας.

(7) Θα πρέπει να θεσπιστεί, σε κοινοτικό επίπεδο, µια διαδικασία ακολουθητέα όταν ένα κράτος

µέλος κρίνει αναγκαίο να περιορίσει τη διάθεση λιπασµάτων ΕΚ στην αγορά.
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(8) Η παραγωγή λιπασµάτων παρουσιάζει ποικίλες διακυµάνσεις, ανάλογα µε τις µεθόδους

παραγωγής και τα βασικά υλικά. Παραλλαγές παρατηρούνται επίσης στις διαδικασίες

δειγµατοληψίας και ανάλυσης. Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθούν περιθώρια ανοχής για τη

δηλωνόµενη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά. Προς το συµφέρον των χρηστών του

γεωργικού τοµέα, είναι σκόπιµο τα εν λόγω περιθώρια να είναι αρκετά στενά.

(9) Οι επίσηµοι έλεγχοι συµµόρφωσης των λιπασµάτων ΕΚ προς τις απαιτήσεις του παρόντος

κανονισµού όσον αφορά την ποιότητα και τη σύνθεση θα πρέπει να διενεργούνται από

εργαστήρια εγκεκριµένα από τα κράτη µέλη και κοινοποιηµένα στην Επιτροπή.

(10) Το νιτρικό αµµώνιο είναι το κύριο συστατικό διαφόρων προϊόντων, µερικά από τα οποία

προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως λιπάσµατα και άλλα ως εκρηκτικά. Είναι αναγκαίο,

λόγω της ιδιαίτερης φύσης των λιπασµάτων νιτρικού αµµωνίου µε υψηλή περιεκτικότητα σε

άζωτο και των απαιτήσεων που συνεπάγεται για τη δηµόσια ασφάλεια, την υγεία και την

προστασία των εργαζοµένων, να θεσπιστούν πρόσθετοι κοινοτικοί κανόνες για τα λιπάσµατα

ΕΚ του τύπου αυτού.

(11) Ορισµένα από τα εν λόγω προϊόντα ενδέχεται να είναι επικίνδυνα και θα µπορούσαν ενίοτε

να χρησιµοποιηθούν για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους προορίζονταν,

πράγµα που µπορεί κάλλιστα να θέσει σε κίνδυνο πρόσωπα και αγαθά. Συνεπώς, οι

παρασκευαστές πρέπει να υποχρεωθούν να λαµβάνουν ενδεδειγµένα µέτρα προς αποτροπή

τέτοιων χρήσεων και ιδίως να εξασφαλίζουν την ανιχνευσιµότητα των εν λόγω λιπασµάτων.
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(12) Προς το συµφέρον της δηµόσιας ασφάλειας, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να καθοριστούν σε

κοινοτικό επίπεδο τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες που διακρίνουν τα λιπάσµατα ΕΚ

νιτρικού αµµωνίου µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο από ποικιλίες νιτρικού αµµωνίου που

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή εκρηκτικών.

(13) Τα λιπάσµατα ΕΚ νιτρικού αµµωνίου µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο πρέπει να

ανταποκρίνονται σε ορισµένα χαρακτηριστικά ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι αβλαβή. Οι

παρασκευαστές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλα τα λιπάσµατα νιτρικού αµµωνίου µε

υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο έχουν ολοκληρώσει µε επιτυχία τις δοκιµές εκρηκτικότητας

πριν τη διάθεση των εν λόγω λιπασµάτων στην αγορά.

(14) Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά µε τις µεθόδους των κλειστών θερµικών κύκλων

ακόµη και εάν οι µέθοδοι αυτές ενδέχεται να µην προσοµοιώνουν αναγκαστικά όλες τις

συνθήκες που δηµιουργούνται κατά τη µεταφορά και την αποθήκευση.

(15) Τα λιπάσµατα µπορούν να περιέχουν ως προσµείξεις ουσίες οι οποίες ενδέχεται να

παρουσιάζουν κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το

περιβάλλον. Μετά τη γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Επιτροπής για την Τοξικότητα, την

Οικοτοξικότητα και το Περιβάλλον (SCTEE), η Επιτροπή σκοπεύει να ρυθµίσει την τυχαία

παρουσία καδµίου στα ανόργανα λιπάσµατα και, εφόσον απαιτείται, να εκπονήσει πρόταση

κανονισµού την οποία σκοπεύει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

Εάν κριθεί σκόπιµο, θα αναληφθεί η διενέργεια παρόµοιας µελέτης σχετικά µε άλλες

προσµείξεις.
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(16) Είναι σκόπιµο να προβλεφθεί µια διαδικασία που θα τηρείται από οιονδήποτε παρασκευαστή

ή αντιπρόσωπο αυτού που επιθυµεί να συµπεριλάβει ένα νέο τύπο λιπάσµατος στο

Παράρτηµα I για να χρησιµοποιήσει την ένδειξη «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ».

(17) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε

την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των

όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 1.

(18) Τα κράτη µέλη καθορίζουν κυρώσεις για την περίπτωση παράβασης των διατάξεων του

παρόντος κανονισµού. ∆ύνανται να προβλέψουν ότι ο παρασκευαστής που παραβαίνει το

άρθρο 27 µπορεί να καταβάλει πρόστιµο ίσο µε το δεκαπλάσιο της αγοραίας τιµής του

φορτίου που δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.

(19) Οι οδηγίες 76/116/ΕΟΚ, 77/535/ΕΟΚ, 80/876/ΕΟΚ και 87/94/ΕΟΚ θα πρέπει να

καταργηθούν,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

                                                
1 EE L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά ως λιπάσµατα µε την

ένδειξη «λίπασµα ΕΚ».

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί :

(α) «Λίπασµα» : υλικό του οποίου ο κύριος προορισµός είναι να παρέχει θρεπτικά συστατικά στα

φυτά.

(β) «Κύριο θρεπτικό συστατικό» : µόνον τα στοιχεία άζωτο, φωσφόρος και κάλιο.

(γ) «∆ευτερεύον θρεπτικό συστατικό» : τα στοιχεία ασβέστιο, µαγνήσιο, νάτριο και θείο.
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(δ) «Θρεπτικά ιχνοστοιχεία» : τα στοιχεία βόριο, κοβάλτιο, χαλκός, σίδηρος, µαγγάνιο,

µολυβδαίνιο και ψευδάργυρος, τα οποία έχουν ουσιαστική σηµασία για την ανάπτυξη των

φυτών, σε ποσότητες όµως µικρές συγκριτικά µε εκείνες των κύριων και δευτερευόντων

θρεπτικών συστατικών.

(ε) «Ανόργανο λίπασµα» : λίπασµα στο οποίο τα δηλούµενα θρεπτικά συστατικά περιέχονται

υπό ανόργανη µορφή, που λαµβάνεται µε εκχύλιση ή µε φυσικές ή/και χηµικές διεργασίες.

Το ασβεστοκυαναµίδιο, η ουρία και τα προϊόντα συµπύκνωσης και συνδυασµού αυτής,

καθώς και τα λιπάσµατα που περιέχουν θρεπτικά ιχνοστοιχεία υπό µορφή χηλικού ή άλλου

συµπλόκου, µπορούν να θεωρούνται, κατά συνθήκη, ως ανόργανα λιπάσµατα.

(στ) «Θρεπτικό ιχνοστοιχείο υπό µορφή χηλικού συµπλόκου» : θρεπτικό ιχνοστοιχείο

συνδεδεµένο µε ένα από τα οργανικά µόρια που απαριθµούνται στο Τµήµα E.3.1 του

Παραρτήµατος I.

(ζ) «Θρεπτικό ιχνοστοιχείο υπό µορφή συµπλόκου» : θρεπτικό ιχνοστοιχείο συνδεδεµένο µε ένα

από τα µόρια που απαριθµούνται στο Τµήµα E.3.2 του Παραρτήµατος I.

(η) «Τύπος λιπασµάτων» : λιπάσµατα µε κοινή ονοµασία τύπου σύµφωνα µε το Παράρτηµα I.

(θ) «Απλό λίπασµα» : αζωτούχο, φωσφορικό ή καλιούχο λίπασµα, µε δηλωτέα περιεκτικότητα

σε ένα µόνο από τα βασικά θρεπτικά συστατικά.

(ι) «Σύνθετο λίπασµα» : λίπασµα που λαµβάνεται χηµικώς ή µε ανάµειξη ή µε συνδυασµό των

δύο, µε δηλωτέα περιεκτικότητα σε δύο τουλάχιστον από τα κύρια θρεπτικά συστατικά.
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(ια) «Σύµπλοκο λίπασµα» : σύνθετο λίπασµα που είναι προϊόν χηµικής αντίδρασης, διάλυσης ή,

σε στερεά κατάσταση, κοκκοποίησης, µε δηλωτέα περιεκτικότητα σε δύο τουλάχιστον από τα

κύρια θρεπτικά συστατικά. Στη στερεά του κατάσταση, ο κάθε κόκκος περιέχει όλα τα

θρεπτικά συστατικά στη δηλούµενη σύνθεση.

(ιβ) «Σύµµεικτο λιπασµάτων» : λίπασµα που λαµβάνεται µε ξηρή ανάµειξη διαφόρων

λιπασµάτων, χωρίς χηµική αντίδραση.

(ιγ) «∆αφυλλικό λίπασµα» : λίπασµα κατάλληλο για εφαρµογή στο φύλλωµα µιας καλλιέργειας,

µέσω του οποίου γίνεται και η πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών.

(ιδ) «Υγρό λίπασµα» : λίπασµα σε µορφή αιωρήµατος ή διαλύµατος.

(ιε) «Λίπασµα σε µορφή διαλύµατος» : υγρό λίπασµα απαλλαγµένο από στερεά σωµατίδια.

(ιστ) «Λίπασµα σε µορφή αιωρήµατος» : λίπασµα δύο φάσεων στο οποίο στερεά σωµατίδια

αιωρούνται µέσα στην υγρή φάση.

(ιζ) «∆ήλωση» : δήλωση της ποσότητας, της µορφής και της διαλυτότητας των θρεπτικών

συστατικών, εγγυηµένων εντός καθορισµένων ορίων ανοχής.
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(ιη) «∆ηλουµένη περιεκτικότητα» : η περιεκτικότητα λιπάσµατος σε ένα στοιχείο ή σε οξείδιό

του, η οποία, βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας, αναγράφεται σε ετικέτα ή σε συνοδευτικό

έγγραφο λιπάσµατος ΕΚ.

(ιθ) «Ανοχή» : η επιτρεπόµενη απόκλιση της µετρούµενης περιεκτικότητας σε ένα θρεπτικό

συστατικό από την δηλουµένη περιεκτικότητα.

(κ) «Ευρωπαϊκό Πρότυπο» : τα πρότυπα CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) τα οποία

έχουν αναγνωριστεί επισήµως από την Κοινότητα και των οποίων τα στοιχεία αναφοράς

έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(κα) «Συσκευασία» : δοχείο, µε χωρητικότητα έως 1 000 kg, το οποίο µπορεί να σφραγιστεί, και

το οποίο χρησιµοποιείται για τη φύλαξη, την προστασία, το χειρισµό και τη διανοµή του

λιπάσµατος.

(κβ) «Χύµα» : λίπασµα το οποίο δεν είναι συσκευασµένο όπως προβλέπεται από τον παρόντα

κανονισµό.

(κγ) «∆ιάθεση στην αγορά» : η προµήθεια λιπάσµατος, επί πληρωµή ή δωρεάν, ή η αποθήκευση

µε σκοπό την προµήθεια. Η εισαγωγή λιπάσµατος στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής

Κοινότητας θεωρείται ως διάθεση στην αγορά.

(κδ) «Παρασκευαστής» : το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση ενός

λιπάσµατος στην αγορά· ειδικότερα, ο παραγωγός, ο εισαγωγέας, ο συσκευαστής που

εργάζεται για λογαριασµό του, ή οποιοδήποτε πρόσωπο που µεταβάλλει τα χαρακτηριστικά

λιπάσµατος, θεωρείται παρασκευαστής. Ωστόσο, ο διανοµέας ο οποίος δεν µεταβάλλει τα

χαρακτηριστικά του λιπάσµατος δεν θεωρείται παρασκευαστής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Άρθρο 3

Λίπασµα ΕΚ

Κάθε λίπασµα το οποίο ανήκει σε έναν από τους τύπους λιπασµάτων του Παραρτήµατος Ι και το

οποίο πληροί τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό, µπορεί να χαρακτηρίζεται ως

«λίπασµα ΕΚ».

Ο χαρακτηρισµός «λίπασµα ΕΚ» δεν χρησιµοποιείται για λιπάσµατα που δεν είναι σύµφωνα µε τον

παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 4

Εγκατάσταση στην Κοινότητα

Ο παρασκευαστής πρέπει να είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, είναι δε υπεύθυνος για τη

συµµόρφωση του «λιπάσµατος ΕΚ» προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
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Άρθρο 5

Ελεύθερη κυκλοφορία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 και της λοιπής κοινοτικής νοµοθεσίας, τα κράτη µέλη δεν

απαγορεύουν, περιορίζουν ή εµποδίζουν τη διάθεση στην αγορά λιπασµάτων τα οποία φέρουν το

χαρακτηρισµό «λίπασµα ΕΚ» και τα οποία ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος

κανονισµού, επικαλούµενα σύνθεση, ενδείξεις αναγνώρισης, επισήµανση ή συσκευασία, καθώς και

άλλες διατάξεις του παρόντος κανονισµού.

2. Τα λιπάσµατα που φέρουν το χαρακτηρισµό «λίπασµα ΕΚ» σύµφωνα µε τον παρόντα

κανονισµό κυκλοφορούν ελεύθερα στο εσωτερικό της Κοινότητας.

Άρθρο 6

Υποχρεωτικές ενδείξεις

1. Προς εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 9, τα κράτη µέλη δύνανται να ορίζουν ότι η

αναγραφή της περιεκτικότητας σε άζωτο, φωσφόρο και κάλιο των λιπασµάτων που διατίθενται

στην αγορά τους εκφράζεται ως εξής :

(α) άζωτο αποκλειστικά σε στοιχειακή µορφή (N), και είτε

(β) φωσφόρος και κάλιο αποκλειστικά σε στοιχειακή µορφή (P, K), ή
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(γ) φωσφόρος και κάλιο αποκλειστικά υπό µορφή οξειδίων (P2O5, K2O), ή

(δ) φωσφόρος και κάλιο υπό τις δύο µορφές, στοιχειακή και οξειδίων, ταυτόχρονα.

Όταν επιλέγεται η αναγραφή της περιεκτικότητας σε φωσφόρο και κάλιο σε στοιχειακή µορφή,

όλες οι υπό µορφή οξειδίων αναφορές που περιέχονται στα παραρτήµατα νοούνται ως αναφορές σε

στοιχειακή µορφή, για δε τη µετατροπή και τον υπολογισµό χρησιµοποιούνται οι παρακάτω

συντελεστές :

(α) φωσφόρος (P) = πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) × 0,436,

(β) κάλιο (K) = οξείδιο του καλίου (K2O) × 0,830.

2. Τα κράτη µέλη δύνανται να ορίσουν ότι η σε ασβέστιο, µαγνήσιο, νάτριο και θείο

περιεκτικότητα των λιπασµάτων µε δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά και, εφόσον πληρούνται οι

προϋποθέσεις του άρθρου 17, των λιπασµάτων µε κύρια θρεπτικά συστατικά που διατίθενται στην

αγορά τους εκφράζεται :

(α) υπό µορφή οξειδίων (CaO, MgO, Na2O, SO3), ή

(β) σε στοιχειακή µορφή (Ca, Mg, Na, S), ή

(γ) και µε τις δύο µορφές.
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Για να µετατραπεί η περιεκτικότητα σε οξείδιο του ασβεστίου, οξείδιο του µαγνησίου, οξείδιο του

νατρίου και τριοξείδιο του θείου σε περιεκτικότητα σε ασβέστιο, µαγνήσιο, νάτριο και θείο

αντιστοίχως, χρησιµοποιούνται οι παρακάτω συντελεστές :

(α) ασβέστιο (Ca) = οξείδιο του ασβεστίου (CaO) × 0,715,

(β) µαγνήσιο (Mg) = οξείδιο του µαγνησίου (MgO) × 0,603,

(γ) νάτριο (Na) = οξείδιο του νατρίου (Na2O) × 0,742,

(δ) θείο (S) = τριοξείδιο του θείου (SO3) × 0,400.

Όταν υπολογίζεται η περιεκτικότητα σε οξείδιο ή σε στοιχείο, το αποτέλεσµα που προκύπτει

στρογγυλοποιείται προς το πλησιέστερο δεκαδικό ψηφίο για τη δήλωση.

3. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να εµποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ενός «λιπάσµατος ΕΚ»

που περιλαµβάνει επισήµανση και στις δύο µορφές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

4. Η περιεκτικότητα των λιπασµάτων ΕΚ που ανήκουν στους τύπους λιπασµάτων των

Τµηµάτων A, B, Γ και ∆ του Παραρτήµατος I σε ένα ή περισσότερα από τα θρεπτικά ιχνοστοιχεία

βόριο, κοβάλτιο, χαλκό, σίδηρο, µαγγάνιο, µολυβδαίνιο ή ψευδάργυρο, πρέπει να δηλώνεται

εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις :

(α) τα θρεπτικά ιχνοστοιχεία προστίθενται τουλάχιστον µε τις κατώτατες περιεκτικότητες όπως

προσδιορίζονται στα Τµήµατα E.2.2 και E.2.3 του Παραρτήµατος I,
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(β) το λίπασµα ΕΚ εξακολουθεί να πληρεί τις απαιτήσεις των Τµηµάτων A, B, Γ και ∆ του

Παραρτήµατος I.

5. Όταν τα θρεπτικά ιχνοστοιχεία είναι τα κανονικά συστατικά των πρώτων υλών που

προορίζονται για την παροχή των κύριων (N, P, K) και των δευτερευόντων (Ca, Mg, Na, S)

θρεπτικών συστατικών, µπορούν προαιρετικά να δηλώνονται, υπό τον όρο ότι αυτά τα θρεπτικά

ιχνοστοιχεία απαντώνται τουλάχιστον στις κατώτατες περιεκτικότητες που προσδιορίζονται στα

Τµήµατα E.2.2 και E.2.3 του Παραρτήµατος I.

6. Η περιεκτικότητα σε θρεπτικά ιχνοστοιχεία δηλώνεται ως εξής :

(α) για τα λιπάσµατα που ανήκουν στους τύπους λιπασµάτων του Τµήµατος E.1 του

Παραρτήµατος I, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της στήλης 6 του Τµήµατος αυτού,

(β) για τα µείγµατα λιπασµάτων του σηµείου (α), τα οποία περιέχουν δύο τουλάχιστον

διαφορετικά θρεπτικά ιχνοστοιχεία και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Τµήµατος E.2.1

του Παραρτήµατος I, και για τα λιπάσµατα που ανήκουν στους τύπους λιπασµάτων των

Τµηµάτων A, B, Γ και ∆ του Παραρτήµατος I, µε αναγραφή :

(i) της συνολικής περιεκτικότητας, ως ποσοστού (%) επί της µάζας του λιπάσµατος,

(ii) του υδατοδιαλυτού περιεχοµένου, ως ποσοστού επί της µάζας του λιπάσµατος, όταν το

διαλυτό περιεχόµενο είναι το ήµισυ τουλάχιστον του συνολικού.

Όταν ένα θρεπτικό ιχνοστοιχείο µικροσυστατικό είναι πλήρως υδατοδιαλυτό, δηλώνεται µόνο το

υδατοδιαλυτό περιεχόµενο.
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Όταν ένα θρεπτικό ιχνοστοιχείο συνδέεται χηµικώς µε οργανικό µόριο, η περιεκτικότητα του

θρεπτικού ιχνοστοιχείου στο λίπασµα δηλώνεται αµέσως µετά το υδατοδιαλυτό περιεχόµενο ως

ποσοστό (%) επί της µάζας του προϊόντος, µε την ένδειξη «σχηµατίζει χηλικό σύµπλοκο µε...» ή

«σχηµατίζει σύµπλοκο µε...» και µε αναφορά του ονόµατος του οργανικού µορίου όπως απαντά

στο Τµήµα E.3 του Παραρτήµατος I. Το όνοµα του οργανικού µορίου µπορεί να αντικατασταθεί µε

βραχυγραφία.

Άρθρο 7

Αναγνωριστικές ενδείξεις

1. Οι παρασκευαστές µεριµνούν ώστε στα λιπάσµατα ΕΚ να αναγράφονται οι αναγνωριστικές

ενδείξεις που απαριθµούνται στο άρθρο 9.

2. Εάν το λίπασµα είναι συσκευασµένο, οι αναγνωριστικές αυτές ενδείξεις αναγράφονται στη

συσκευασία ή σε προσαρτηµένη ετικέτα. Εάν το λίπασµα είναι χύµα, οι ενδείξεις αυτές πρέπει να

αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα.

Άρθρο 8

Ανιχνευσιµότητα

Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 παρ. 3, ο παρασκευαστής, για να εξασφαλίζεται η

ανιχνευσιµότητα των λιπασµάτων ΕΚ, τηρεί αρχεία της προέλευσης των λιπασµάτων. Αυτά τα

αρχεία θα διατίθενται στα κράτη µέλη για έλεγχο καθόσον διάστηµα διατίθεται το λίπασµα στην

αγορά, καθώς και για επιπλέον διάστηµα δύο ετών αφού ο παρασκευαστής παύσει να το

προµηθεύει.
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Άρθρο 9

Ενδείξεις

1. Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών κανόνων, οι συσκευασίες, οι ετικέτες και τα

συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 7 φέρουν τις εξής ενδείξεις :

(α) Υποχρεωτικές αναγνωριστικές ενδείξεις

− η ένδειξη «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ» µε κεφαλαία,

− εφόσον υπάρχει, η ονοµασία του τύπου του λιπάσµατος, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1,

− προκειµένου για σύµµεικτα λιπάσµατα, ο χαρακτηρισµός «σύµµεικτο» επιπλέον της

ονοµασίας του τύπου,

− οι πρόσθετες ενδείξεις που ορίζονται στα άρθρα 19, 21 ή 23,

− τα θρεπτικά συστατικά αναγράφονται µε το όνοµα και το κατάλληλο χηµικό σύµβολο

π.χ. άζωτο (N), φωσφόρος (P), πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5), κάλιο (K), οξείδιο

του καλίου (K2O), ασβέστιο (Ca), οξείδιο του ασβεστίου (CaO), µαγνήσιο (Mg),

οξείδιο του µαγνησίου (MgO), νάτριο (Na), οξείδιο του νατρίου (Na2O), θείο (S),

τριοξείδιο του θείου (SO3), βόριο (B), χαλκός (Cu), κοβάλτιο (Co), σίδηρος (Fe),

µαγγάνιο (Mn), µολυβδαίνιο (Mo), ψευδάργυρος (Zn),



12733/2/02 REV 2 GA/sa 18
DG C II    EL

− εάν το λίπασµα περιέχει θρεπτικά ιχνοστοιχεία εκ των οποίων µερικά ή όλα συνδέονται

χηµικώς µε οργανικό µόριο, η ονοµασία του θρεπτικού ιχνοστοιχείου συνοδεύεται από

έναν εκ των δύο χαρακτηρισµών που ακολουθούν:

(i) «σχηµατίζει χηλικό σύµπλοκο µε �» (ονοµασία του χηλικού παράγοντα ή

βραχυγραφία αυτού όπως αναφέρεται στο τµήµα E.3.1 του παραρτήµατος I),

(ii) «σχηµατίζει σύµπλοκο µε �» (ονοµασία του συµπλεκτικού παράγοντα όπως

αναφέρεται στο τµήµα E.3.2 του παραρτήµατος I),

− τα θρεπτικά ιχνοστοιχεία που περιέχονται στο λίπασµα, απαριθµούµενα µε την

αλφαβητική σειρά των χηµικών τους συµβόλων: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn,

− οι ειδικές οδηγίες χρήσης για τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στα τµήµατα Ε.1 και

Ε.2 του παραρτήµατος Ι,

− οι ποσότητες των υγρών λιπασµάτων, εκφραζόµενες σε µάζα. Η αναγραφή των

ποσοτήτων υγρών λιπασµάτων σε όγκο ή σε µάζα προς όγκο (χιλιόγραµµα ανά

εκατόλιτρο ή γραµµάρια ανά λίτρο) είναι προαιρετική,

− καθαρή ή µικτή µάζα, και, προαιρετικά, όγκος προκειµένου για υγρά λιπάσµατα. Όταν

δίδεται η µικτή µάζα, σηµειώνεται παραπλεύρως και το απόβαρο,

− η ονοµασία ή η εταιρική επωνυµία και η διεύθυνση του παρασκευαστή.
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(β) Προαιρετικές αναγνωριστικές ενδείξεις

− οι απαριθµούµενες στο Παράρτηµα I,

− οδηγίες σχετικά µε την αποθήκευση και το χειρισµό του λιπάσµατος, για δε τα

λιπάσµατα που δεν περιέχονται στο Παράρτηµα Ι, τµήµατα Ε.1 και Ε.2, οι ειδικές

οδηγίες χρήσης τους,

− ενδείξεις σχετικές µε τις δόσεις και τους όρους χρήσης του λιπάσµατος ανάλογα µε το

έδαφος και το είδος της καλλιέργειας,

− το σήµα του παρασκευαστή και η εµπορική περιγραφή του προϊόντος.

Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σηµείο β) δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση µε τις

αναφερόµενες στο σηµείο α), πρέπει δε να διαχωρίζονται σαφώς από αυτές.

2. Όλες οι ενδείξεις της παραγράφου 1 πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς από κάθε άλλη

πληροφορία που αναγράφεται στη συσκευασία, τις ετικέτες και τα συνοδευτικά έγγραφα.

3. Τα υγρά λιπάσµατα µπορούν να διατίθενται στην αγορά µόνον εφόσον ο παρασκευαστής

παρέχει κατάλληλες πρόσθετες οδηγίες, ιδίως όσον αφορά τη θερµοκρασία αποθήκευσης και την

πρόληψη ατυχηµάτων κατά την αποθήκευση.
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4. Λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύµφωνα µε την

κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παρ. 2.

Άρθρο 10

Επισήµανση

1. Οι ετικέτες ή οι ενδείξεις που αναγράφονται στη συσκευασία και περιέχουν τις λεπτοµερείς

πληροφορίες του άρθρου 9 τοποθετούνται σε εµφανή θέση. Οι ετικέτες πρέπει να είναι

στερεωµένες στη συσκευασία ή στο σύστηµα που χρησιµοποιείται για το κλείσιµο της

συσκευασίας. Εάν το σύστηµα αυτό αποτελείται από σφραγίδα, η σφραγίδα αυτή πρέπει να φέρει

το όνοµα ή το σήµα του συσκευαστή.

2. Οι ενδείξεις της παραγράφου 1 πρέπει να είναι και να παραµένουν ανεξίτηλες και

ευανάγνωστες.

3. Για τα λιπάσµατα χύµα που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, δεύτερη φράση, το

εµπόρευµα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα των εγγράφων που περιέχουν τις αναγνωριστικές

ενδείξεις, στα οποία να υπάρχει πρόσβαση για τις ανάγκες της επιθεώρησης.

Άρθρο 11

Γλώσσες

Η ετικέτα, οι επί της συσκευασίας ενδείξεις και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να είναι

συντεταγµένα τουλάχιστον στην ή τις εθνικές γλώσσες του κράτους µέλους όπου το λίπασµα ΕΚ

διατίθεται στην αγορά.
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Άρθρο 12

Συσκευασία

Για τα συσκευασµένα λιπάσµατα ΕΚ, το κλείσιµο της συσκευασίας πρέπει να γίνεται µε τέτοιο

τρόπο ή µέσο ώστε, µετά το άνοιγµα, το κλείσιµο, η σφραγίδα ή και η ίδια η συσκευασία να

καταστρέφονται ανεπανόρθωτα. Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται σάκοι µε βαλβίδες.

Άρθρο 13

Περιθώρια ανοχής

1. Το περιεχόµενο των λιπασµάτων ΕΚ σε θρεπτικά συστατικά πρέπει να συµφωνεί µε τα

περιθώρια ανοχής του Παραρτήµατος II, τα οποία λαµβάνουν υπόψη τις διακυµάνσεις της

παρασκευής, της δειγµατοληψίας και των αναλύσεων.

2. Ο παρασκευαστής δεν πρέπει να εκµεταλλεύεται συστηµατικά τα περιθώρια ανοχής του

Παραρτήµατος II.

3. ∆εν επιτρέπονται ανοχές για τις ανώτατες και κατώτατες τιµές περιεκτικότητας του

Παραρτήµατος I.
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Άρθρο 14

Απαιτήσεις για τα λιπάσµατα

Ένας τύπος λιπάσµατος µπορεί να περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα I µόνον εάν :

(α) παρέχει θρεπτικά συστατικά µε αποτελεσµατικό τρόπο,

(β) προβλέπονται γι� αυτόν κατάλληλες µέθοδοι δειγµατοληψίας, ανάλυσης και, εφόσον

απαιτείται, δοκιµής.

(γ) υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, δεν βλάπτει την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των

φυτών, ούτε το περιβάλλον.

Άρθρο 15

Ρήτρα διασφάλισης

1. Όταν ένα κράτος µέλος έχει βάσιµους λόγους να πιστεύει ότι ένα συγκεκριµένο λίπασµα ΕΚ,

µολονότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού, συνιστά δυνητικό κίνδυνο για

την ασφάλεια ή την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών ή κίνδυνο για το περιβάλλον,

µπορεί να απαγορεύσει προσωρινά στην επικράτειά του τη διάθεσή του στην αγορά ή να την

εξαρτά από ειδικούς όρους. Το κράτος µέλος αυτό ενηµερώνει αµέσως σχετικά τα άλλα κράτη

µέλη και την Επιτροπή, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους.
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2. Η Επιτροπή λαµβάνει σχετική απόφαση µέσα σε 90 ηµέρες αφότου ενηµερωθεί, µε τη

διαδικασία επιτροπής του άρθρου 32, παράγραφος 2.

3. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν αποκλείουν τη λήψη µέτρων από την Επιτροπή ή

ένα κράτος µέλος τα οποία δικαιολογούνται για λόγους δηµόσιας ασφάλειας, µε σκοπό την

απαγόρευση, τον περιορισµό ή την παρεµπόδιση της διάθεσης λιπασµάτων ΕΚ στην αγορά.

ΤΙΤΛΟΣ II

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Άρθρο 16

Πεδίο εφαρµογής

Το παρόν κεφάλαιο ισχύει για τα στερεά ή υγρά, απλά ή σύνθετα ανόργανα λιπάσµατα µε κύρια

θρεπτικά συστατικά, συµπεριλαµβανοµένων όσων περιέχουν δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά

ή/και θρεπτικά ιχνοστοιχεία, µε την κατώτατη περιεκτικότητα θρεπτικών συστατικών που

προβλέπεται στα Τµήµατα A, B, Γ, E.2.2 ή E.2.3 του Παραρτήµατος I.
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Άρθρο 17

∆ήλωση δευτερευόντων θρεπτικών συστατικών σε λιπάσµατα µε κύρια θρεπτικά συστατικά

Η περιεκτικότητα σε ασβέστιο, µαγνήσιο, νάτριο και θείο ως δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά

των λιπασµάτων ΕΚ που ανήκουν στους τύπους λιπασµάτων που απαριθµούνται στα Τµήµατα Α,

Β και Γ του Παραρτήµατος I µπορεί να δηλώνεται, εφόσον η περιεκτικότητα στα στοιχεία αυτά

ανέρχεται τουλάχιστον στα παρακάτω ποσοστά:

(α) 2% οξείδιο του ασβεστίου (CaO), δηλ. 1,4% Ca,

(β) 2% οξείδιο του µαγνησίου (MgO), δηλ. 1,2% Mg,

(γ) 3% οξείδιο του νατρίου (Na2O), δηλ. 2,2% Na,

(δ) 5% τριοξείδιο του θείου (SO3), δηλ. 2% S.

Στην περίπτωση αυτή, στην περιγραφή του τύπου λιπάσµατος προστίθενται οι πρόσθετες ενδείξεις

που προβλέπονται στο άρθρο 19, παράγραφος 2, σηµείο ii).

Άρθρο 18

Ασβέστιο, µαγνήσιο, νάτριο και θείο

1. Η περιεκτικότητα των απαριθµούµενων στα Τµήµατα A, B, και Γ του Παραρτήµατος I

λιπασµάτων σε µαγνήσιο, νάτριο και θείο εκφράζεται µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
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(α) ολική περιεκτικότητα, ως ποσοστό (%) επί της µάζας του λιπάσµατος,

(β) ολική περιεκτικότητα και περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόµενο, ως ποσοστό % επί

της µάζας του λιπάσµατος όταν η περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό περιεχόµενο ανέρχεται

στο ένα τέταρτο τουλάχιστον της ολικής περιεκτικότητας,

(γ) όταν ένα στοιχείο είναι πλήρως υδατοδιαλυτό, δηλώνεται µόνο η περιεκτικότητα σε

υδατοδιαλυτό περιεχόµενο, ως ποσοστό (%) επί της µάζας.

2. Η περιεκτικότητα σε ασβέστιο δηλώνεται µόνον εάν είναι υδατοδιαλυτό, οπότε εκφράζεται

ως ποσοστό (%) επί της µάζας του λιπάσµατος, εκτός εάν το Παράρτηµα I ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 19

Αναγνωριστικές ενδείξεις

1. Πέραν των υποχρεωτικών αναγνωριστικών ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 9,

παράγραφος 1, σηµείο α), αναγράφονται και οι ενδείξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3,

4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στα σύνθετα λιπάσµατα, µετά την ένδειξη του τύπου, προστίθενται τα εξής:

(i) τα χηµικά σύµβολα των δηλούµενων δευτερευόντων θρεπτικών συστατικών, εντός

παρενθέσεων και µετά τα σύµβολα των κύριων θρεπτικών συστατικών,
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(ii) οι αριθµοί που υποδηλώνουν την περιεκτικότητα σε κύρια θρεπτικά συστατικά.

Η περιεκτικότητα σε δηλούµενα δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά αναγράφεται

εντός παρενθέσεων µετά την περιεκτικότητα σε κύρια θρεπτικά συστατικά.

3. Η ονοµασία του τύπου του λιπάσµατος µπορεί να συνοδεύεται µόνο από τους αριθµούς

που υποδηλώνουν την περιεκτικότητα σε κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά.

4. Εφόσον δηλώνονται θρεπτικά ιχνοστοιχεία, αναγράφεται η ένδειξη «µε θρεπτικά

ιχνοστοιχεία», ή η πρόθεση «µε» συνοδευόµενη από το ή τα ονόµατα των περιεχόµενων θρεπτικών

ιχνοστοιχείων και από τα χηµικά τους σύµβολα.

5. Η δηλούµενη περιεκτικότητα σε βασικά και δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά δίδεται ως

ποσοστό επί της µάζας σε ακέραιο αριθµό ή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, µέχρις ενός δεκαδικού

ψηφίου, εφόσον υπάρχει κατάλληλη µέθοδος ανάλυσης.

Στα λιπάσµατα που περιέχουν περισσότερα από ένα δηλούµενα θρεπτικά συστατικά, η σειρά

αναγραφής των µεν βασικών θρεπτικών συστατικών είναι N, P2O5 ή/και P, K2O ή/και K, των δε

δευτερευόντων θρεπτικών συστατικών CaO ή/και Ca, MgO ή/και Mg, Na2O ή/και Na, SO3 ή/και S.

Η δηλούµενη περιεκτικότητα σε κάθε θρεπτικό ιχνοστοιχείο πρέπει να συνοδεύεται µε το όνοµα

και το σύµβολό του, και να αναγράφεται ως ποσοστό (%) επί της µάζας κατά τα οριζόµενα στα

Τµήµατα E.2.2 και E.2.3 του Παραρτήµατος I και σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διαλυτότητες.
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6. Οι µορφές και η διαλυτότητα των θρεπτικών συστατικών εκφράζονται επίσης ως

ποσοστό (%) επί της µάζας του λιπάσµατος, εκτός εάν στο Παράρτηµα I προβλέπεται ρητώς άλλος

τρόπος έκφρασης.

Σηµειώνεται µε ένα δεκαδικό ψηφίο, εκτός εάν πρόκειται για θρεπτικά ιχνοστοιχεία , οπότε

ακολουθούνται τα προβλεπόµενα στα Τµήµατα E.2.2 και E.2.3 του Παραρτήµατος I.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Άρθρο 20

Πεδίο εφαρµογής

Το παρόν κεφάλαιο ισχύει για τα στερεά ή υγρά ανόργανα λιπάσµατα µε δευτερεύοντα θρεπτικά

συστατικά, συµπεριλαµβανοµένων όσων περιέχουν θρεπτικά ιχνοστοιχεία, µε την κατώτατη

περιεκτικότητα που προβλέπεται στα Τµήµατα ∆, E.2.2 και E.2.3 του Παραρτήµατος I.

Άρθρο 21

Αναγνωριστικές ενδείξεις

1. Πέραν των υποχρεωτικών αναγνωριστικών ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 9,

παράγραφος 1, σηµείο α), αναγράφονται και οι ενδείξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3,

4 και 5 του παρόντος άρθρου.
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2. Εάν υπάρχουν δηλωµένα θρεπτικά ιχνοστοιχεία, η ένδειξη «µε θρεπτικά ιχνοστοιχεία », ή η

πρόθεση «µε» συνοδευόµενη από το ή τα ονόµατα των περιεχοµένων θρεπτικών ιχνοστοιχείων και

από τα χηµικά τους σύµβολα.

3. Η δηλούµενη περιεκτικότητα σε δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά δίδεται ως ποσοστό (%)

επί της µάζας σε ακέραιο αριθµό ή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, µέχρις ενός δεκαδικού ψηφίου,

εφόσον υπάρχει κατάλληλη µέθοδος ανάλυσης.

Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά, ακολουθείται η εξής

σειρά:

CaO ή/και Ca, MgO ή/και Mg, Na2O ή/και Na, SO3 ή/και S.

Η δηλούµενη περιεκτικότητα σε κάθε θρεπτικό µικροστοιχείο πρέπει να συνοδεύεται µε το όνοµα

και το σύµβολό του και να αναγράφεται ως ποσοστό (%)επί της µάζας, κατά τα οριζόµενα στα

Τµήµατα E.2.2 και E.2.3 του Παραρτήµατος I και σύµφωνα µε τη διαλυτότητα.

4. Οι µορφές και η διαλυτότητα των θρεπτικών συστατικών εκφράζονται επίσης ως ποσοστό

(%) επί της µάζας του λιπάσµατος, εκτός εάν στο Παράρτηµα I προβλέπεται ρητώς άλλος τρόπος

αναγραφής.

Σηµειώνεται ένα δεκαδικό ψηφίο, εκτός εάν πρόκειται για θρεπτικά ιχνοστοιχεία, οπότε

ακολουθούνται τα προβλεπόµενα στα Τµήµατα E.2.2 και E.2.3 του Παραρτήµατος I.

5. Η περιεκτικότητα σε ασβέστιο δηλώνεται µόνον εάν πρόκειται για υδατοδιαλυτό ασβέστιο,

εκφραζόµενη ως ποσοστό (%) επί της µάζας του λιπάσµατος, εκτός εάν το Παράρτηµα Ι ορίζει

άλλως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Άρθρο 22

Πεδίο εφαρµογής

Το παρόν κεφάλαιο ισχύει για τα στερεά ή υγρά ανόργανα λιπάσµατα µε θρεπτικά ιχνοστοιχεία, µε

την κατώτατη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά που προβλέπεται στα Τµήµατα E.1 και E.2.1

του Παραρτήµατος I.

Άρθρο 23

Αναγνωριστικές ενδείξεις

1. Πέραν των υποχρεωτικών αναγνωριστικών ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 9,

παράγραφος 1, σηµείο α), αναγράφονται και οι ενδείξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3,

4 και 5 του παρόντος άρθρου.

2. Εάν το λίπασµα περιέχει περισσότερα του ενός θρεπτικά ιχνοστοιχεία, αναγράφεται η

ονοµασία τύπου «µείγµα θρεπτικών ιχνοστοιχείων », συνοδευόµενη από τα ονόµατα των

περιεχόµενων θρεπτικών ιχνοστοιχείων και τα χηµικά τους σύµβολα.
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3. Η δηλούµενη περιεκτικότητα σε δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά δίδεται ως ποσοστό (%)

επί της µάζας σε ακέραιο αριθµό ή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, µέχρις ενός δεκαδικού ψηφίου όταν

πρόκειται για λιπάσµατα που περιέχουν ένα µόνο θρεπτικό ιχνοστοιχείο (Τµήµα E.1 του

Παραρτήµατος I).

4. Οι µορφές και η διαλυτότητα των θρεπτικών ιχνοστοιχείων εκφράζονται επίσης ως

ποσοστό (%) επί της µάζας του λιπάσµατος, εκτός εάν στο Παράρτηµα I προβλέπεται ρητά ότι η

περιεκτικότητα αυτή εκφράζεται διαφορετικά.

Ο αριθµός των δεκαδικών ψηφίων για τα θρεπτικά ιχνοστοιχεία προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα

προβλεπόµενα στο Τµήµα E.2.1 του Παραρτήµατος I.

5. Στην ετικέτα ή στα συνοδευτικά έγγραφα και, προκειµένου για προϊόντα των Τµηµάτων E.1

και E.2.1 του Παραρτήµατος I, µετά τις υποχρεωτικές και τις προαιρετικές ενδείξεις, προστίθεται

το εξής κείµενο :

«Χρησιµοποιείται µόνον σε περίπτωση αναγνωρισµένης ανάγκης. Να µη γίνεται υπέρβαση των

ενδεικνυόµενων δόσεων.»

Άρθρο 24

Συσκευασία

Τα λιπάσµατα ΕΚ που καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου συσκευάζονται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΖΩΤΟ

Άρθρο 25

Πεδίο εφαρµογής

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως απλά ή σύνθετα λιπάσµατα νιτρικού αµµωνίου µε

υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο νοούνται προϊόντα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο τα οποία

παρασκευάζονται για να χρησιµοποιηθούν ως λιπάσµατα και περιέχουν άζωτο σε ποσοστό ανώτερο

από 28% επί της µάζας σε σχέση µε το νιτρικό αµµώνιο.

Αυτός ο τύπος λιπάσµατος ενδέχεται να περιέχει και ανόργανες ή αδρανείς ουσίες.

Οι ουσίες που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή αυτού του τύπου λιπάσµατος δεν πρέπει να

αυξάνουν την ευαισθησία του στη θερµότητα ούτε την εκρηκτικότητά του.

Άρθρο 26

Μέτρα και έλεγχοι ασφαλείας

1. Οι παρασκευαστές µεριµνούν ώστε τα απλά λιπάσµατα νιτρικού αµµωνίου µε υψηλή

περιεκτικότητα σε άζωτο να είναι σύµφωνα προς τις διατάξεις του Τµήµατος 1 του

Παραρτήµατος III.
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2. Στο πλαίσιο των επίσηµων ελέγχων απλών λιπασµάτων νιτρικού αµµωνίου µε υψηλή

περιεκτικότητα σε άζωτο, οι οποίοι προβλέπονται από το παρόν κεφάλαιο, ο έλεγχος, η ανάλυση

και η δοκιµή διενεργούνται σύµφωνα µε τις µεθόδους που περιγράφονται στο Τµήµα 3 του

Παραρτήµατος III.

3. Για να εξασφαλίζεται η ανιχνευσιµότητα των λιπασµάτων ΕΚ νιτρικού αµµωνίου µε υψηλή

περιεκτικότητα σε άζωτο που διατίθενται στην αγορά, ο παρασκευαστής τηρεί αρχεία των

ονοµασιών και των διευθύνσεων των εγκαταστάσεων, καθώς και των φορέων εκµετάλλευσης των

εγκαταστάσεων όπου έχουν παρασκευαστεί τα λιπάσµατα και τα κύρια συστατικά τους. Αυτά τα

αρχεία θα διατίθενται στα κράτη µέλη για έλεγχο καθόσον διάστηµα διατίθεται το λίπασµα στην

αγορά, καθώς και για επιπλέον διάστηµα δύο ετών αφού ο παρασκευαστής παύσει να το διαθέτει.

Άρθρο 27

∆οκιµή εκρηκτικότητας

Με την επιφύλαξη των µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 26, ο παρασκευαστής µεριµνά ώστε

κάθε τύπος λιπάσµατος ΕΚ νιτρικού αµµωνίου µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο που διατίθεται

στην αγορά να έχει υποστεί µε επιτυχία τη δοκιµή εκρηκτικότητας που περιγράφεται στα Τµήµατα

2 και 3 (Μέθοδος 1, σηµείο 3) και 4 του Παραρτήµατος III του παρόντος κανονισµού. Η δοκιµή

αυτή πρέπει να διενεργείται από ένα από τα εγκεκριµένα εργαστήρια που αναφέρονται στο άρθρο

30 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 33 παράγραφος 1. Οι παρασκευαστές υποβάλλουν τα αποτελέσµατα

της δοκιµής στην αρµόδια αρχή του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους τουλάχιστον πέντε ηµέρες

πριν από τη διάθεση του λιπάσµατος στην αγορά, ή τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν από την άφιξη

του λιπάσµατος στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε περίπτωση εισαγωγής του. Στη

συνέχεια, ο παρασκευαστής εξακολουθεί να εγγυάται ότι όλες οι προµήθειες σε λίπασµα που

διατίθενται στην αγορά είναι σε θέση να υποστούν µε επιτυχία την προαναφερόµενη δοκιµή.
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Άρθρο 28

Συσκευασία

Τα λιπάσµατα νιτρικού αµµωνίου µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο διατίθενται στον τελικό

χρήστη µόνον συσκευασµένα.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Άρθρο 29
Μέτρα ελέγχου

1. Τα κράτη µέλη δύνανται να υποβάλλουν τα λιπάσµατα που χαρακτηρίζονται «λίπασµα ΕΚ»

σε επίσηµα µέτρα ελέγχου προκειµένου να διαπιστώνεται εάν όντως συµµορφώνονται προς τον

παρόντα κανονισµό.

Τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τέλη που δεν υπερβαίνουν το κόστος των

δοκιµών που απαιτούνται για αυτά τα µέτρα ελέγχου, αλλά αυτό δεν υποχρεώνει τους

παρασκευαστές να επαναλαµβάνουν δοκιµές που έχουν πραγµατοποιηθεί από εργαστήριο το οποίο

πληροί τους όρους του άρθρου 30 και εφόσον η συµµόρφωση του συγκεκριµένου λιπάσµατος έχει

αποδειχθεί από τη δοκιµή.
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2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι δειγµατοληψίες και αναλύσεις που διενεργούνται στο

πλαίσιο των επίσηµων ελέγχων λιπασµάτων ΕΚ που ανήκουν στους απαριθµούµενους στο

Παράρτηµα I τύπους λιπασµάτων, να διενεργούνται σύµφωνα µε τις µεθόδους που περιγράφονται

στα Παραρτήµατα ΙΙΙ και IV.

3. Η συµµόρφωση προς τον παρόντα κανονισµό όσον αφορά τους τύπους λιπασµάτων, τη

δηλούµενη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά ή/και τη δηλούµενη περιεκτικότητα

εκφραζόµενη ως µορφή και διαλυτότητα των συγκεκριµένων θρεπτικών συστατικών µπορεί να

ελέγχεται στο πλαίσιο επίσηµων επιθεωρήσεων µόνο µε µεθόδους δειγµατοληψίας και ανάλυσης

που θεσπίζονται σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα ΙΙΙ και IV και µε συνεκτίµηση των ανοχών που

προσδιορίζονται στο Παράρτηµα II.

4. Για την προσαρµογή και τον εκσυγχρονισµό των µεθόδων µέτρησης, δειγµατοληψίας και

ανάλυσης ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 32, παράγραφος 2, και χρησιµοποιούνται, όποτε

είναι δυνατόν, Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τη θέσπιση των κανόνων

εφαρµογής που απαιτούνται για τον καθορισµό των µέτρων ελέγχου που προβλέπονται δυνάµει του

παρόντος άρθρου και δυνάµει των άρθρων 8, 26 και 27 του παρόντος κανονισµού. Οι εν λόγω

κανόνες αφορούν ειδικότερα το θέµα της συχνότητας µε την οποία πρέπει να επαναλαµβάνονται οι

δοκιµές, καθώς και τα µέτρα που έχουν ως στόχο να εξασφαλίζουν ότι το λίπασµα που διατίθεται

στην αγορά είναι ταυτόσηµο µε το δοκιµασθέν λίπασµα.
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Άρθρο 30

Εργαστήρια

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο των εγκεκριµένων εργαστηρίων

της επικράτειάς τους τα οποία είναι αρµόδια για την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών ελέγχου

της συµµόρφωσης των λιπασµάτων ΕΚ προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού. Τα

εργαστήρια αυτά οφείλουν να πληρούν τα πρότυπα που αναφέρονται στο Τµήµα Β του

Παραρτήµατος V. Η κοινοποίηση γίνεται εντός ....* και µε την ευκαιρία κάθε µεταγενέστερης

τροποποίησης.

2. Η Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλογο των εγκεκριµένων εργαστηρίων στην Επίσηµη Εφηµερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Εάν ένα κράτος µέλος έχει βάσιµους λόγους να πιστεύει ότι ένα εγκεκριµένο εργαστήριο δεν

πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, θέτει το θέµα στην επιτροπή που

αναφέρεται στο άρθρο 32. Εάν η επιτροπή συµφωνεί ότι το εργαστήριο δεν πληροί τις

προδιαγραφές, η Επιτροπή διαγράφει την ονοµασία από τον κατάλογο που αναφέρεται στην

παράγραφο 2.

4. Η Επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση εντός 90 ηµερών από την παραλαβή της πληροφορίας

σύµφωνα µε τη διαδικασία επιτροπής του άρθρου 32 παρ. 2.

5. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τον τροποποιηµένο κατάλογο στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                                
* έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
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ΤΙΤΛΟΣ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 31

Νέα λιπάσµατα ΕΚ

1. Για την προσθήκη νέου τύπου λιπάσµατος στο Παράρτηµα I του παρόντος κανονισµού

ακολουθείται η διαδικασία κανονιστικής επιτροπής του άρθρου 32 παράγραφος 2.

2. Κάθε παρασκευαστής ή αντιπρόσωπος αυτού που επιθυµεί να προτείνει την προσθήκη νέου

τύπου λιπάσµατος στο Παράρτηµα I και, προς το σκοπό αυτόν, πρέπει να καταρτίσει τεχνικό

φάκελο, το πράττει λαµβάνοντας υπόψη τα τεχνικά έγγραφα που αναφέρονται στο Τµήµα Α του

Παραρτήµατος V.

3. Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για την προσαρµογή των Παραρτηµάτων στην τεχνική

πρόοδο εγκρίνονται µε τη διαδικασία επιτροπής του άρθρου 32 παράγραφος 2.
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Άρθρο 32

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, µε την επιφύλαξη του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις

µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

Αρµόδια εργαστήρια

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 30 παράγραφος 1, τα κράτη µέλη µπορούν, για

µια µεταβατική περίοδο µέχρι .....∗∗∗∗  να συνεχίζουν να εφαρµόζουν τις εθνικές τους διατάξεις για την

εξουσιοδότηση αρµόδιων εργαστηρίων να παρέχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες ελέγχου της

συµµόρφωσης των λιπασµάτων ΕΚ προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού.

                                                
∗∗∗∗  48 µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
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2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τον κατάλογο των εν λόγω εργαστηρίων στην Επιτροπή,

παρέχοντας λεπτοµέρειες για το οικείο σύστηµα χορήγησης αδειών. Η κοινοποίηση γίνεται εντός

.......* και µε την ευκαιρία κάθε µεταγενέστερης τροποποίησης.

Άρθρο 34

Συσκευασία και επισήµανση

Με την επιφύλαξη του άρθρου 35 παράγραφος 1, η χρήση των σηµάνσεων, συσκευασιών, ετικετών

και συνοδευτικών εγγράφων λιπασµάτων ΕΚ, που προβλέπονται στις προϊσχύουσες οδηγίες,

µπορεί να συνεχιστεί µέχρι ......**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Καταργούµενες οδηγίες

1. Οι οδηγίες 76/116/ΕΟΚ, 77/535/ΕΟΚ, 80/876/ΕΟΚ και 87/94/ΕΟΚ καταργούνται.

                                                
* έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
** 18 µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
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2. Οι παραποµπές στις καταργούµενες οδηγίες νοούνται ως παραποµπές στον παρόντα

κανονισµό. Ειδικότερα, οι παρεκκλίσεις από το άρθρο 7 της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ που

παραχωρήθηκαν από την Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 95 παρ. 6 της Συνθήκης νοούνται ως

παρεκκλίσεις από το άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού και συνεχίζουν να παρέχουν αποτελέσµατα

παρά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. Εν αναµονή της θέσπισης κυρώσεων δυνάµει

του άρθρου 36, τα κράτη µέλη µπορούν να συνεχίζουν να επιβάλλουν τις κυρώσεις για παραβάσεις

της εθνικής τους νοµοθεσίας δια της οποίας εφαρµόζονται οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1

οδηγίες.

Άρθρο 36

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των

διατάξεων του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την εξασφάλιση

της εφαρµογής τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες και

αποτρεπτικές.

Άρθρο 37

Εθνικές διατάξεις

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή εντός ........*, τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζουν κατ�

εφαρµογή του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 29 παράγραφος 1 και του άρθρου 36 του

παρόντος κανονισµού, κοινοποιούν δε στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση κάθε µεταγενέστερη

τροποποίηση των εν λόγω διατάξεων.

                                                
* 18 µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
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Άρθρο 38

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει 20 ηµέρες από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην των άρθρων 8 και 26 παράγραφος 3, τα οποία αρχίζουν να ισχύουν

......... *.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

=====================

                                                
* 18 µήνες από την έναρξη ισχύος του κανονισµού.
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ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ

ΑΖΩΤΟ ............................................................................................................................. 2

3. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΠΟΥ

ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ III-1 ΚΑΙ III-2 ............................................ 3

4. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ........................................................... 27



12733/2/02 REV 2 GA/sa 43
DG C II    EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Μέθοδοι δειγµατοληψίας και ανάλυσης ........................................................ 1

A. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ....... 1

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ........................................................... 1

2. ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ .................................................. 1

3. ΟΡΙΣΜΟΙ...................................................................................................................... 1

4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ................................................................. 2

5. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ....................................................................................... 3

6. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ........................................................................... 5

7. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ........................................................ 7

8. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ............................................................................. 7

9. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ........................................................................... 7

B. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ....................................................... 7
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ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ........................................................................................................... 8
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των τύπων λιπασµάτων ΕΚ

A. Ανόργανα λιπάσµατα κύριων θρεπτικών συστατικών, απλά

A.1. Αζωτούχα λιπάσµατα

ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί τοις εκατό κατά βάρος)·
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ·

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ·

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1 2 3 4 5 6

Ολικό άζωτο1(α) Νιτρικό ασβέστιο
(νιτρική άσβεστος)

Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική
µέθοδο και περιέχει ως κύρια
συστατικά νιτρικό ασβέστιο και
ενδεχοµένως νιτρικό αµµώνιο

15 % N
Άζωτο εκφραζόµενο ως ολικό άζωτο ή ως
νιτρικό και αµµωνιακό άζωτο. Μέγιστη
περιεκτικότητα σε αµµωνιακό άζωτο:
1,5 % N Συµπληρωµατικά προαιρετικά στοιχεία:

Nιτρικό άζωτο
Αµµωνιακό άζωτο

1(β) Νιτρικό ασβέστιο
και µαγνήσιο
(νιτρική άσβεστος
και µαγνησία)

Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική
µέθοδο και περιέχει ως κύρια
συστατικά νιτρικό ασβέστιο και νιτρικό
µαγνήσιο

13 % N
Άζωτο εκφραζόµενο ως νιτρικό άζωτο.
Ελάχιστη περιεκτικότητα µαγνησίου υπό
µορφή υδατοδιαλυτών αλάτων και
εκφραζόµενου ως οξειδίου του µαγνησίου:
5 % MgO

Nιτρικό άζωτο
Υδατοδιαλυτό οξείδιο του µαγνησίου

10 % N
Άζωτο εκφραζόµενο ως νιτρικό άζωτο

1(γ) Νιτρικό µαγνήσιο Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική
µέθοδο και περιέχει ως κύριο
συστατικό εξαένυδρο νιτρικό µαγνήσιο

14 % MgO
Μαγνήσιο εκφραζόµενο ως υδατοδιαλυτό
οξείδιο του µαγνησίου

Όταν διατίθεται στο
εµπόριο υπό µορφή
κρυστάλλων, µπορεί να
προστεθεί η ένδειξη «σε
κρυσταλλική µορφή»

Νιτρικό άζωτο
Υδατοδιαλυτό οξείδιο του µαγνησίου
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ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί τοις εκατό κατά βάρος)·
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ·

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ·

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1 2 3 4 5 6

2(α) Νιτρικό νάτριο
(νιτρική σόδα)

Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική
µέθοδο και περιέχει ως κύριο
συστατικό νιτρικό νάτριο

15 % N
Άζωτο εκφραζόµενο ως νιτρικό άζωτο

Νιτρικό άζωτο

2(β) Νίτρο της Χιλής Προϊόν που λαµβάνεται δια
κατεργασίας ειδικού ορυκτού (caliche)
και περιέχει ως κύριο συστατικό
νιτρικό νάτριο

15 % N
Άζωτο εκφραζόµενο ως νιτρικό άζωτο

Νιτρικό άζωτο

3(α) Ασβεστοκυαναµίδιο Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική
µέθοδο και περιέχει ως κύρια
συστατικά ασβεστοκυαναµίδιο και
οξείδιο του ασβεστίου και ενδεχοµένως
µικρές ποσότητες αµµωνιακών αλάτων
και ουρίας

18 % N
Άζωτο εκφραζόµενο ως ολικό άζωτο, του
οποίου 75 % τουλάχιστον του δηλωµένου
αζώτου ευρίσκεται υπό µορφή
κυαναµιδίου.

Ολικό άζωτο

3(β) Ασβεστοκυαναµίδιο
µε νιτρικά
(νιτρωµένο
ασβεστοκυαναµίδιο)

Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική
µέθοδο και περιέχει ως κύριο
συστατικό ασβεστοκυαναµίδιο και
οξείδιο του ασβεστίου και ενδεχοµένως
µικρές ποσότητες αλάτων αµµωνίου και
ουρίας µε πρόσθετα νιτρικά

18 % N

Άζωτο εκφραζόµενο ως ολικό άζωτο, του

οποίου 75 % τουλάχιστον του δηλωµένου

µη νιτρικού αζώτου ευρίσκεται υπό µορφή

κυαναµιδίου. Περιεκτικότητα σε νιτρικό

άζωτο:

� ελάχιστη: 1 % N

� µέγιστη: 3 % N

Ολικό άζωτο
Νιτρικό άζωτο
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ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί τοις εκατό κατά βάρος)·
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ·

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ·

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1 2 3 4 5 6

4 Θειική αµµωνία Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική
µέθοδο και περιέχει ως κύριο
συστατικό θειικό αµµώνιο

20 % N
Άζωτο εκφραζόµενο ως αµµωνιακό άζωτο

Αµµωνιακό άζωτο

5 Νιτρική αµµωνία ή
ασβεστούχος
νιτρική αµµωνία

Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική
µέθοδο και περιέχει, ως κύριο
συστατικό, νιτρικό αµµώνιο δυνάµενο
να περιέχει επιβαρυντικές ουσίες όπως
τριµµένο ασβεστόλιθο, θειικό
ασβέστιο, τριµµένο δολοµίτη, θειικό
µαγνήσιο, κιζερίτη

20 % N
Άζωτο εκφραζόµενο ως νιτρικό άζωτο και
αµµωνιακό άζωτο, κάθε µία δε από τις δύο
αυτές µορφές αζώτου πρέπει να
αντιπροσωπεύει περίπου το µισό του
ενυπάρχοντος αζώτου.

Βλέπε παραρτήµατα III.1 και III.2 του
παρόντος κανονισµού, εάν χρειάζεται.

Η ονοµασία «ασβεστούχος
νιτρική αµµωνία» δεν
πρέπει να χρησιµοποιείται
παρά µόνο για λίπασµα που
περιέχει, επιπλέον της
νιτρικής αµµωνίας,
ανθρακικό ασβέστιο (π.χ.
ασβεστόλιθο) ή/και
ανθρακικό µαγνήσιο και
ανθρακικό ασβέστιο (π.χ.
δολοµίτη). Η ελάχιστη
περιεκτικότητα του
λιπάσµατος στα ανθρακικά
αυτά πρέπει να είναι
τουλάχιστον 20 %· ο δε
βαθµός καθαρότητας αυτών
πρέπει να είναι 90 %
τουλάχιστον

Ολικό άζωτο
Νιτρικό άζωτο
Αµµωνιακό άζωτο

6 Νιτροθειική
αµµωνία

Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική
µέθοδο και περιέχει ως κύρια
συστατικά νιτρικό αµµώνιο και θειικό
αµµώνιο

25 % N
Άζωτο εκφραζόµενο ως άζωτο αµµωνιακό
και νιτρικό. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε
νιτρικό άζωτο: 5 %

Ολικό άζωτο
Αµµωνιακό άζωτο
Νιτρικό άζωτο
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ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί τοις εκατό κατά βάρος)·
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ·

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ·

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1 2 3 4 5 6

19 % N
Άζωτο εκφραζόµενο ως άζωτο αµµωνιακό
και νιτρικό. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε
νιτρικό άζωτο: 6 % N

Ολικό άζωτο
Αµµωνιακό άζωτο

7 Νιτροθειικό
µαγνήσιο

Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική
µέθοδο και περιέχει ως κύρια
συστατικά νιτρικό αµµώνιο, θειικό
αµµώνιο και θειικό µαγνήσιο

5 % MgO
Μαγνήσιο υπό µορφή υδατοδιαλυτών
αλάτων εκφραζόµενο ως οξείδιο του
µαγνησίου

Νιτρικό άζωτο
Υδατοδιαλυτό οξείδιο του µαγνησίου

19 % N
Άζωτο εκφραζόµενο ως άζωτο αµµωνιακό
και νιτρικό. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε
νιτρικό άζωτο: 6 % N

Ολικό άζωτο
Αµµωνιακό άζωτο
Νιτρικό άζωτο

8 Αζωτούχο λίπασµα µε
µαγνήσιο

Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική
µέθοδο και περιέχει ως κύρια
συστατικά νιτρικά αµµωνιακά άλατα
και σύνθετα άλατα µαγνησίου
(δολοµίτη, ανθρακικό µαγνήσιο ή/και
θειικό µαγνήσιο) 5 % MgO

Μαγνήσιο εκφραζόµενο ως ολικό οξείδιο
του µαγνησίου

Ολικό οξείδιο του µαγνησίου και
ενδεχοµένως υδατοδιαλυτό οξείδιο του
µαγνησίου

9 Ουρία Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική
µέθοδο και περιέχει ως κύριο
συστατικό διαµίδιο του ανθρακικού
οξέος (καρβαµίδιο)

44 % N
Ολικό ουρικό άζωτο (που περιλαµβάνει
διουρία). Μέγιστη περιεκτικότητα σε
διουρία: 1,2 %

Ολικό άζωτο, εκφραζόµενο ως ουρικό
άζωτο
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ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί τοις εκατό κατά βάρος)·
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ·

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ·

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1 2 3 4 5 6

10 Κροτωνυλιδενο-
διουρία

Προϊόν αντιδράσεως της ουρίας µε
κροτωνική αλδεΰδη
Μονοµερές

28 % N
Άζωτο εκφραζόµενο ως ολικό άζωτο
Τουλάχιστον 25 % N κροτωνυλιδενο-
διουρίας
3 % ουρικό άζωτο κατ� ανώτατο όριο

Ολικό άζωτο
Ουρικό άζωτο, εφόσον η αναλογία του
φθάνει το 1 % κατά βάρος
Άζωτο κροτωνυλιδενοδιουρίας

11 Ισουβουτυλιδενο-
διουρία

Προϊόν αντιδράσεως της ουρίας µε
ισοβουτυρική αλδεΰδη
Μονοµερές

28 % N
Άζωτο εκφραζόµενο ως ολικό άζωτο
Τουλάχιστον 25 % N ισοβουτυλιδενο-
διουρίας
3 % ουρικό άζωτο κατ� ανώτατο όριο

Ολικό άζωτο
Ουρικό άζωτο, εφόσον η αναλογία του
φθάνει το 1 % κατά βάρος
Άζωτο ισοβουτυλιδενοδιουρίας

12 Φορµαλδεϋδουρία Προϊόν αντιδράσεως της ουρίας µε
φορµαλδεΰδη, το οποίο περιέχει ως
κύρια συστατικά µόρια
φορµαλδεϋδουρίας
Πολυµερές

36 % N
Άζωτο εκφραζόµενο ως ολικό άζωτο
Τουλάχιστον 3/5 της δηλωµένης
περιεκτικότητας σε ολικό άζωτο πρέπει να
διαλύεται σε θερµό νερό
Τουλάχιστον 31 % N φορµαλδεϋδουρίας
5 % ουρικό άζωτο κατ� ανώτατο όριο

Ολικό άζωτο
Ουρικό άζωτο, εφόσον η αναλογία του
φθάνει το 1 % κατά βάρος
Άζωτο φορµαλδεϋδουρίας διαλυτό σε
ψυχρό νερό
Άζωτο φορµαλδεϋδουρίας διαλυτό
µόνο σε θερµό νερό
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ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί τοις εκατό κατά βάρος)·
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ·

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ·

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1 2 3 4 5 6

13 Αζωτούχο λίπασµα
που περιέχει
κροτωνυ-
λιδενοδιουρία

Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική
µέθοδο και περιέχει κροτωνυλι-
δενοδιουρία και ένα απλό αζωτούχο
λίπασµα
[Κατάλογος A-1, εξαιρουµένων των
προϊόντων 3(α), 3(β) και 5]

18 % N εκφραζόµενου ως ολικού αζώτου
Τουλάχιστον 3 % αζώτου υπό αµµωνιακή
ή/και νιτρική ή/και ουρική µορφή
Τουλάχιστον ⅓ της δηλωµένης
περιεκτικότητας σε ολικό άζωτο πρέπει να
προέρχεται από την κροτωνυλιδενοδιουρία
Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία:
(ουρικό N + N κροτωνυλιδενο-διουρίας)
× 0,026

Ολικό άζωτο
Για κάθε µορφή που περιέχεται σε
αναλογία τουλάχιστον 1 %:
 νιτρικό άζωτο
 αµµωνιακό άζωτο
 ουρικό άζωτο
Άζωτο κροτωνυλιδενοδιουρίας

14 Αζωτούχο λίπασµα
περιέχον
ισοβουτυλιδενο-
διουρία

Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική
µέθοδο και περιέχει ισοβουτυ-
λιδενοδιουρία και ένα απλό αζωτούχο
λίπασµα
[Κατάλογος A-1, εξαιρουµένων των
προϊόντων 3(α), 3(β) και 5]

18 % N εκφραζόµενου ως ολικού αζώτου
Τουλάχιστον 3 % αζώτου υπό αµµωνιακή
ή/και νιτρική ή/και ουρική µορφή
Τουλάχιστον ⅓ της δηλωµένης
περιεκτικότητας σε ολικό άζωτο πρέπει να
προέρχεται από την ισοβουτυλιδενοδιουρία
Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία:
(ουρικό N + N ισοβουτυλιδενο-διουρίας)
× 0,026

Ολικό άζωτο
Για κάθε µορφή που περιέχεται σε
αναλογία τουλάχιστον 1 %:
 νιτρικό άζωτο
 αµµωνιακό άζωτο
 ουρικό άζωτο
Άζωτο ισοβουτυλιδενοδιουρίας
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ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί τοις εκατό κατά βάρος)·
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ·

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ·

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1 2 3 4 5 6

15 Αζωτούχο λίπασµα
περιέχον
φορµαλδεϋδουρία

Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική
µέθοδο και περιέχει φορµαλ-δεϋδουρία
και ένα απλό αζωτούχο λίπασµα
[Κατάλογος A-1, εξαιρουµένων των
προϊόντων 3(α), 3(β) και 5]

18 % N εκφραζόµενου ως ολικού αζώτου
Τουλάχιστον 3 % αζώτου υπό αµµωνιακή
ή/και νιτρική ή/και ουρική µορφή
Τουλάχιστον ⅓ της δηλωµένης
περιεκτικότητας σε ολικό άζωτο πρέπει να
προέρχεται από τη φορµαλδεϋδουρία
Το άζωτο της φορµαλδεϋδουρίας πρέπει να
περιέχει τουλάχιστον 3/5 αζώτου διαλυτού
σε θερµό νερό
Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία:
(ουρικό N + N φορµαλδεϋδουρίας) × 0,026

Ολικό άζωτο
Για κάθε µορφή που περιέχεται σε
αναλογία τουλάχιστον 1 %:
 νιτρικό άζωτο
 αµµωνιακό άζωτο
 ουρικό άζωτο
Άζωτο φορµαλδεϋδουρίας
Άζωτο φορµαλδεϋδουρίας διαλυτό σε
ψυχρό νερό
Άζωτο φορµαλδεϋδουρίας διαλυτό
µόνο σε θερµό νερό

16 Θειικό αµµώνιο µε
αναστολέα της
νιτροποίησης
(δικυανοδιαµίδιο)

Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική
µέθοδο και περιέχει θειικό αµµώνιο και
δικυανοδιαµίδιο

20 % N
Άζωτο εκφραζόµενο ως ολικό άζωτο
Ελάχιστη περιεκτικότητα σε αµµωνιακό
άζωτο: 18 %
Ελάχιστη περιεκτικότητα σε άζωτο
δικυανοδιαµιδίου: 1,5 %

Ολικό άζωτο
Αµµωνιακό άζωτο
Άζωτο δικυανοδιαµιδίου
Τεχνικές πληροφορίες (α)
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ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί τοις εκατό κατά βάρος)·
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ·

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ·

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1 2 3 4 5 6

17 Νιτροθειικό
αµµώνιο µε
αναστολέα της
νιτροποίησης
(δικυανοδιαµίδιο)

Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική
µέθοδο και περιέχει νιτροθειικό
αµµώνιο και δικυανοδιαµίδιο

24 % N
Άζωτο εκφραζόµενο ως ολικό άζωτο
Ελάχιστη περιεκτικότητα σε νιτρικό άζωτο:
3 %
Ελάχιστη περιεκτικότητα σε άζωτο
δικυανοδιαµιδίου: 1,5 %

Ολικό άζωτο
Νιτρικό άζωτο
Αµµωνιακό άζωτο
Άζωτο δικυανοδιαµιδίου
Τεχνικές πληροφορίες (α)

18 Θειική αµµωνία-
ουρία

Προϊόν που λαµβάνεται χηµικώς από
ουρία και θειικό αµµώνιο

30 % N
Άζωτο εκφραζόµενο ως αµµωνιακό και
ουρικό άζωτο
Ελάχιστη περιεκτικότητα σε αµµωνιακό
άζωτο: 4 %
Ελάχιστη περιεκτικότητα σε θείο
εκφραζόµενο ως τριοξείδιο του θείου: 12 %
Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία: 0,9 %

Ολικό άζωτο
Αµµωνιακό άζωτο
Ουρικό άζωτο
Υδατοδιαλυτό τριοξείδιο του θείου

(α) Σε κάθε συσκευασία ή στα έγγραφα που συνοδεύουν µια παράδοση χύδην πρέπει να περιλαµβάνονται όσο το δυνατόν πληρέστερες τεχνικές πληροφορίες από τον αρµόδιο για τη διάθεση
του λιπάσµατος στην αγορά. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να παρέχουν, ιδίως, τη δυνατότητα στο χρήστη να προσδιορίζει τη χρονική περίοδο χρήσης και τη δοσολογία σε σχέση µε την
καλλιέργεια για την οποία προορίζεται το λίπασµα.
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A.2. Φωσφορικά λιπάσµατα

Για τα λιπάσµατα που πωλούνται υπό µορφή κόκκων και έχουν περιορισµό ως προς τη λεπτότητα αλέσµατος (λιπάσµατα αριθ. 1, 3, 4, 5, 6

και 7), ο προσδιορισµός του µεγέθους αυτού γίνεται µε µια κατάλληλη µέθοδο ανάλυσης.

ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί τοις εκατό κατά βάρος)·

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ·

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ·

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1 2 3 4 5 6

Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (διαλυτό

στα ανόργανα οξέα), 75 % του οποίου (επί

τοις % κατά βάρος) πρέπει να είναι διαλυτό

στο κιτρικό οξύ 2 % (για εµπορία στη

Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και

Ελλάδα)

Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (διαλυτό

στα ανόργανα οξέα) και πεντοξείδιο του

φωσφόρου διαλυτό στο κιτρικό οξύ 2 %

(για εµπορία στο Ηνωµένο Βασίλειο)

1 Σκωρίες αποφω-

σφατώσεως:

� φωσφορικά άλατα

Thomas

� σκωρίες Thomas

Προϊόν λαµβανόµενο δια κατεργασίας των

σκωριών αποφωσφατώσεως του

χυτοσιδήρου που περιέχει ως κύρια

συστατικά φωσφοροπυριτικές ενώσεις του

ασβεστίου

12 % P2O5

Φωσφόρος εκφραζόµενος ως πεντοξείδιο του

φωσφόρου διαλυτό στα ανόργανα οξέα, το 75 %

τουλάχιστον της δηλωµένης περιεκτικότητας σε

πεντοξείδιο του φωσφόρου πρέπει να είναι

διαλυτό στο κιτρικό οξύ 2 %

ή 10 % P2O5

Φωσφόρος εκφραζόµενος ως πεντοξείδιο του

φωσφόρου διαλυτό στο κιτρικό οξύ 2 %

Λεπτότητα αλέσµατος:

� το 75 % τουλάχιστον να διέρχεται από

κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,160 mm

� το 96 % τουλάχιστον να διέρχεται από

κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,630 mm

Πεντοξείδιο του φωσφόρου διαλυτό στο

κιτρικό οξύ 2 % (για εµπορία στη Γερµανία,

Βέλγιο, ∆ανία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο,

Κάτω Χώρες και Αυστρία)
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ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί τοις εκατό κατά βάρος)·

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ·

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ·

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1 2 3 4 5 6

2(α) Υπερφωσφορικό απλό Προϊόν που λαµβάνεται δι� επι-δράσεως

θειικού οξέος επί λειοτριβηµένου

φωσφορικού ορυκτού και το οποίο περιέχει

φωσφορικό µονοασβέστιο ως κύριο

συστατικό καθώς και θειικό ασβέστιο

16 % P2O5

Φωσφόρος εκφραζόµενος ως P2O5 διαλυτό στο

ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο, το 93 % τουλάχιστον

της δηλωµένης περιεκτικότητας σε P2O5 πρέπει

να είναι υδατοδιαλυτό

∆είγµα ελέγχου: 1 g

Πεντοξείδιο του φωσφόρου διαλυτό στο

ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο

Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου

2(β) Υπερφωσφορικό

συµπυκνωµένο

Προϊόν που λαµβάνεται δι� επι-δράσεως

θειικού και φωσφορικού οξέος επί

λειοτριβηµένου φωσφορικού ορυκτού και

που περιέχει ως κύριο συστατικό φωσφορικό

µονοασβέστιο καθώς και θειικό ασβέστιο

25 % P2O5

Φωσφόρος εκφραζόµενος ως P2O5 διαλυτό στο

ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο, το 93 % τουλάχιστον

της δηλωµένης περιεκτικότητας σε P2O5 πρέπει

να είναι υδατοδιαλυτό

∆είγµα ελέγχου: 1 g

Πεντοξείδιο του φωσφόρου διαλυτό στο

ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο

Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου

2(γ) Υπερφωσφορικό

τριπλό

Προϊόν που λαµβάνεται δι� επι-δράσεως

φωσφορικού οξέος επί λειοτριβηµένου

φωσφορικού ορυκτού και που περιέχει

φωσφορικό µονοασβέστιο ως κύριο

συστατικό

38 % P2O5

Φωσφόρος εκφραζόµενος ως P2O5 διαλυτό στο

ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο, το 93 % τουλάχιστον

της δηλωµένης περιεκτικότητας σε P2O5 πρέπει

να είναι υδατοδιαλυτό

∆είγµα ελέγχου: 3 g

Πεντοξείδιο του φωσφόρου διαλυτό στο

ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο

Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου
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ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί τοις εκατό κατά βάρος)·

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ·

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ·

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1 2 3 4 5 6

3 Μερικώς διαλυτο-

ποιηµένα φυσικά

φωσφορικά

Προϊόν που λαµβάνεται δια µερικής

διαλυτοποίησης λειοτριβηµένου φυσικού

φωσφορικού µε θειικό ή φωσφορικό οξύ και

που περιέχει ως κύρια συστατικά

φωσφορικό µονοασβέστιο, φωσφορικό

τριασβέστιο και θειικό ασβέστιο

20 % P2O5

Φωσφόρος εκφραζόµενος ως P2O5 διαλυτό στα

ανόργανα οξέα, το 40 % τουλάχιστον της

δηλωµένης περιεκτικότητας σε P2O5 πρέπει να

είναι υδατοδιαλυτό

Λεπτότητα αλέσµατος:

� το 90 % τουλάχιστον να διέρχεται από

κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,160 mm

� το 98 % τουλάχιστον να διέρχεται από

κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,630 mm

  Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (διαλυτό
στα ανόργανα οξέα)

Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου

 4  ∆ιένυδρο όξινο
φωσφορικό ασβέστιο

εκ καθιζήσεως

 Προϊόν που λαµβάνεται δια καθιζήσεως

διαλυτοποιηµένου φωσφορικού οξέος που

είχε ληφθεί από φωσφορικό ορυκτό ή από

οστά και που περιέχει ως κύριο συστατικό το

διένυδρο όξινο φωσφορικό ασβέστιο

 38 % P2O5

Φωσφόρος εκφραζόµενος ως P2O5 διαλυτό στο

αλκαλικό κιτρικό αµµώνιο (Petermann)

 Λεπτότητα αλέσµατος:

� το 90 % τουλάχιστον να διέρχεται από

κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,160 mm

� το 98 % τουλάχιστον να διέρχεται από

κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,630 mm

  Πεντοξείδιο του φωσφόρου διαλυτό στο
αλκαλικό κιτρικό αµµώνιο
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ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί τοις εκατό κατά βάρος)·

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ·

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ·

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1 2 3 4 5 6

 5  ∆ιασπασµένα
φωσφορικά

 Προϊόν που λαµβάνεται δια θερµικής

κατεργασίας λειοτριβηµένων φυσικών

φωσφορικών µε αλκαλικές ενώσεις και

πυριτικό οξύ και που περιέχει ως κύρια

συστατικά φωσφορικό αλκαλιασβέστιο

καθώς επίσης και πυριτικό ασβέστιο

 25 % P2O5

Φωσφόρος εκφραζόµενος ως P2O5 διαλυτό στο

αλκαλικό κιτρικό αµµώνιο (Petermann)

 Λεπτότητα αλέσµατος:

� το 75 % τουλάχιστον να διέρχεται από

κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,160 mm

� το 96 % τουλάχιστον να διέρχεται από

κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,630 mm

  Πεντοξείδιο του φωσφόρου διαλυτό στο
αλκαλικό κιτρικό αµµώνιο

 6  Φωσφορικό
αργιλασβέστιο

 Άµορφο προϊόν που λαµβάνεται δια θερµικής

κατεργασίας και λειοτριβήσεως και που

περιέχει ως κύρια συστατικά φωσφορικά

ασβεστίου και αργιλίου

 30 % P2O5

Φωσφόρος εκφραζόµενος ως P2O5 διαλυτό στα

ανόργανα οξέα, το 75 % τουλάχιστον της

δηλωµένης περιεκτικότητας σε P2O5 πρέπει να

είναι διαλυτό στο αλκαλικό κιτρικό αµµώνιο

(Joulie)

 Λεπτότητα αλέσµατος:

� το 90 % τουλάχιστον να διέρχεται από

κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,160 mm

� το 98 % τουλάχιστον να διέρχεται από

κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,630 mm

  Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (διαλυτό
στα ανόργανα οξέα)

Πεντοξείδιο του φωσφόρου διαλυτό στο

αλκαλικό κιτρικό αµµώνιο
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ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί τοις εκατό κατά βάρος)·

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ·

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ·

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1 2 3 4 5 6

 7  Φυσικό φωσφορικό
µαλακό

 Προϊόν που λαµβάνεται δια λειοτριβήσεως

µαλακών φωσφορικών ορυκτών και που

περιέχει ως κύρια συστατικά φωσφορικό

τριασβέστιο και ανθρακικό ασβέστιο

 25 % P2O5

Φωσφόρος εκφραζόµενος ως P2O5 διαλυτό στα

ανόργανα οξέα, το 55 % τουλάχιστον της

δηλωµένης περιεκτικότητας σε P2O5 πρέπει να

είναι διαλυτό στο µυρµηκικό οξύ 2 %

 Λεπτότητα αλέσµατος:

� το 90 % τουλάχιστον να διέρχεται από

κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,063 mm

� το 99 % τουλάχιστον να διέρχεται από

κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,125 mm

Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (διαλυτό

στα ανόργανα οξέα)

Πεντοξείδιο του φωσφόρου διαλυτό στο

µυρµηκικό οξύ 2 %

Το ποσοστό κατά βάρος του υλικού που

δύναται να διέρχεται από κόσκινο µε

διάµετρο οπών 0,063 mm
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A.3. Καλιούχα λιπάσµατα

ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί τοις εκατό κατά βάρος)·

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ·

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ·

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1 2 3 4 5 6

1  Καϊνίτης Προϊόν λαµβανόµενο από ακατέργαστα

άλατα καλίου

10 % K2O

Κάλιο εκφραζόµενο ως υδατοδιαλυτό K2O

5 % MgO

Μαγνήσιο υπό µορφή υδατοδιαλυτών αλάτων,

εκφραζόµενο ως οξείδιο του µαγνησίου

Μπορούν να προστεθούν οι

συνήθεις εµπορικές ονοµασίες

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του µαγνησίου

2  Εµπλουτισµένος

καϊνίτης

Προϊόν λαµβανόµενο από ακατέργαστα

άλατα καλίου εµπλουτισµένα δι� αναµείξεως

µε χλωριούχο κάλιο

18 % K2O

Κάλιο εκφραζόµενο ως υδατοδιαλυτό K2O

Μπορούν να προστεθούν οι

συνήθεις εµπορικές ονοµασίες

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου

Προαιρετική µνεία της περιεκτικό-τητας σε

υδατοδιαλυτό οξείδιο του µαγνησίου όταν

είναι πάνω από 5 % MgΟ

3  Χλωριούχο κάλιο Προϊόν λαµβανόµενο από ακατέργαστα

άλατα καλίου, το οποίο περιέχει ως κύριο

συστατικό χλωριούχο κάλιο

37 % K2O

Κάλιο εκφραζόµενο ως υδατοδιαλυτό K2O

Μπορούν να προστεθούν οι

συνήθεις εµπορικές ονοµασίες

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου
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ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί τοις εκατό κατά βάρος)·

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ·

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ·

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1 2 3 4 5 6

4  Χλωριούχο κάλιο
περιέχον άλατα

µαγνησίου

Προϊόν λαµβανόµενο από ακατέργαστα

άλατα καλίου µε προσθήκη αλάτων

µαγνησίου, το οποίο περιέχει ως κύρια

συστατικά χλωριούχο κάλιο και άλατα

µαγνησίου

37 % K2O

Κάλιο εκφραζόµενο ως υδατοδιαλυτό K2O

5 % MgO

Μαγνήσιο υπό µορφή υδατοδιαλυτών αλάτων,

εκφραζόµενο ως οξείδιο του µαγνησίου

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του µαγνησίου

5  Θειικό κάλιο Χηµικώς λαµβανόµενο προϊόν από άλατα

καλίου, το οποίο περιέχει ως κύριο

συστατικό θειικό κάλιο

47 % K2O

Κάλιο εκφραζόµενο ως υδατοδιαλυτό K2O.

Μέγιστη περιεκτικότητα σε χλώριο: 3 % Cl

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου

Προαιρετική µνεία της περιεκτικό-τητας σε

χλώριο

6  Θειικό κάλιο περιέχον
άλατα µαγνησίου

Χηµικώς λαµβανόµενο προϊόν από άλατα

καλίου µε ενδεχόµενη προσθήκη αλάτων

µαγνησίου, το οποίο περιέχει ως κύρια

συστατικά θειικό κάλιο και θειικό µαγνήσιο

22 % K2O

Κάλιο εκφραζόµενο ως υδατοδιαλυτό K2O

8 % MgO

Μαγνήσιο υπό µορφή υδατοδιαλυτών αλάτων,

εκφραζόµενο ως οξείδιο του µαγνησίου.

Μέγιστη περιεκτικότητα σε χλώριο: 3 % Cl

Μπορούν να προστεθούν οι

συνήθεις εµπορικές ονοµασίες

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του µαγνησίου

Προαιρετική µνεία της περιεκτικό-τητας σε

χλώριο
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ΑΡΙΘ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί τοις εκατό κατά βάρος)·

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ·

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ·

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1 2 3 4 5 6

7  Κιζερίτης µε
προσθήκη θειικού

καλίου

Προϊόν λαµβανόµενο από κιζερίτη

εµπλουτισµένο µε θειικό κάλιο

8 % MgO

Μαγνήσιο εκφραζόµενο ως υδατοδιαλυτό MgO

6 % K2O

Κάλιο εκφραζόµενο ως υδατοδιαλυτό K2O

Σύνολο MgO + K2O: 20 %

Μέγιστη περιεκτικότητα σε χλώριο: 3 % Cl

Μπορούν να προστεθούν οι

συνήθεις εµπορικές ονοµασίες

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του µαγνησίου

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου

Προαιρετική µνεία της περιεκτικό-τητας σε

χλώριο

B. Ανόργανα λιπάσµατα βασικών θρεπτικών συστατικών, σύνθετα

B.1. Λιπάσµατα NPK

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ: Λιπάσµατα NPK

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική µέθοδο ή δι� αναµείξεως, χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή

φυτικής προέλευσης.B.1.1.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΤΑ

ΒΑΡΟΣ):

� Ολική: 20 % (N + P2O5 + K2O)·
� Για κάθε θρεπτικό συστατικό: 3 % N, 5 % P2O5, 5 % K2O.
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ΜΟΡΦΗ, ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ,

ΟΠΩΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ 4, 5 ΚΑΙ 6· ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Ολικό άζωτο

(2) Νιτρικό άζωτο

(3) Αµµωνιακό άζωτο

(4) Ουρικό άζωτο

(5) Κυαναµιδικό άζωτο

(1) Υδατοδιαλυτό P2O5

(2) P2O5 διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο

(3) P2O5 διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο

και στο νερό

(4) P2O5 διαλυτό µόνο στα ανόργανα οξέα

(5) P2O5 διαλυτό στο αλκαλικό κιτρικό αµµώνιο

(Petermann)

(6α) P2O5 διαλυτό στα ανόργανα οξέα· το 75 %

τουλάχιστον της δηλωµένης περιεκτικότητας

σε P2O5 πρέπει να είναι διαλυτό στο κιτρικό

οξύ 2 %

Υδατοδιαλυτό K2Ο (1) Ολικό άζωτο

(2) Εάν κάποια από τις

µορφές αζώτου (2)

έως (5) περιέχεται

σε αναλογία

τουλάχιστον 1 %

κατά βάρος, πρέπει

να δηλώνεται

(3) Εάν είναι άνω του

28 %, βλέπε

παράρτηµα III.2

1. Λίπασµα NPK απαλλαγµένο από σκωρίες Thomas,

διασπασµένα φωσφορικά, φωσφορικό αργιλασβέστιο,

µερικώς διαλυτοποιηµένα φυσικά φωσφορικά και

µαλακά φυσικά φωσφορικά, πρέπει να δηλώνεται

σύµφωνα µε τις διαλυτότητες (1), (2) ή (3):

� όταν το υδατοδιαλυτό P2O5 δεν φθάνει το 2 %,

δηλώνεται µόνο η διαλυτότητα (2)·

� όταν η αναλογία του υδατοδιαλυτού P2O5 φθάνει

τουλάχιστον το 2 %, δηλώνεται η διαλυτότητα (3) και

αναφέρεται υποχρεωτικά η περιεκτικότητα σε

υδατοδιαλυτό P2O5 [διαλυτότητα (1)].

Η περιεκτικότητα σε P2O5 διαλυτό µόνο στα ανόργανα

οξέα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 %.

Για τον παρόντα τύπο 1, το δείγµα ελέγχου για τον

προσδιορισµό των διαλυτοτήτων (2) και (3) είναι 1 g.

(1) Υδατοδιαλυτό

οξείδιο του καλίου

(2) Η ένδειξη «φτωχό

σε χλώριο»

συνδέεται µε

µέγιστη

περιεκτικότητα Cl

2 %

(3) Η περιεκτικότητα

σε χλώριο µπορεί

να δηλώνεται
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ΜΟΡΦΗ, ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ,

ΟΠΩΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ 4, 5 ΚΑΙ 6· ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(6β) P2O5 διαλυτό στο κιτρικό οξύ 2 %

(7) P2O5 διαλυτό στα ανόργανα οξέα· το 75 %

τουλάχιστον της δηλωµένης περιεκτικότητας

σε P2O5 πρέπει να είναι διαλυτό στο

αλκαλικό κιτρικό αµµώνιο (Joulie)

(8) P2O5 διαλυτό στα ανόργανα οξέα· το 55 %

τουλάχιστον της δηλωµένης περιεκτικότητας

σε P2O5 πρέπει να είναι διαλυτό στο

µυρµηκικό οξύ 2 %

2(α) Λίπασµα NPK που περιέχει µαλακά φυσικά

φωσφορικά ή µερικώς διαλυτοποιηµένα φυσικά

φωσφορικά πρέπει να είναι απαλλαγµένο από σκωρίες

Thomas, διασπασµένα φωσφορικά και φωσφορικό

αργιλασβέστιο. ∆ηλώνεται σύµφωνα µε τις

διαλυτότητες (1), (3) και (4)

Λίπασµα αυτού του τύπου πρέπει να περιέχει:

� τουλάχιστον 2 % P2O5 διαλυτό µόνο στα ανόργανα

οξέα [διαλυτότητα (4)]·

� τουλάχιστον 5 % P2O5 διαλυτό στο νερό και στο

ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο [διαλυτότητα (3)]·

� τουλάχιστον 2,5 % υδατοδιαλυτό P2O5 [διαλυτότητα

(1)].

Αυτός ο τύπος λιπάσµατος πρέπει να διατίθεται στην

αγορά µε την ένδειξη «Λίπασµα NPK περιέχον µαλακά

φυσικά φωσφορικά» ή «Λίπασµα NPK περιέχον µερικώς

διαλυτοποιηµένα φυσικά φωσφορικά». Για τον παρόντα

τύπο 2(α), το δείγµα ελέγχου για τον προσδιορισµό της

διαλυτότητας (3) είναι 3 g.



12733/2/02 REV 2 GA/sa 19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II    EL

ΜΟΡΦΗ, ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ,

ΟΠΩΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ 4, 5 ΚΑΙ 6· ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

 Λεπτότητα αλέσµατος των κυρίων συστατικών περιεχόντων φωσφόρο:

 Σκωρίες Thomas:  το 75 % τουλάχιστον να διέρχεται από κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,160 mm

 Φωσφορικό
αργιλασβέστιο:

 το 90 % τουλάχιστον να διέρχεται από κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,160 mm

 ∆ιασπασµένα

φωσφορικά:

 το 75 % τουλάχιστον να διέρχεται από κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,160 mm

 Μαλακά φυσικά

φωσφορικά:

 το 90 % τουλάχιστον να διέρχεται από κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,063 mm

 Μερικώς διαλυτο-
ποιηµένα φυσικά

φωσφορικά:

 το 90 % τουλάχιστον να διέρχεται από κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,160 mm

 2(β) Λίπασµα NPK που περιέχει φωσφορικό

αργιλασβέστιο πρέπει να είναι απαλλαγµένο από

σκωρίες Thomas, διασπασµένα φωσφορικά, µαλακά

φυσικά φωσφορικά και µερικώς διαλυτοποιηµένα

φυσικά φωσφορικά.

∆ηλώνεται σύµφωνα µε τις διαλυτότητες (1) και (7), της

τελευταίας εφαρµοζόµενης µετά την αφαίρεση της

διαλυτότητας στο νερό.

Λίπασµα αυτού του τύπου πρέπει να περιέχει:

� τουλάχιστον 2 % υδατοδιαλυτό P2O5 [διαλυτότητα

(1)]·

� τουλάχιστον 5 % P2O5 σύµφωνα µε τη διαλυτότητα

(7).

 Αυτός ο τύπος λιπάσµατος πρέπει να διατίθεται στην

αγορά µε την ένδειξη «Λίπασµα NPK περιέχον

φωσφορικό αργιλασβέστιο».
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

    3. Για τα λιπάσµατα NPK που περιέχουν µόνο έναν από

τους παρακάτω τύπους φωσφορικών λιπασµάτων:

σκωρίες Thomas, διασπασµένα φωσφορικά,

φωσφορικό αργιλασβέστιο, µαλακά φυσικά

φωσφορικά, η ονοµασία τύπου πρέπει να

ακολουθείται από ένδειξη που να αναφέρει το είδος

του φωσφορικού συστατικού.

Η δήλωση της διαλυτότητας του P2O5 πρέπει να γίνεται

σύµφωνα µε τις εξής διαλυτότητες:

� για λιπάσµατα µε κύριο συστατικό σκωρίες Thomas:

διαλυτότητα (6α) (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία,

Πορτογαλία, Ελλάδα), (6β) (Γερµανία, Βέλγιο, ∆ανία,

Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Ηνωµένο

Βασίλειο και Αυστρία)·

� για λιπάσµατα µε κύριο συστατικό διασπασµένα

φωσφορικά: διαλυτότητα (5)·

� για λιπάσµατα µε κύριο συστατικό φωσφορικό

αργιλασβέστιο: διαλυτότητα (7)·

� για λιπάσµατα µε βασικό συστατικό µαλακά φυσικά

φωσφορικά: διαλυτότητα (8).
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B.1. Λιπάσµατα NPK (συνέχεια)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ: Λίπασµα NPK περιέχον κροτωνυλιδενοδιουρία ή ισοβουτυλιδενοδιουρία ή φορµαλδεϋδουρία (κατά περίπτωση)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική µέθοδο χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής

προέλευσης, το οποίο περιέχει κροτωνυλιδενοδιουρία ή ισοβουτυλιδενοδιουρία ή φορµαλδεϋδουρία

B.1.2. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΤΑ

ΒΑΡΟΣ):

� Ολική: 20 % (N + P2O5 + K2O)·
� Για κάθε θρεπτικό συστατικό:
•  5 % N. Το ¼ τουλάχιστον της δηλωµένης περιεκτικότητας σε ολικό άζωτο πρέπει να προέρχεται από άζωτο της

µορφής (5) ή (6) ή (7). Τα 3/5 τουλάχιστον της δηλωµένης περιεκτικότητας σε άζωτο (7) πρέπει να είναι διαλυτά σε
θερµό νερό,

•  5 % P2O5,
•  5 % K2O.
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ΟΠΩΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ 4, 5 ΚΑΙ 6· ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Ολικό άζωτο

(2) Νιτρικό άζωτο

(3) Αµµωνιακό άζωτο

(4) Ουρικό άζωτο

(5) Άζωτο κροτω-

νυλιδενοδιουρίας

(6) Άζωτο ισοβου-

τυλιδενοδιουρίας

(7) Άζωτο φορµαλ-

δεϋδουρίας

(8) Άζωτο φορµαλ-

δεϋδουρίας διαλυτό

µόνο σε θερµό νερό

(9) Άζωτο φορµαλ-

δεϋδουρίας διαλυτό

σε ψυχρό νερό

(1) Υδατοδιαλυτό P2O5

(2) P2O5 διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο

(3) P2O5 διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο

και στο νερό

Υδατοδιαλυτό K2Ο (1) Ολικό άζωτο

(2) Εάν κάποια από τις

µορφές αζώτου (2)

έως (4) περιέχεται σε

αναλογία

τουλάχιστον 1 %

κατά βάρος, πρέπει

να δηλώνεται

(3) Μία από τις µορφές

αζώτου (5) έως (7)

(κατά περίπτωση).

Η µορφή αζώτου (7)

πρέπει να δηλώνεται

υπό µορφή αζώτου

(8) και (9)

Λίπασµα NPK απαλλαγµένο από σκωρίες Thomas,

διασπασµένα φωσφορικά, φωσφορικό αργιλασβέστιο,

µερικώς διαλυτοποιηµένα φυσικά φωσφορικά και φυσικά

φωσφορικά, πρέπει να δηλώνεται σύµφωνα µε τις

διαλυτότητες (1), (2) ή (3):

� όταν το υδατοδιαλυτό P2O5 δεν φθάνει το 2 %,

δηλώνεται µόνο η διαλυτότητα (2)·

� όταν η αναλογία του υδατοδιαλυτού P2O5 φθάνει

τουλάχιστον το 2 %, δηλώνεται η διαλυτότητα (3) και

αναφέρεται υποχρεωτικά η περιεκτικότητα σε

υδατοδιαλυτό P2O5 [διαλυτότητα (1)].

Η περιεκτικότητα σε P2O5 διαλυτό µόνο στα ανόργανα

οξέα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 %.

Το δείγµα ελέγχου για τον προσδιορισµό των

διαλυτοτήτων (2) και (3) είναι 1 g.

(1) Υδατοδιαλυτό

οξείδιο του καλίου

(2) Η ένδειξη «φτωχό σε

χλώριο» συνδέεται µε

µέγιστη

περιεκτικότητα Cl

2 %

(3) Η περιεκτικότητα σε

χλώριο µπορεί να

δηλώνεται.



12733/2/02 REV 2 GA/sa 23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II    EL

B.2. Λιπάσµατα NP

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ: Λιπάσµατα NP

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική µέθοδο ή δι� αναµείξεως, χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών

ζωικής ή φυτικής προέλευσης.B.2.1.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΤΑ

ΒΑΡΟΣ):

� Ολική: 18 % (N + P2O5)·
� Για κάθε θρεπτικό συστατικό: 3 % N, 5 % P2O5.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Ολικό άζωτο

(2) Νιτρικό άζωτο

(3) Αµµωνιακό άζωτο

(4) Ουρικό άζωτο

(5) Κυαναµιδικό

άζωτο

(1) Υδατοδιαλυτό P2O5

(2) P2O5 διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο

(3) P2O5 διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο

και στο νερό

(4) P2O5 διαλυτό µόνο στα ανόργανα οξέα

(5) P2O5 διαλυτό στο αλκαλικό κιτρικό αµµώνιο

(Petermann)

(6α) P2O5 διαλυτό στα ανόργανα οξέα· το 75 %

τουλάχιστον της δηλωµένης περιεκτικότητας

σε P2O5 πρέπει να είναι διαλυτό στο κιτρικό

οξύ 2 %

(1) Ολικό άζωτο

(2) Εάν κάποια από τις

µορφές αζώτου (2)

έως (5) περιέχεται

σε αναλογία

τουλάχιστον 1 %

κατά βάρος, πρέπει

να δηλώνεται

1. Λίπασµα NP απαλλαγµένο από σκωρίες Thomas,

διασπασµένα φωσφορικά, φωσφορικό αργιλασβέστιο,

µερικώς διαλυτοποιηµένα φυσικά φωσφορικά και

µαλακά φυσικά φωσφορικά, πρέπει να δηλώνεται

σύµφωνα µε τις διαλυτότητες (1), (2) ή (3):

� όταν το υδατοδιαλυτό P2O5 δεν φθάνει το 2 %,

δηλώνεται µόνο η διαλυτότητα (2)·

� όταν η αναλογία του υδατοδιαλυτού P2O5 φθάνει

τουλάχιστον το 2 %, δηλώνεται η διαλυτότητα (3) και

αναφέρεται υποχρεωτικά η περιεκτικότητα σε

υδατοδιαλυτό P2O5 [διαλυτότητα (1)].

Η περιεκτικότητα σε P2O5 διαλυτό µόνο στα ανόργανα

οξέα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 %.

Για τον παρόντα τύπο 1, το δείγµα ελέγχου για τον

προσδιορισµό των διαλυτοτήτων (2) και (3) είναι 1 g.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(6β)P2O5 διαλυτό στο κιτρικό οξύ 2 %

(7) P2O5 διαλυτό στα ανόργανα οξέα· το 75 %

τουλάχιστον της δηλωµένης περιεκτικότητας

σε P2O5 πρέπει να είναι διαλυτό στο

αλκαλικό κιτρικό αµµώνιο (Joulie)

(8) P2O5 διαλυτό στα ανόργανα οξέα· το 55 %

τουλάχιστον της δηλωµένης περιεκτικότητας

σε P2O5 πρέπει να είναι διαλυτό στο

µυρµηκικό οξύ 2 %

2(α) Λίπασµα NP που περιέχει µαλακά φυσικά φωσφορικά

ή µερικώς διαλυτοποιηµένα φυσικά φωσφορικά

πρέπει να είναι απαλλαγµένο από σκωρίες Thomas,

διασπασµένα φωσφορικά και φωσφορικό

αργιλασβέστιο.

 ∆ηλώνεται σύµφωνα µε τις διαλυτότητες (1), (3) και (4).

Λίπασµα αυτού του τύπου πρέπει να περιέχει:

� τουλάχιστον 2 % P2O5 διαλυτό µόνο στα ανόργανα

οξέα [διαλυτότητα (4)]·

� τουλάχιστον 5 % P2O5 διαλυτό στο νερό και στο

ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο [διαλυτότητα (3]·

� τουλάχιστον 2,5 % υδατοδιαλυτό P2O5 [διαλυτότητα

(1)].

 Αυτός ο τύπος λιπάσµατος πρέπει να διατίθεται στην

αγορά µε την ένδειξη «Λίπασµα NP περιέχον µαλακά

φυσικά φωσφορικά» ή «Λίπασµα NP περιέχον µερικώς

διαλυτοποιηµένα φυσικά φωσφορικά».

 Για τον παρόντα τύπο 2(α), το δείγµα ελέγχου για τον

προσδιορισµό της διαλυτότητας (3) είναι 3 g.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

 Λεπτότητα αλέσµατος των βασικών συστατικών περιεχόντων φωσφόρο:

 Σκωρίες Thomas:  το 75 % τουλάχιστον να διέρχεται από κόσκινο µε

διάµετρο οπών 0,160 mm

 Φωσφορικό αργιλασβέστιο:  το 90 % τουλάχιστον να διέρχεται από κόσκινο µε

διάµετρο οπών 0,160 mm

 ∆ιασπασµένα φωσφορικά:  το 75 % τουλάχιστον να διέρχεται από κόσκινο µε

διάµετρο οπών 0,160 mm

 Μαλακά φυσικά φωσφορικά:  το 90 % τουλάχιστον να διέρχεται από κόσκινο µε

διάµετρο οπών 0,063 mm

 Μερικώς διαλυτοποιηµένα φυσικά φωσφορικά:  το 90 % τουλάχιστον να διέρχεται από κόσκινο µε

διάµετρο οπών 0,160 mm

  2(β) Λίπασµα NP που περιέχει φωσφορικό αργιλασβέστιο

πρέπει να είναι απαλλαγµένο από σκωρίες Thomas,

διασπασµένα φωσφορικά, µαλακά φυσικά φωσφορικά

και µερικώς διαλυτοποιηµένα φυσικά φωσφορικά.

 ∆ηλώνεται σύµφωνα µε τις διαλυτότητες (1) και (7), της

τελευταίας εφαρµοζόµενης µετά την αφαίρεση της

διαλυτότητας στο νερό.

 Λίπασµα αυτού του τύπου πρέπει να περιέχει:

� τουλάχιστον 2 % υδατοδιαλυτό P2O5 [διαλυτότητα

(1)]·

� τουλάχιστον 5 % P2O5 σύµφωνα µε τη διαλυτότητα

(7).

 Αυτός ο τύπος λιπάσµατος πρέπει να διατίθεται στην

αγορά µε την ένδειξη «Λίπασµα NP περιέχον φωσφορικό

αργιλασβέστιο».
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

     3. Για τα λιπάσµατα NP που περιέχουν µόνο έναν από

τους παρακάτω τύπους φωσφορικών λιπασµάτων:

σκωρίες Thomas, διασπασµένα φωσφορικά,

φωσφορικό αργιλασβέστιο, µαλακά φυσικά

φωσφορικά, η ονοµασία τύπου πρέπει να

ακολουθείται από ένδειξη που να αναφέρει το είδος

του φωσφορικού συστατικού.

 Η δήλωση της διαλυτότητας του P2O5 πρέπει να γίνεται

σύµφωνα µε τις εξής διαλυτότητες:

� για λιπάσµατα µε βασικό συστατικό σκωρίες Thomas:

διαλυτότητα (6α) (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία,

Πορτογαλία, Ελλάδα), (6β) (Γερµανία, Βέλγιο, ∆ανία,

Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Ηνωµένο

Βασίλειο και Αυστρία)·

� για λιπάσµατα µε κύριο συστατικό διασπασµένα

φωσφορικά: διαλυτότητα (5)·

� για λιπάσµατα µε κύριο συστατικό φωσφορικό

αργιλασβέστιο: διαλυτότητα (7)·

� για λιπάσµατα µε κύριο συστατικό µαλακά φυσικά

φωσφορικά: διαλυτότητα (8).
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B.2. Λιπάσµατα NP (συνέχεια)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ: Λίπασµα NP περιέχον κροτωνυλιδενοδιουρία ή ισοβουτυλιδενοδιουρία ή φορµαλδεϋδουρία (κατά περίπτωση)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική µέθοδο χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής

προέλευσης, το οποίο περιέχει κροτωνυλιδενοδιουρία ή ισοβουτυλιδενοδιουρία ή φορµαλδεϋδουρία

B.2.2. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΤΑ

ΒΑΡΟΣ):

� Ολική: 18 % (N + P2O5)·
� Για κάθε θρεπτικό συστατικό:
•  5 % N.

Το ¼ τουλάχιστον της δηλωµένης περιεκτικότητας σε ολικό άζωτο πρέπει να προέρχεται από άζωτο της µορφής
(5) ή (6) ή (7).
Τα 3/5 τουλάχιστον της δηλωµένης περιεκτικότητας σε άζωτο (7) πρέπει να είναι διαλυτά σε θερµό νερό,

•  5 % P2O5.
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ΜΟΡΦΗ, ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ,

ΟΠΩΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ 4, 5 ΚΑΙ 6· ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Ολικό άζωτο

(2) Νιτρικό άζωτο

(3) Αµµωνιακό άζωτο

(4) Ουρικό άζωτο

(5) Άζωτο κροτωνυ-

λιδενοδιουρίας

(6) Άζωτο ισοβου-

τυλιδενοδιουρίας

(7) Άζωτο φορµαλ-

δεϋδουρίας

(8) Άζωτο φορµαλ-

δεϋδουρίας διαλυτό

µόνο σε θερµό

νερό

(9) Άζωτο φορµαλ-

δεϋδουρίας διαλυτό

σε ψυχρό νερό

(1) Υδατοδιαλυτό P2O5

(2) P2O5 διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο

(3) P2O5 διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο

και στο νερό

(1) Ολικό άζωτο

(2) Εάν κάποια από τις

µορφές αζώτου (2)

έως (4) περιέχεται

σε αναλογία

τουλάχιστον 1 %

κατά βάρος, πρέπει

να δηλώνεται

(3) Μία από τις

µορφές αζώτου (5)

έως (7) (κατά

περίπτωση).

Η µορφή αζώτου

(7) πρέπει να

δηλώνεται υπό

µορφή αζώτου (8)

και (9)

Λίπασµα NP απαλλαγµένο από σκωρίες Thomas,

διασπασµένα φωσφορικά, φωσφορικό αργιλασβέστιο,

µερικώς διαλυτοποιηµένα φυσικά φωσφορικά και φυσικά

φωσφορικά, πρέπει να δηλώνεται σύµφωνα µε τις

διαλυτότητες (1), (2) ή (3):

� όταν το υδατοδιαλυτό P2O5 δεν φθάνει το 2 %,

δηλώνεται µόνο η διαλυτότητα (2)·

� όταν η αναλογία του υδατοδιαλυτού P2O5 φθάνει

τουλάχιστον το 2 %, δηλώνεται η διαλυτότητα (3) και

αναφέρεται υποχρεωτικά η περιεκτικότητα σε

υδατοδιαλυτό P2O5 [διαλυτότητα (1)].

Η περιεκτικότητα σε P2O5 διαλυτό µόνο στα ανόργανα

οξέα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 %.

Το δείγµα ελέγχου για τον προσδιορισµό των

διαλυτοτήτων (2) και (3) είναι 1 g.
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B.3. Λιπάσµατα NK

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ: Λιπάσµατα NK

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική µέθοδο ή δι� αναµείξεως, χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών

ζωικής ή φυτικής προέλευσης.B.3.1.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΤΑ

ΒΑΡΟΣ):

� Ολική: 18 % (N + K2O)·
� Για κάθε θρεπτικό συστατικό: 3 % N, 5 % K2O.

ΜΟΡΦΗ, ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ,

ΟΠΩΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ 4, 5 ΚΑΙ 6· ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Ολικό άζωτο

(2) Νιτρικό άζωτο

(3) Αµµωνιακό άζωτο

(4) Ουρικό άζωτο

(5) Κυαναµιδικό

άζωτο

Υδατοδιαλυτό K2Ο (1) Ολικό άζωτο

(2) Εάν κάποια από τις

µορφές αζώτου (2)

έως (5) περιέχεται

σε αναλογία

τουλάχιστον 1 %

κατά βάρος, πρέπει

να δηλώνεται

(1) Υδατοδιαλυτό

οξείδιο του καλίου

(2) Η ένδειξη «φτωχό

σε χλώριο»

συνδέεται µε

µέγιστη

περιεκτικότητα Cl

2 %

(3) Η περιεκτικότητα

σε χλώριο µπορεί

να δηλώνεται
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B.3. Λιπάσµατα NK (συνέχεια)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ: Λίπασµα NK περιέχον κροτωνυλιδενοδιουρία ή ισοβουτυλιδενοδιουρία ή φορµαλδεϋδουρία (κατά περίπτωση)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική µέθοδο χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής

προέλευσης, το οποίο περιέχει κροτωνυλιδενοδιουρία ή ισοβουτυλιδενοδιουρία ή φορµαλδεϋδουρία

B.3.2. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΤΑ

ΒΑΡΟΣ):

� Ολική: 18 % (N + K2O)·
� Για κάθε θρεπτικό συστατικό:
•  5 % N

Το ¼ τουλάχιστον της δηλωµένης περιεκτικότητας σε ολικό άζωτο πρέπει να προέρχεται από άζωτο της µορφής
(5) ή (6) ή (7).
Τα 3/5 τουλάχιστον της δηλωµένης περιεκτικότητας σε άζωτο (7) πρέπει να είναι διαλυτά σε θερµό νερό,

•  5 % K2O.
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ΜΟΡΦΗ, ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ,

ΟΠΩΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ 4, 5 ΚΑΙ 6· ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Ολικό άζωτο

(2) Νιτρικό άζωτο

(3) Αµµωνιακό άζωτο

(4) Ουρικό άζωτο

(5) Άζωτο κροτωνυ-

λιδενοδιουρίας

(6) Άζωτο ισοβου-

τυλιδενοδιουρίας

(7) Άζωτο φορµαλ-

δεϋδουρίας

(8) Άζωτο φορµαλ-

δεϋδουρίας διαλυτό

µόνο σε θερµό

νερό

(9) Άζωτο φορµαλ-

δεϋδουρίας διαλυτό

σε ψυχρό νερό

Υδατοδιαλυτό K2Ο (1) Ολικό άζωτο

(2) Εάν κάποια από τις

µορφές αζώτου (2)

έως (4) περιέχεται

σε αναλογία

τουλάχιστον 1 %

κατά βάρος, πρέπει

να δηλώνεται

(3) Μία από τις

µορφές αζώτου (5)

έως (7) (κατά

περίπτωση).

Η µορφή αζώτου

(7) πρέπει να

δηλώνεται υπό

µορφή αζώτου (8)

και (9)

(1) Υδατοδιαλυτό

οξείδιο του καλίου

(2) Η ένδειξη «φτωχό

σε χλώριο»

συνδέεται µε

µέγιστη

περιεκτικότητα Cl

2 %

(3) Η περιεκτικότητα

σε χλώριο µπορεί

να δηλώνεται
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B.4. Λιπάσµατα PK

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ: Λιπάσµατα PK.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική µέθοδο ή δι� αναµείξεως, χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής

προέλευσης.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΤΑ

ΒΑΡΟΣ):

� Ολική: 18 % (P2O5 + K2O)·
� Για κάθε θρεπτικό συστατικό: 5 % P2O5, 5 % K2O.

ΜΟΡΦΗ, ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ,

ΟΠΩΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ 4, 5 ΚΑΙ 6· ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Υδατοδιαλυτό P2O5

(2) P2O5 διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο

(3) P2O5 διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο

και στο νερό

(4) P2O5 διαλυτό µόνο στα ανόργανα οξέα

(5) P2O5 διαλυτό στο αλκαλικό κιτρικό αµµώνιο

(Petermann)

(6α) P2O5 διαλυτό στα ανόργανα οξέα· το 75 %

τουλάχιστον της δηλωµένης περιεκτικότητας

σε P2O5 πρέπει να είναι διαλυτό στο κιτρικό

οξύ 2 %

Υδατοδιαλυτό K2Ο 1. Λίπασµα PK απαλλαγµένο από σκωρίες Thomas,

διασπασµένα φωσφορικά, φωσφορικό αργιλασβέστιο,

µερικώς διαλυτοποιηµένα φυσικά φωσφορικά και

µαλακά φυσικά φωσφορικά, πρέπει να δηλώνεται

σύµφωνα µε τις διαλυτότητες (1), (2) ή (3):

� όταν το υδατοδιαλυτό P2O5 δεν φθάνει το 2 %,

δηλώνεται µόνο η διαλυτότητα (2)·

� όταν η αναλογία του υδατοδιαλυτού P2O5 φθάνει

τουλάχιστον το 2 %, δηλώνεται η διαλυτότητα (3) και

αναφέρεται υποχρεωτικά η περιεκτικότητα σε

υδατοδιαλυτό P2O5 [διαλυτότητα (1)].

(1) Υδατοδιαλυτό

οξείδιο του καλίου

(2) Η ένδειξη «φτωχό

σε χλώριο»

συνδέεται µε

µέγιστη

περιεκτικότητα Cl

2 %

(3) Η περιεκτικότητα

σε χλώριο µπορεί

να δηλώνεται
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ΜΟΡΦΗ, ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ,

ΟΠΩΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ 4, 5 ΚΑΙ 6· ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

Η περιεκτικότητα σε P2O5 διαλυτό µόνο στα ανόργανα

οξέα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 %.

Για τον παρόντα τύπο 1, το δείγµα ελέγχου για τον

προσδιορισµό των διαλυτοτήτων (2) και (3) είναι 1 g.

(6β)P2O5 διαλυτό στο κιτρικό οξύ 2 %

(7) P2O5 διαλυτό στα ανόργανα οξέα· το 75 %

τουλάχιστον της δηλωµένης

περιεκτικότητας σε P2O5 πρέπει να είναι

διαλυτό στο αλκαλικό κιτρικό αµµώνιο

(Joulie)

(8) P2O5 διαλυτό στα ανόργανα οξέα· το 55 %

τουλάχιστον της δηλωµένης

περιεκτικότητας σε P2O5 πρέπει να είναι

διαλυτό στο µυρµηκικό οξύ 2 %

2(α)Λίπασµα PK που περιέχει µαλακά φυσικά φωσφορικά

ή µερικώς διαλυτοποιηµένα φυσικά φωσφορικά πρέπει

να είναι απαλλαγµένο από σκωρίες Thomas,

διασπασµένα φωσφορικά και φωσφορικό

αργιλασβέστιο.

∆ηλώνεται σύµφωνα µε τις διαλυτότητες (1), (3) και (4).

Λίπασµα αυτού του τύπου πρέπει να περιέχει:

� τουλάχιστον 2 % P2O5 διαλυτό µόνο στα ανόργανα

οξέα [διαλυτότητα (4)]·

� τουλάχιστον 5 % P2O5 διαλυτό στο νερό και στο

ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο [διαλυτότητα (3)]·

� τουλάχιστον 2,5 % υδατοδιαλυτό P2O5 [διαλυτότητα

(1)].

.
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ΜΟΡΦΗ, ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ,

ΟΠΩΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ 4, 5 ΚΑΙ 6· ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

Αυτός ο τύπος λιπάσµατος πρέπει να διατίθεται στην
αγορά µε την ένδειξη «Λίπασµα PK περιέχον µαλακά
φυσικά φωσφορικά» ή «Λίπασµα PK περιέχον µερικώς
διαλυτοποιηµένα φυσικά φωσφορικά».
Για τον παρόντα τύπο 2(α), το δείγµα ελέγχου για τον
προσδιορισµό της διαλυτότητας (3) είναι 3 g

Λεπτότητα αλέσµατος των βασικών συστατικών περιεχόντων φωσφόρο:

Σκωρίες Thomas: το 75 % τουλάχιστον να διέρχεται από κόσκινο µε
διάµετρο οπών 0,160 mm

Φωσφορικό αργιλασβέστιο: το 90 % τουλάχιστον να διέρχεται από κόσκινο µε
διάµετρο οπών 0,160 mm

∆ιασπασµένα φωσφορικά: το 75 % τουλάχιστον να διέρχεται από κόσκινο µε
διάµετρο οπών 0,160 mm

Μαλακά φυσικά φωσφορικά: το 90 % τουλάχιστον να διέρχεται από κόσκινο µε
διάµετρο οπών 0,063 mm

Μερικώς διαλυτοποιηµένα φυσικά
φωσφορικά:

το 90 % τουλάχιστον να διέρχεται από κόσκινο µε
διάµετρο οπών 0,160 mm

 2(β) Λίπασµα PK που περιέχει φωσφορικό
αργιλασβέστιο πρέπει να είναι απαλλαγµένο από
σκωρίες Thomas, διασπασµένα φωσφορικά και
µερικώς διαλυτοποιηµένα φυσικά φωσφορικά.

∆ηλώνεται σύµφωνα µε τις διαλυτότητες (1) και (7), της
τελευταίας εφαρµοζόµενης µετά την αφαίρεση της
διαλυτότητας στο νερό.
 Λίπασµα αυτού του τύπου πρέπει να περιέχει:
� τουλάχιστον 2 % υδατοδιαλυτό P2O5 [διαλυτότητα

(1)]·
� τουλάχιστον 5 % P2O5 σύµφωνα µε τη διαλυτότητα

(7).
Αυτός ο τύπος λιπάσµατος πρέπει να διατίθεται στην
αγορά µε την ένδειξη «Λίπασµα PK περιέχον φωσφορικό
αργιλασβέστιο».
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ΜΟΡΦΗ, ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ,

ΟΠΩΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ 4, 5 ΚΑΙ 6· ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

 3. Για τα λιπάσµατα PK που περιέχουν µόνο έναν από

τους παρακάτω τύπους φωσφορικών λιπασµάτων:

σκωρίες Thomas, διασπασµένα φωσφορικά,

φωσφορικό αργιλασβέστιο, µαλακά φυσικά

φωσφορικά, η ονοµασία τύπου πρέπει να ακολουθείται

από ένδειξη που να αναφέρει το είδος του φωσφορικού

συστατικού.

Η δήλωση της διαλυτότητας του P2O5 πρέπει να γίνεται

σύµφωνα µε τις εξής διαλυτότητες:

� για λιπάσµατα µε βασικό συστατικό σκωρίες Thomas:

διαλυτότητα (6α) (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία,

Πορτογαλία, Ελλάδα), (6β) (Γερµανία, Βέλγιο, ∆ανία,

Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Ηνωµένο

Βασίλειο και Αυστρία)·

� για λιπάσµατα µε βασικό συστατικό διασπασµένα

φωσφορικά: διαλυτότητα (5)·

� για λιπάσµατα µε βασικό συστατικό φωσφορικό

αργιλασβέστιο: διαλυτότητα (7)·

� για λιπάσµατα µε βασικό συστατικό µαλακά φυσικά

φωσφορικά: διαλυτότητα (8).
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Γ. Ανόργανα ρευστά λιπάσµατα

Γ.1. Ρευστά λιπάσµατα, απλά

 ΑΡΙΘ.
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΤΥΠΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί τοις εκατό κατά βάρος)·

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ

 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ·

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ·

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 1  2  3  4  5  6

 1.  ∆ιάλυµα
αζωτούχου

λιπάσµατος

 Προϊόν που λαµβάνεται χηµικώς υπό µορφή

υδατικού διαλύµατος σταθερού στην

ατµοσφαιρική πίεση, χωρίς προσθήκη

θρεπτικών οργανικών συστατικών ζωικής ή

φυτικής προέλευσης

 15 % N

Άζωτο εκφραζόµενο ως ολικό άζωτο ή, εάν

πρόκειται για µία µόνο µορφή, ως νιτρικό άζωτο

ή αµµωνιακό άζωτο ή ουρικό άζωτο

Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία:

ουρικό N × 0,026

  Ολικό άζωτο και, για κάθε µορφή που

περιέχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 1 %,

νιτρικό άζωτο, αµµωνιακό άζωτο ή/και

ουρικό άζωτο

Εάν η περιεκτικότητα σε διουρία είναι

χαµηλότερη από 0,2 %, µπορεί να

προστίθεται η ένδειξη «φτωχό σε διουρία»

 2.  ∆ιάλυµα νιτρικού

αµµωνίου-ουρίας

 Προϊόν που λαµβάνεται χηµικώς υπό µορφή

υδατικού διαλύµατος που περιέχει νιτρικό

αµµώνιο και ουρία

 26 % N

Άζωτο εκφραζόµενο ως ολικό άζωτο, όπου το

ουρικό άζωτο αποτελεί το ήµισυ του

ενυπάρχοντος αζώτου

Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία: 0,5 %

  Ολικό άζωτο
Νιτρικό άζωτο, αµµωνιακό άζωτο και

ουρικό άζωτο

Εάν η περιεκτικότητα σε διουρία είναι

χαµηλότερη από 0,2 %, µπορεί να

προστίθεται η ένδειξη «φτωχό σε διουρία»
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 ΑΡΙΘ.
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΤΥΠΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί τοις εκατό κατά βάρος)·

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ

 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ·

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ·

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 1  2  3  4  5  6

 3.  ∆ιάλυµα νιτρικού

ασβεστίου

 Προϊόν που λαµβάνεται από διάλυση

νιτρικού ασβεστίου σε νερό

 8 % N

Άζωτο εκφραζόµενο ως νιτρικό ασβέστιο από το

οποίο το πολύ 1 % αντιπροσωπεύει αµµωνιακό

άζωτο

 Ασβέστιο εκφραζόµενο ως υδατοδιαλυτό CaO

Η ονοµασία τύπου µπορεί να

συνοδεύεται από µία από τις

εξής ενδείξεις:

� για εφαρµογή στα φύλλα·

� για την παρασκευή

θρεπτικών διαλυµάτων·

� για λιπαντική άρδευση.

 Ολικό άζωτο
Υδατοδιαλυτό οξείδιο του ασβεστίου για τις

χρήσεις που αναφέρονται στη στήλη 5

 Προαιρετικά:

� νιτρικό άζωτο·
� αµµωνιακό άζωτο.

4. ∆ιάλυµα νιτρικού

µαγνησίου

Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική µέθοδο

και µε διάλυση του νιτρικού µαγνησίου στο

νερό

6 % N

Άζωτο εκφραζόµενο ως νιτρικό άζωτο

9 % MgO

Μαγνήσιο εκφραζόµενο ως υδατοδιαλυτό

οξείδιο του µαγνησίου

pH ελάχιστο: 4

Νιτρικό άζωτο

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του µαγνησίου
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 ΑΡΙΘ.
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΤΥΠΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί τοις εκατό κατά βάρος)·

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ

 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ·

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ·

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 1  2  3  4  5  6

5. Αιώρηµα νιτρικού

ασβεστίου

Προϊόν που λαµβάνεται µε τη διασπορά

νιτρικού ασβεστίου στο νερό

8 %N

Άζωτο εκφραζόµενο ως ολικό άζωτο ή ως

νιτρικό και αµµωνιακό άζωτο

Μέγιστη περιεκτικότητα σε αµµωνιακό άζωτο:

1,0 %

14 % CaO

Ασβέστιο εκφραζόµενο ως υδατοδιαλυτό CaO

Η ονοµασία τύπου µπορεί να

συνοδεύεται από µία από τις

εξής ενδείξεις:

� για εφαρµογή στα φύλλα·

� για την παρασκευή

θρεπτικών διαλυµάτων και

αιωρηµάτων·

� για λιπαντική άρδευση.

Ολικό άζωτο

Νιτρικό άζωτο

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του ασβεστίου για τις

χρήσεις που αναφέρονται στη στήλη 5

6. ∆ιάλυµα

αζωτούχου

λιπάσµατος και

φορµαλ-

δεϋδουρίας

Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική µέθοδο ή

µε διάλυση στο νερό φορµαλδεϋδουρίας και

ενός αζωτούχου λιπάσµατος του καταλόγου

A-1 του παρόντος κανονισµού,

εξαιρουµένων των προϊόντων 3(α), 3(β) και

5

18 % N εκφραζόµενου ως ολικού αζώτου

Το 1/3 τουλάχιστον της δηλωµένης

περιεκτικότητας σε ολικό άζωτο πρέπει να

προέρχεται από τη φορµαλδεϋδουρία

Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία: (ουρικό N +

N φορµαλδεϋδουρίας) × 0,026

Ολικό άζωτο

Για κάθε µορφή που περιέχεται σε αναλογία

τουλάχιστον 1 %:

� Νιτρικό άζωτο·
� Αµµωνιακό άζωτο·

� Ουρικό άζωτο.
Άζωτο φορµαλδεϋδουρίας
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 ΑΡΙΘ.
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΤΥΠΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (επί τοις εκατό κατά βάρος)·

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ

 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ·

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ·

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 1  2  3  4  5  6

7. Αιώρηµα

αζωτούχου

λιπάσµατος και

φορµαλ-

δεϋδουρίας

Προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική µέθοδο ή

µε διασπορά στο νερό φορµαλδεϋδουρίας

και ενός αζωτούχου λιπάσµατος του

καταλόγου A-1 του παρόντος κανονισµού,

εξαιρουµένων των προϊόντων 3(α), 3(β) και

5

18 % N εκφραζόµενου ως ολικού αζώτου

Το 1/3 τουλάχιστον της δηλωµένης

περιεκτικότητας σε ολικό άζωτο πρέπει να

προέρχεται από τη φορµαλδεϋδουρία εκ της

οποίας τα 3/5 τουλάχιστον πρέπει να είναι

διαλυτά σε θερµό νερό

Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία: (ουρικό N +

N φορµαλδεϋδουρίας) × 0,026

Ολικό άζωτο

Για κάθε µορφή που περιέχεται σε αναλογία

τουλάχιστον 1 %:

� Νιτρικό άζωτο·
� Αµµωνιακό άζωτο·

� Ουρικό άζωτο.
Άζωτο φορµαλδεϋδουρίας

Άζωτο φορµαλδεϋδουρίας διαλυτό σε ψυχρό

νερό

Άζωτο φορµαλδεϋδουρίας διαλυτό µόνο σε

θερµό νερό

Γ.2. Ρευστά λιπάσµατα, σύνθετα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ: ∆ιάλυµα λιπάσµατος NPK.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Προϊόν που λαµβάνεται χηµικώς υπό µορφή υδατικού διαλύµατος σταθερού στην ατµοσφαιρική πίεση, χωρίς

προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης.Γ.2.1.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΤΑ

ΒΑΡΟΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

� Ολική: 15 %, (N + P2O5 + K2O)·
� Για κάθε θρεπτικό συστατικό: 2 % N, 3 % P2O5, 3 % K2O·
� Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία: ουρικό Ν × 0,026.
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ΜΟΡΦΗ, ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ,

ΟΠΩΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ 4, 5 ΚΑΙ 6· ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Ολικό άζωτο

(2) Νιτρικό άζωτο

(3) Αµµωνιακό

άζωτο

(4) Ουρικό άζωτο

Υδατοδιαλυτό P2O5 Υδατοδιαλυτό K2Ο (1) Ολικό άζωτο

(2) Εάν κάποια από

τις µορφές αζώτου

(2) έως (4)

περιέχεται σε

αναλογία

τουλάχιστον 1 %

κατά βάρος,

πρέπει να

δηλώνεται

(3) Εάν η περι-

εκτικότητα σε

διουρία είναι

χαµηλότερη από

0,2 %, µπορεί να

προστίθεται η

ένδειξη «φτωχό

σε διουρία»

Υδατοδιαλυτό P2O5 (1) Υδατοδιαλυτό

οξείδιο του

καλίου

(2) Η ένδειξη «φτωχό

σε χλώριο»

µπορεί να

χρησιµοποιηθεί

µόνο µε µέγιστη

περιεκτικότητα Cl

2 %

(3) Η περιεκτικότητα

σε χλώριο µπορεί

να δηλώνεται
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Γ.2. Ρευστά λιπάσµατα, σύνθετα (συνέχεια)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ: Αιώρηµα λιπάσµατος NPK.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Προϊόν υπό µορφή υγρού, του οποίου τα θρεπτικά συστατικά προέρχονται από ουσίες που βρίσκονται ταυτόχρονα εν

αιωρήσει και εν διαλύσει στο νερό, χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης.Γ.2.2.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΤΑ

ΒΑΡΟΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

� Ολική: 20 %, (N + P2O5 + K2O)·
� Για κάθε θρεπτικό συστατικό: 3 % N, 4 % P2O5, 4 % K2O·
� Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία: ουρικό Ν × 0,026·
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ΜΟΡΦΗ, ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ,

ΟΠΩΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ 4, 5 ΚΑΙ 6· ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Ολικό άζωτο

(2) Νιτρικό άζωτο

(3) Αµµωνιακό

άζωτο

(4) Ουρικό άζωτο

(1) Υδατοδιαλυτό P2O5

(2) P2O5 διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο

(3) P2O5 διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο

και στο νερό

Υδατοδιαλυτό K2Ο (1) Ολικό άζωτο

(2) Εάν κάποια από

τις µορφές αζώτου

(2) έως (4)

περιέχεται σε

αναλογία

τουλάχιστον 1 %

κατά βάρος,

πρέπει να

δηλώνεται

(3) Εάν η περι-

εκτικότητα σε

διουρία είναι

χαµηλότερη από

0,2 %, µπορεί να

προστίθεται η

ένδειξη «φτωχό

σε διουρία»

Τα λιπάσµατα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από σκωρίες

Thomas, φωσφορικό αργιλασβέστιο, διασπασµένα

φωσφορικά, µερικώς διαλυτοποιηµένα φωσφορικά ή

φυσικά φωσφορικά

(1) Εάν το υδατοδιαλυτό P2O5 δεν φθάνει το 2 %,

δηλώνεται µόνο η διαλυτότητα (2)

(2) Εάν η αναλογία του υδατοδιαλυτού P2O5 φθάνει

τουλάχιστον το 2 %, δηλώνεται η διαλυτότητα (3)

και αναφέρεται υποχρεωτικά η περιεκτικότητα σε

υδατοδιαλυτό P2O5

(1) Υδατοδιαλυτό

οξείδιο του

καλίου

(2) Η ένδειξη «φτωχό

σε χλώριο»

µπορεί να

χρησιµοποιηθεί

µόνο µε µέγιστη

περιεκτικότητα Cl

2 %

(3) Η περιεκτικότητα

σε χλώριο µπορεί

να δηλώνεται
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Γ.2. Ρευστά λιπάσµατα, σύνθετα (συνέχεια)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ: ∆ιάλυµα λιπάσµατος NP.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Προϊόν που λαµβάνεται χηµικώς υπό µορφή υδατικού διαλύµατος σταθερού στην ατµοσφαιρική πίεση, χωρίς

προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης.Γ.2.3.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΤΑ

ΒΑΡΟΣ):

� Ολική: 18 %, (N + P2O5)·
� Για κάθε θρεπτικό συστατικό: 3 % N, 5 % P2O5·

� Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία: ουρικό Ν × 0,026
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ΜΟΡΦΗ, ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ,

ΟΠΩΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ 4, 5 ΚΑΙ 6· ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Ολικό άζωτο

(2) Νιτρικό άζωτο

(3) Αµµωνιακό

άζωτο

(4) Ουρικό άζωτο

Υδατοδιαλυτό P2O5 (1) Ολικό άζωτο

(2) Εάν κάποια από

τις µορφές αζώτου

(2) έως (4)

περιέχεται σε

αναλογία

τουλάχιστον 1 %

κατά βάρος, πρέπει

να δηλώνεται.

(3) Εάν η περι-

εκτικότητα σε

διουρία είναι

χαµηλότερη από

0,2 %, µπορεί να

προστίθεται η

ένδειξη «φτωχό

σε διουρία»

Υδατοδιαλυτό P2O5
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Γ.2. Ρευστά λιπάσµατα, σύνθετα (συνέχεια)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ: Αιώρηµα λιπάσµατος NP.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Προϊόν υπό µορφή υγρού, του οποίου τα θρεπτικά συστατικά προέρχονται από ουσίες που βρίσκονται ταυτόχρονα εν

διαλύσει και εν αιωρήσει στο νερό, χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης.Γ.2.4.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΤΑ

ΒΑΡΟΣ):

� Ολική: 18 %, (N + P2O5)·
� Για κάθε θρεπτικό συστατικό: 3 % N, 5 % P2O5.

� Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία: ουρικό Ν × 0,026
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ΜΟΡΦΗ, ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ,

ΟΠΩΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ 4, 5 ΚΑΙ 6· ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Ολικό άζωτο

(2) Νιτρικό άζωτο

(3) Αµµωνιακό

άζωτο

(4) Ουρικό άζωτο

(1) Υδατοδιαλυτό P2O5

(2) P2O5 διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο

(3) P2O5 διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αµµώνιο

και στο νερό

(4) Ολικό άζωτο

(5) Εάν κάποια από

τις µορφές αζώτου

(2) έως (4)

περιέχεται σε

αναλογία

τουλάχιστον 1 %

κατά βάρος,

πρέπει να

δηλώνεται.

(6) Εάν η περι-

εκτικότητα σε

διουρία είναι

χαµηλότερη από

0,2 %, µπορεί να

προστίθεται η

ένδειξη «φτωχό

σε διουρία»

(1) Εάν το υδατοδιαλυτό P2O5 δεν φθάνει το 2 %,

δηλώνεται µόνο η διαλυτότητα (2)

(2) Εάν η αναλογία του υδατοδιαλυτού P2O5 φθάνει

τουλάχιστον το 2 %, δηλώνεται η διαλυτότητα (3)

και αναφέρεται υποχρεωτικά η περιεκτικότητα σε

υδατοδιαλυτό P2O5

Τα λιπάσµατα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από σκωρίες

Thomas, φωσφορικό αργιλασβέστιο, διασπασµένα

φωσφορικά, µερικώς διαλυτοποιηµένα φωσφορικά ή

φυσικά φωσφορικά
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Γ.2. Ρευστά λιπάσµατα, σύνθετα (συνέχεια)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ: ∆ιάλυµα λιπάσµατος NK.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Προϊόν που λαµβάνεται χηµικώς υπό µορφή υδατικού διαλύµατος σταθερού στην ατµοσφαιρική πίεση, χωρίς

προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης.Γ.2.5.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΤΑ

ΒΑΡΟΣ):

� Ολική: 15 % (N + K2O)·
� Για κάθε θρεπτικό συστατικό: 3 % N, 5 % K2O.

� Μέγιστη περιεκτικότητα σε διουρία: ουρικό Ν × 0,026
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ΜΟΡΦΗ, ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ,

ΟΠΩΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ 4, 5 ΚΑΙ 6· ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ·

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Ολικό άζωτο

(2) Νιτρικό άζωτο

(3) Αµµωνιακό

άζωτο

(4) Ουρικό άζωτο

Υδατοδιαλυτό K2Ο (1) Ολικό άζωτο

(2) Εάν κάποια από

τις µορφές αζώτου

(2) έως (4)

περιέχεται σε

αναλογία

τουλάχιστον 1 %

κατά βάρος,

πρέπει να

δηλώνεται

(3) Εάν η περι-

εκτικότητα σε

διουρία είναι

χαµηλότερη από

0,2 %, µπορεί να

προστίθεται η

ένδειξη «φτωχό

σε διουρία»

(1) Υδατοδιαλυτό

οξείδιο του

καλίου

(2) Η ένδειξη «φτωχό

σε χλώριο»

µπορεί να

χρησιµοποιηθεί

µόνο µε µέγιστη

περιεκτικότητα Cl

2 %

(3) Η περιεκτικότητα

σε χλώριο µπορεί

να δηλώνεται
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