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VERORDENING (EG) Nr.        /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT
EN DE RAAD

van                       

inzake meststoffen

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 51 E van 26.2.2002, blz. 1 en PB C 227 E van 24.9.2002, blz. 503.
2 PB C 80 van 3.4.2002, blz. 6.
3 Advies van het Europees Parlement van 10 april 2002 (nog niet bekendgemaakt in het

Publicatieblad), Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van ... (nog niet bekendgemaakt
in het Publicatieblad), Besluit van het Europees Parlement (nog niet bekendgemaakt in het
Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 76/116/EEG van de Raad van 18 december 1975 betreffende de onderlinge aan-
passing van de wetgevingen van de lidstaten inzake meststoffen 1, Richtlijn 80/876/EEG van
de Raad van 15 juli 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten inzake enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog
stikstofgehalte 2, Richtlijn 87/94/EEG van de Commissie van 8 december 1986 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake methoden ter controle van de
kenmerken, de grenswaarden en de detonatiegevoeligheid van enkelvoudige meststoffen op
basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte 3 en Richtlijn 77/535/EEG van de
Commissie van 22 juni 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de
lidstaten inzake de bemonsterings- en analysemethoden voor meststoffen 4, zijn herhaaldelijk
en ingrijpend gewijzigd. Overeenkomstig de mededeling "Eenvoudiger regelgeving voor de
interne markt" (SLIM) van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement en het
actieplan voor de interne markt dienen deze richtlijnen duidelijkheidshalve te worden
ingetrokken en door een enkel rechtsinstrument te worden vervangen.

(2) De communautaire wetgeving inzake meststoffen is inhoudelijk zeer technisch. Een verorde-
ning is derhalve het meest geschikte rechtsinstrument, aangezien deze de fabrikanten
rechtstreeks gedetailleerde voorschriften oplegt die tegelijkertijd en op dezelfde wijze in de
gehele Gemeenschap moeten worden nageleefd.

                                                
1 PB L 24 van 30.1.1976, blz. 21. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/97/EG van het

Europees Parlement en de Raad (PB L 18 van 23.1.1999, blz. 60).
2 PB L 250 van 23.9.1980, blz. 7. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 97/63/EG van het Europees

Parlement en de Raad (PB L 335 van 6.12.1997, blz. 15).
3 PB L 38 van 7.2.1987, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 88/126/EEG (PB L 63 van

9.3.1988, blz. 12).
4 PB L 213 van 22.8.1977, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/8/EG (PB L 86

van 20.4.1995, blz. 41).
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(3) Meststoffen moeten in elke lidstaat bepaalde technische kenmerken bezitten die in dwingende
voorschriften zijn vastgelegd. Deze voorschriften, die met name betrekking hebben op de
samenstelling en omschrijving van de typen meststoffen, de typeaanduiding en de identificatie
en verpakking ervan, verschillen van lidstaat tot lidstaat. Door hun uiteenlopende karakter
belemmeren zij het handelsverkeer in de Gemeenschap en moeten zij derhalve worden
geharmoniseerd.

(4) Aangezien de doelstelling van het overwogen optreden, namelijk zorg dragen voor de interne
markt voor meststoffen, niet in voldoende mate door de lidstaten kan worden verwezenlijkt
indien er geen gemeenschappelijke technische criteria zijn, en deze doelstelling derhalve
wegens de omvang van het optreden beter op communautair niveau kan worden verwezenlijkt,
kan de Gemeenschap overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde
subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde
evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te
verwezenlijken.

(5) Hiertoe is het noodzakelijk op communautair niveau de aanduiding, omschrijving en samen-
stelling van bepaalde meststoffen te regelen.

(6) Voor deze meststoffen moeten ook communautaire voorschriften worden vastgesteld inzake
de identificatie, de traceerbaarheid en de etikettering ervan, alsmede inzake de sluiting van de
verpakkingen.

(7) Op communautair niveau moet een procedure worden vastgesteld voor het geval een lidstaat
het noodzakelijk acht het in de handel brengen van EG-meststoffen te beperken.
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(8) Naar gelang van de toegepaste fabricagetechnieken of grondstoffen kan de productie van
meststoffen lichte of sterke schommelingen ondergaan. Voorts kunnen bij de bemonstering en
analyse ook afwijkingen voorkomen. Het is derhalve noodzakelijk op de aangegeven gehalten
aan nutriënten toleranties toe te staan. Deze toleranties mogen in het belang van de gebruikers
in de land- en tuinbouw bepaalde grenzen niet overschrijden.

(9) Officiële controles om na te gaan of de EG-meststoffen voldoen aan de voorschriften van
deze verordening inzake kwaliteit en samenstelling zouden uitgevoerd moeten worden door
laboratoria die door de lidstaten zijn erkend en bij de Commissie zijn aangemeld.

(10) Ammoniumnitraat is het hoofdbestanddeel van een reeks producten waarvan sommige als
meststof en andere als explosief worden gebruikt. Gezien de bijzondere aard van meststoffen
op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte en de daaruit voortvloeiende
eisen inzake openbare veiligheid, gezondheid en bescherming van werknemers, is het nood-
zakelijk aanvullende communautaire voorschriften voor EG-meststoffen van dit type vast te
stellen.

(11) Sommige van deze producten kunnen gevaarlijk zijn en in bepaalde gevallen voor andere
doeleinden worden gebruikt dan die waarvoor zij bestemd zijn, waardoor de veiligheid van
personen en goederen in gevaar kan komen. De fabrikanten moet derhalve de verplichting
worden opgelegd passende maatregelen te treffen om een dergelijk gebruik te voorkomen en
met name de traceerbaarheid van die meststoffen te waarborgen.
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(12) Met het oog op de openbare veiligheid is het van bijzonder belang op communautair niveau
de kenmerken en eigenschappen vast te stellen aan de hand waarvan meststoffen op basis van
ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte worden onderscheiden van ammonium-
nitraatsoorten die worden gebruikt bij de vervaardiging van explosieven.

(13) EG-meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte moeten
bepaalde kenmerken vertonen om te garanderen dat zij geen gevaar opleveren. De fabrikanten
moeten ervoor zorgen dat alle meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog
stikstofgehalte vóór het in de handel brengen een detonatieproef ondergaan.

(14) Er dienen voorschriften inzake de methoden van gesloten temperatuurcycli te worden vast-
gesteld, ook al simuleren deze methoden niet noodzakelijk alle omstandigheden die zich
tijdens het vervoer en de opslag kunnen voordoen.

(15) Meststoffen kunnen worden verontreinigd door stoffen die potentiële risico's inhouden voor

de gezondheid van mens en dier en voor het milieu. Ingevolge het advies van het Weten-

schappelijk Comité voor de toxiciteit, de ecotoxiciteit en het milieu is de Commissie

voornemens om het vraagstuk van onbedoelde aanwezigheid van cadmium in minerale

meststoffen aan te pakken en zal zij, indien passend, een  voorstel voor een verordening

opstellen, dat zij aan het Europees Parlement en de Raad wil voorleggen. In voorkomend

geval zal voor andere verontreinigende stoffen soortgelijk onderzoek worden verricht. 
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(16) Het is wenselijk een procedure vast te stellen die moet worden gevolgd door elke fabrikant of

diens vertegenwoordiger die een nieuw type meststof in bijlage I wil laten opnemen om

daarvoor de aanduiding "EG-meststof" te kunnen gebruiken.

(17) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen worden vastgesteld

overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de

voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoerings-

bevoegdheden 1.

(18) De lidstaten dienen sancties op schendingen van de bepalingen van deze verordening vast te

stellen. Zij kunnen bepalen dat aan een fabrikant die artikel 27 schendt een boete kan worden

opgelegd ten belope van tien keer de marktwaarde van de lading die niet aan de voorschriften

voldoet.

(19) De Richtlijnen 76/116/EEG, 77/535/EEG, 80/876/EEG en 87/94/EEG dienen te worden

ingetrokken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

                                                
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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TITEL I

ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I

WERKINGSSFEER EN DEFINITIES

Artikel 1

Werkingssfeer

Deze verordening is van toepassing op producten die als meststoffen met de aanduiding

"EG-meststof" in de handel worden gebracht.

Artikel 2
Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a) meststof: een materiaal met als belangrijkste functie de levering van nutriënten aan planten;

b) primaire nutriënten: uitsluitend de elementen stikstof, fosfor en kalium;

c) secundaire nutriënten: de elementen calcium, magnesium, natrium en zwavel;
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d) micronutriënten: de elementen boor, kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen en zink, die in
kleine hoeveelheden, vergeleken met die voor primaire en secundaire nutriënten, essentieel
zijn voor de groei van planten;

e) anorganische meststof: een meststof waarin de aangegeven nutriënten voorkomen in de vorm
van mineralen die door winning of door fysische en/of chemische industriële processen zijn
verkregen. Calciumcyaanamide, ureum en de condensatie- en associatieproducten ervan, als-
mede meststoffen die chelaatvormige of complexvormige micronutriënten bevatten, mogen
bij afspraak als anorganische meststoffen worden aangeduid;

f) chelaatvormige micronutriënt: een micronutriënt die gebonden is aan één van de in deel E.3.1
van bijlage I vermelde organische moleculen;

g) complexvormige micronutriënt: een micronutriënt die gebonden is aan één van de in
deel E.3.2 van bijlage I vermelde moleculen;

h) type meststoffen: meststoffen met dezelfde typeaanduiding, als vermeld in bijlage I;

i) enkelvoudige meststof: een stikstof-, fosfaat- of kalimeststof met een aan te geven gehalte aan

slechts één van de primaire nutriënten;

j) samengestelde meststof: een meststof met een aan te geven gehalte aan ten minste twee van

de primaire nutriënten, die langs chemische weg, door mengen of door een combinatie van

beide is verkregen;
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k) complexe meststof: een samengestelde meststof, verkregen door chemische reactie, door

oplossing, of in de vaste fase door verkorreling, met een aan te geven gehalte aan ten minste

twee van de primaire nutriënten. In de vaste fase bevat elke korrel alle nutriënten in hun aan-

gegeven samenstelling;

l) meststoffenmengsel: een meststof, verkregen door droog mengen van verschillende mest-

stoffen, zonder chemische reactie;

m) bladmeststof: een meststof die geschikt is om op de bladeren van een gewas te worden
gebracht, waarbij de nutriënten door de bladeren worden opgenomen;

n) vloeibare meststof: een meststof in suspensie of oplossing;

o) meststof in oplossing: een vloeibare meststof die geen vaste deeltjes bevat;

p) meststof in suspensie: een meststof met twee fasen waarbij vaste deeltjes in de vloeibare fase
gesuspendeerd blijven;

q) aangifte: vermelding van de hoeveelheid nutriënten, met inbegrip van hun vorm en oplos-
baarheid, die binnen gespecificeerde toleranties wordt gewaarborgd;
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r) aangegeven gehalte: het gehalte aan een element (of oxide ervan), dat krachtens de commu-
nautaire wetgeving wordt vermeld op het etiket van een EG-meststof of op het begeleidende
document;

s) tolerantie: de toegestane afwijking van de gemeten waarde van een gehalte aan een nutriënt
ten opzichte van zijn aangegeven waarde;

t) Europese norm: norm van de CEN (Europese Commissie voor Normalisering), die officieel
door de Gemeenschap is erkend en waarvan de referentie in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen is gepubliceerd;

u) verpakking: een verzegelbare houder voor bewaring, bescherming, behandeling en distributie
van meststoffen, die niet meer dan 1000 kg bevat;

v) meststof in bulk: een meststof die niet is verpakt zoals voorgeschreven in deze verordening;

w) het in de handel brengen: levering van meststoffen, al dan niet tegen betaling, of opslag met

het oog op de levering. Invoer van een meststof op het douanegebied van de Europese

Gemeenschap wordt als in de handel brengen aangemerkt; 

x) fabrikant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het in de

handel brengen van de meststof; met name wordt een producent, importeur, een zelfstandige

verpakker en iedere persoon die de kenmerken van een meststof verandert, aangemerkt als

een fabrikant. Een distributeur die de kenmerken van de meststof niet verandert, wordt even-

wel niet aangemerkt als een fabrikant.
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HOOFDSTUK II

IN DE HANDEL BRENGEN

Artikel 3

EG-meststof

Een meststof die tot een in bijlage I vermeld type meststoffen behoort en aan de in deze verordening

vastgestelde voorwaarden voldoet, mag als "EG-meststof" worden aangeduid.

De aanduiding "EG-meststof" wordt niet gebruikt voor een meststof die niet aan deze verordening

voldoet.

Artikel 4

Vestiging in de Gemeenschap

De fabrikant is in de Gemeenschap gevestigd en is verantwoordelijk voor de overeenstemming van

de "EG-meststof" met de bepalingen van deze verordening.
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Artikel 5

Vrij verkeer

1. Onverminderd artikel 15 en andere communautaire wetgeving mogen de lidstaten het in de

handel brengen van meststoffen die van de aanduiding "EG-meststof" zijn voorzien en die aan deze

verordening voldoen, niet verbieden, beperken of belemmeren om redenen die verband houden met

samenstelling, identificatie, etikettering, verpakking of andere bepalingen in deze verordening.

2. Voor meststoffen die overeenkomstig deze verordening van de aanduiding "EG-meststof" zijn

voorzien, geldt een vrij verkeer binnen de Gemeenschap.

Artikel 6

Verplichte vermeldingen

1. Om aan de eisen van artikel 9 te voldoen, kunnen de lidstaten voorschrijven dat voor in de handel

gebrachte meststoffen de gehalten aan stikstof, fosfor en kalium als volgt worden uitgedrukt:

a) stikstof uitsluitend in de vorm van het element (N); en ofwel

b) fosfor en kalium uitsluitend in de vorm van het element (P, K), of
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c) fosfor en kalium uitsluitend in de vorm van het oxide (P2O5, K2O), of

d) fosfor en kalium in beide vormen tegelijk.

Wanneer ervoor wordt gekozen voor te schrijven dat de gehalten aan fosfor en kalium in de vorm

van het element moeten worden uitgedrukt, worden alle vermeldingen in de vorm van oxiden in de

bijlagen uitgedrukt in de vorm van elementen en worden de getallen omgerekend met behulp van de

volgende formules:

a) fosfor (P) = fosforpentoxide (P2O5) × 0,436;

b) kalium (K) = kaliumoxide (K2O) × 0,830.

2. De lidstaten kunnen voorschrijven dat het gehalte aan calcium, magnesium, natrium en zwavel

van meststoffen met secundaire nutriënten en, indien de voorwaarden van artikel 17 zijn vervuld,

van meststoffen met primaire nutriënten die op hun grondgebied in de handel worden gebracht,

wordt uitgedrukt:

a) hetzij in de vorm van het oxide (CaO, MgO, Na2O, SO3);

b) hetzij in de vorm van het element (Ca, Mg, Na, S);

c) hetzij in beide van deze vormen.
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Voor de omrekening van het gehalte aan calciumoxide, magnesiumoxide, natriumoxide en zwavel-
trioxide in het calcium-, het magnesium-, het natrium- en het zwavelgehalte worden de volgende
formules gebruikt:

a) calcium (Ca) = calciumoxide (CaO) × 0,715;

b) magnesium (Mg) = magnesiumoxide (MgO) × 0,603;

c) natrium (Na) = natriumoxide (Na2O) × 0,742;

d) zwavel (S) = zwaveltrioxide (SO3) × 0,400.

Voor de aangifte van het gehalte aan oxide of aan het element wordt het resultaat van de berekening

naar de dichtstbijzijnde waarde afgerond op één decimaal.

3.  De lidstaten beletten niet dat een "EG-meststof" in de handel wordt gebracht die geëtiketteerd is

in met beide van de in lid 1 en lid 2 genoemde vormen.

4. Het gehalte aan één of meer van de micronutriënten boor, kobalt, koper, ijzer, mangaan,

molybdeen of zink in EG-meststoffen van de in de delen A, B, C en D van bijlage I vermelde typen

wordt aangegeven indien aan beide volgende voorwaarden is voldaan:

a) deze micronutriënten zijn toegevoegd in hoeveelheden die ten minste gelijk zijn aan de in de

delen E.2.2 en E.2.3 van bijlage I vermelde minimumwaarden;
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b) de EG-meststof blijft voldoen aan de voorschriften van de delen A, B, C en D van bijlage I.

5. Wanneer de micronutriënten gebruikelijke bestanddelen zijn van de grondstoffen die voor toe-

voeging van de primaire (N, P, K) en secundaire (Ca, Mg, Na, S) nutriënten worden gebruikt, is

aangifte hiervan facultatief, mits deze micronutriënten aanwezig zijn in hoeveelheden die ten minste

gelijk zijn aan de in de delen E.2.2 en E.2.3 van bijlage I vermelde minimumwaarden.

6. Het gehalte aan micronutriënten wordt als volgt aangegeven:

a) voor meststoffen van de in deel E.1 van bijlage I vermelde typen, volgens de voorschriften in

kolom 6 van dat deel;

b) voor mengsels van onder a) bedoelde meststoffen die ten minste twee verschillende micro-

nutriënten bevatten en aan de voorschriften van deel E.2.1 van bijlage I voldoen, en voor

meststoffen van de in de delen A, B, C en D van bijlage I vermelde typen door vermelding

van:

i) het totaalgehalte, uitgedrukt als gewichtspercentage van de meststof,

ii) het in water oplosbare gehalte, uitgedrukt als gewichtspercentage van de meststof,

wanneer dit gehalte ten minste de helft van het totaalgehalte bedraagt.

Wanneer een micronutriënt volledig oplosbaar is in water, wordt alleen het in water oplosbare

gehalte aangegeven.
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Wanneer een micronutriënt chemisch gebonden is aan een organisch molecuul, wordt het in de

meststof aanwezige gehalte van de micronutriënt onmiddellijk na het in water oplosbare gehalte

aangegeven als gewichtspercentage van de meststof, gevolgd door het woord "chelaatvormer" of

"complexvormer" met de naam van het organische molecuul als vermeld in deel E.3 van bijlage I.

De naam van het organische molecuul mag worden vervangen door de bijbehorende afkorting.

Artikel 7

Identificatie

1. De fabrikant voorziet EG-meststoffen van de in artikel 9 vermelde identificatiegegevens.

2. Bij verpakte meststoffen worden deze identificatiegegevens op de verpakking of op de daaraan

gehechte etiketten vermeld. Bij meststoffen in bulk worden deze gegevens op de begeleidende

documenten vermeld.

Artikel 8

Traceerbaarheid

Onverminderd artikel 26, lid 3, houdt de fabrikant een register bij van de oorsprong van de mest-

stoffen om de traceerbaarheid van EG-meststoffen te waarborgen. Dit register is beschikbaar voor

inspectie door de lidstaten zolang de meststof in de handel wordt gebracht en daarna voor een

verdere periode van twee jaar nadat de fabrikant de levering van de meststof heeft stopgezet.
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Artikel 9

Identificatiegegevens

1. Onverminderd de bepalingen van andere communautaire regelingen, staan op de in artikel 7

bedoelde verpakkingen, etiketten en begeleidende documenten de volgende identificatiegegevens:

a) verplichte identificatiegegevens

- de aanduiding "EG-MESTSTOF" in hoofdletters;

- indien bestaand, de typeaanduiding van de meststof, als vermeld in bijlage I;

- voor meststoffenmengsels, de vermelding "mengsel" na de typeaanduiding;

- de aanvullende identificatiegegevens als genoemd in de artikelen 19, 21 en 23;

- de vermelding van de nutriënten omvat zowel de voluit geschreven benaming als de

benaming in chemische symbolen, bijvoorbeeld stikstof (N), fosfor (P), fosfor-

pentoxide (P2O5), kalium (K), kaliumoxide (K2O), calcium (Ca), calciumoxide (CaO),

magnesium (Mg), magnesiumoxide (MgO), natrium (Na), natriumoxide (Na2O),

zwavel (S), zwaveltrioxide (SO3), boor (B), koper (Cu), kobalt (Co), ijzer (Fe),

mangaan (Mn), molybdeen (Mo) en zink (Zn);
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- indien de meststof micronutriënten bevat die geheel of gedeeltelijk chemisch gebonden

zijn aan een organisch molecuul, wordt de naam van de micronutriënt gevolgd door een

van de volgende kwalificaties:

i) chelaatvormer � (benaming of afkorting van de chelaatvormer als vermeld in

deel E.3.1 van bijlage I),

ii) complexvormer � (benaming van de complexvormer als vermeld in deel E.3.2

van bijlage I);

- de micronutriënten in de meststof, in de alfabetische volgorde van hun chemische

symbolen: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn;

- de specifieke aanwijzingen voor het gebruik met betrekking tot de in de delen E.1 en

E.2 van bijlage I genoemde producten;

- de hoeveelheid vloeibare meststoffen, uitgedrukt in gewichtseenheden. De vermelding

van de hoeveelheid vloeibare meststoffen, uitgedrukt in volume-eenheden of in

gewichtseenheden per volume-eenheid (kilogram per hectoliter of gram per liter), is

facultatief;

- netto- of brutogewichtmassa en, facultatief, volume voor vloeibare meststoffen. Bij

vermelding van het brutogewicht moet tevens het gewicht worden vermeld;

- de naam of firmanaam en het adres van de fabrikant;
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b) facultatieve identificatiegegevens

- als genoemd in bijlage I;

- de aanwijzingen voor opslag en behandeling, en voor niet in bijlage I, delen E.1 en E.2,

genoemde meststoffen, de specifieke aanwijzingen voor het gebruik van de meststof;

- dosisaanduidingen en gebruiksaanwijzingen die passen bij de bodemgesteldheid en de

teelt waarvoor de meststof wordt gebruikt;

- het merk van de fabrikant, en de handelsbenaming van het product.

De onder a) en b) bedoelde identificatiegegevens mogen niet tegenstrijdig zijn en moeten duidelijk

van elkaar gescheiden zijn.

2. Alle in lid 1 genoemde identificatiegegevens moeten duidelijk gescheiden zijn van de overige

informatie op de verpakkingen, etiketten en begeleidende documenten.

3. Vloeibare meststoffen mogen slechts in de handel worden gebracht als door de fabrikant aan-

vullende instructies worden verstrekt betreffende met name de opslagtemperatuur en de onge-

vallenpreventie tijdens de opslag.
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4. De gedetailleerde uitvoeringsbepalingen voor dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure

van artikel 32, lid 2.

Artikel 10

Etikettering

1. De etiketten of de gedrukte vermeldingen op de verpakking met de in artikel 9 beschreven

gegevens moeten op een goed zichtbare plaats worden aangebracht. De etiketten moeten gehecht

zijn aan de verpakking of aan de sluiting daarvan. Indien de sluiting geschiedt door middel van een

zegel, moet hierop de naam of het merk van de verpakker worden aangebracht.

2. De in lid 1 bedoelde vermeldingen moeten onuitwisbaar en duidelijk leesbaar zijn en blijven.

3. In gevallen van meststoffen in bulk als bedoeld in artikel 17, lid 2, tweede zin, moeten de

goederen vergezeld gaan van een exemplaar van de documenten met de identificatiegegevens dat

toegankelijk is voor de controlerende instanties.

Artikel 11

Talen

Het etiket, de vermeldingen op de verpakking en de begeleidende documenten zijn ten minste

gesteld in de officiële landstaal of -talen van de lidstaat waar de betrokken EG-meststof in de handel

wordt gebracht.



12733/2/02 REV 2 CS/mm 21
DG C II    NL

Artikel 12

Verpakking

Bij verpakte EG-meststoffen moet de verpakking op zodanige wijze of met een zodanig systeem

zijn gesloten dat door het openen ervan de sluiting, het sluitzegel of de verpakking zelf onherstel-

baar wordt beschadigd. Het gebruik van klepzakken is toegestaan.

Artikel 13

Tolerantiegrenzen

1. Het gehalte aan nutriënten van EG-meststoffen voldoet aan de in bijlage II vastgestelde

tolerantiegrenzen. Met die tolerantiegrenzen wordt beoogd rekening te houden met mogelijke varia-

ties op het stuk van fabricage, bemonstering en analyse.

2. De fabrikant mag de in bijlage II aangegeven tolerantiegrenzen niet stelselmatig overschrijden.

3. Op de in bijlage I genoemde minimum- en maximumgehalten is geen tolerantie toegestaan.
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Artikel 14

Eisen met betrekking tot de meststoffen

Een type meststof wordt uitsluitend in bijlage I opgenomen:

a) indien de meststof op een doeltreffende wijze nutriënten levert;

b) indien relevante bemonsterings-, analyse- en beproevingsmethoden beschikbaar zijn;

c) indien de meststof onder normale gebruiksomstandigheden geen schadelijke gevolgen heeft

voor de gezondheid van mens, dier of plant of voor het milieu.

Artikel 15

Vrijwaringsclausule

1. Indien een lidstaat gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een specifieke EG-meststof

weliswaar aan de voorschriften van deze verordening voldoet, maar niettemin risico's oplevert voor

de veiligheid of de gezondheid van mens, dier of plant of voor het milieu, kan hij het in de handel

brengen van die meststof op zijn grondgebied voorlopig verbieden of aan bijzondere voorwaarden

onderwerpen. Hij stelt de overige lidstaten en de Commissie daarvan onmiddellijk in kennis onder

opgave van de redenen voor zijn beslissing.
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2. De Commissie neemt binnen 90 dagen na ontvangst van kennisgeving een beslissing volgens de

in artikel 32, lid 2, bedoelde procedure.

3. Deze verordening belet niet dat in het belang van de openbare veiligheid door de Commissie of

door een lidstaat maatregelen worden genomen om het in de handel brengen van EG-meststoffen te

verbieden, te beperken of te belemmeren.

TITEL II

BEPALINGEN VOOR SPECIFIEKE TYPEN MESTSTOFFEN

HOOFDSTUK I

ANORGANISCHE MESTSTOFFEN MET PRIMAIRE NUTRIËNTEN

Artikel 16

Werkingssfeer

Dit hoofdstuk is van toepassing op anorganische meststoffen met primaire nutriënten, vast of vloei-

baar, enkelvoudig of samengesteld, met inbegrip van die welke secundaire nutriënten en/of micro-

nutriënten bevatten, waarvan het minimumgehalte aan nutriënten is vastgesteld in de delen A, B, C,

E.2.2 en E.2.3 van bijlage I.
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Artikel 17

Aangifte van secundaire nutriënten in meststoffen met primaire nutriënten

Voor EG-meststoffen van de in de delen A, B, en C van bijlage I opgenomen typen mag het gehalte

aan calcium, magnesium, natrium en zwavel als secundaire nutriënten alleen worden aangegeven

als de EG-meststof van deze elementen ten minste de volgende minimumhoeveelheden bevat:

a) 2% calciumoxide (CaO), d.w.z. 1,4% Ca;

b) 2% magnesiumoxide (MgO), d.w.z. 1,2% Mg;

c) 3% natriumoxide (Na2O), d.w.z. 2,2% Na;

d) 5% zwaveltrioxide (SO3), d.w.z. 2% S.

In dat geval worden de in artikel 19, lid 2, onder ii), bedoelde aanvullende identificatiegegevens aan

de typeaanduiding toegevoegd.

Artikel 18

Calcium, magnesium, natrium en zwavel

1. Het gehalte aan magnesium, natrium en zwavel van de in de delen A, B en C van bijlage I

vermelde meststoffen wordt op een van de volgende wijzen aangegeven:
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a) het totaalgehalte, uitgedrukt als gewichtspercentage van de meststof;

b) het totaalgehalte alsmede het in water oplosbare gehalte, uitgedrukt als gewichtspercentage

van de meststof, wanneer ten minste een kwart van het totaalgehalte oplosbaar is;

c) wanneer een element volledig oplosbaar is in water, wordt alleen het in water oplosbare

gehalte als gewichtspercentage aangegeven.

2. Tenzij anders bepaald in bijlage I wordt het calciumgehalte alleen aangegeven als het oplosbaar

is in water, uitgedrukt als gewichtspercentage van de meststof.

Artikel 19

Identificatie

1. Ter aanvulling van de in artikel 9, lid 1, onder a), bedoelde verplichte identificatiegegevens

worden de in de leden 2, 3, 4, 5 en 6 van dit artikel genoemde identificatiegegevens aangebracht.

2. Bij samengestelde meststoffen wordt na de typeaanduiding het volgende toegevoegd:

i) tussen haakjes, na de symbolen van de primaire nutriënten, de chemische symbolen van de

aangegeven secundaire nutriënten;
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ii) de getallen die het gehalte aan primaire nutriënten weergeven. Na het gehalte aan primaire

nutriënten wordt tussen haakjes het gehalte aan aangegeven secundaire nutriënten vermeld.

3. De typeaanduiding mag uitsluitend worden gevolgd door getallen die het gehalte aan primaire en

secundaire nutriënten weergeven.

4. Wanneer micronutriënten worden aangegeven, worden de woorden "met micronutriënten", of het

woord "met" gevolgd door de naam of namen van de aanwezige micronutriënten en hun chemische

symbolen vermeld.

5. Het aangegeven gehalte aan primaire en secundaire nutriënten wordt uitgedrukt als gewichts-

percentage in hele getallen of, indien nodig en wanneer er een goede analysemethode bestaat, met

één decimaal.

Voor meststoffen die meer dan één aangegeven nutriënt bevatten, is de volgorde voor primaire

nutriënten N, P2O5 en/of P, K2O en/of K, en voor secundaire nutriënten CaO en/of Ca, MgO

en/of Mg, Na2O en/of Na, SO3 en/of S.

Bij de aanduiding van het gehalte aan micronutriënten worden elke micronutriënt en het symbool

ervan aangegeven, met vermelding van zijn gewichtspercentage, als gespecificeerd in de

delen E.2.2 en E.2.3 van bijlage I, en zijn oplosbaarheid.
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6. De vormen en de oplosbaarheid van de nutriënten worden eveneens uitgedrukt als gewichts-

percentage van de meststof, behalve indien in bijlage I expliciet een andere wijze om het gehalte uit

te drukken is voorgeschreven.

De getallen worden met één decimaal vermeld, behalve bij micronutriënten, waarvoor de specifi-

caties van de delen E.2.2 en E.2.3 van bijlage I gelden.

HOOFDSTUK II

ANORGANISCHE MESTSTOFFEN MET SECUNDAIRE NUTRIËNTEN

Artikel 20

Werkingssfeer

Dit hoofdstuk is van toepassing op anorganische meststoffen met secundaire nutriënten, vast of

vloeibaar, met inbegrip van die welke micronutriënten bevatten, waarvan het minimumgehalte aan

nutriënten is vastgesteld in de delen D, E.2.2 en E.2.3 van bijlage I.

Artikel 21

Identificatie

1. Ter aanvulling van de in artikel 9, lid 1, onder a), bedoelde verplichte identificatiegegevens

worden de in de leden 2, 3, 4 en 5 van dit artikel genoemde identificatiegegevens aangebracht.
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2. Wanneer micronutriënten worden aangegeven, worden  de woorden "met micronutriënten" of het

woord "met", gevolgd door de naam of namen en chemische symbolen van de aanwezige

micronutriënten, vermeld.

3. Het aangegeven gehalte aan secundaire nutriënten wordt uitgedrukt als gewichtspercentage in

hele getallen of, indien nodig en wanneer er een geschikte analysemethode bestaat, met één

decimaal.

Wanneer de meststoffen meer dan één secundaire nutriënt bevatten, is de volgorde:

CaO en/of Ca, MgO en/of Mg, Na2O en/of Na, SO3 en/of S.

Het aangegeven gehalte aan micronutriënten noemt elke micronutriënt en het symbool ervan, met

vermelding van zijn gewichtspercentage, als gespecificeerd in de delen E.2.2 en E.2.3 van bijlage I,

en zijn oplosbaarheid.

4. De vormen en de oplosbaarheid van de nutriënten worden eveneens uitgedrukt als gewichts-

percentage van de meststof, behalve indien in bijlage I expliciet een andere wijze om het gehalte uit

te drukken is voorgeschreven.

De getallen worden met één decimaal vermeld, behalve bij micronutriënten, waarvoor de specifi-

caties van de delen E.2.2 en E.2.3 van bijlage I gelden.

5. Tenzij anders bepaald in bijlage I wordt het calciumgehalte alleen aangegeven als het oplosbaar

is in water, uitgedrukt als gewichtspercentage van de meststof.
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HOOFDSTUK III

ANORGANISCHE MESTSTOFFEN MET MICRONUTRIËNTEN

Artikel 22

Werkingssfeer

Dit hoofdstuk is van toepassing op anorganische meststoffen met micronutriënten, vast of vloeibaar,

waarvan het minimumgehalte aan nutriënten is vastgesteld in de delen E.1 en E.2.1 van bijlage I.

Artikel 23

Identificatie

1. Ter aanvulling van de in artikel 9, lid 1, onder a), bedoelde verplichte identificatiegegevens

worden de in de leden 2, 3, 4 en 5 van dit artikel genoemde identificatiegegevens aangebracht.

2. Wanneer de meststof meer dan één micronutriënt bevat, wordt de typeaanduiding "mengsel van

micronutriënten" vermeld, gevolgd door de namen van de daarin voorkomende micronutriënten en

hun chemische symbolen.
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3. Voor meststoffen die slechts één micronutriënt bevatten (deel E.1 van bijlage I) wordt het aan-

gegeven gehalte aan micronutriënten vermeld als gewichtspercentage, in hele getallen of, indien

nodig, met één decimaal.

4. De vormen en de oplosbaarheid van de micronutriënten worden uitgedrukt als massapercentage

van de meststof, behalve indien in bijlage I expliciet een andere wijze om het gehalte uit te drukken

is voorgeschreven.

Het aantal decimalen voor micronutriënten wordt vermeld overeenkomstig deel E.2.1 van bijlage I.

5. Voor de producten die in de delen E.1 en E.2.1 van bijlage I zijn opgenomen, wordt op het etiket
en op de begeleidende documenten onder de verplichte of facultatieve aangiften het volgende
opschrift aangebracht:

"Alleen te gebruiken in geval van duidelijke behoefte. De benodigde doses niet overschrijden.".

Artikel 24
Verpakking

EG-meststoffen die onder de bepalingen van dit hoofdstuk vallen, worden verpakt.
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HOOFDSTUK IV

MESTSTOFFEN OP BASIS VAN AMMONIUMNITRAAT EN MET EEN HOOG
STIKSTOFGEHALTE

Artikel 25
Werkingssfeer

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder enkelvoudige of samengestelde meststoffen op
basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte verstaan: producten op basis van
ammoniumnitraat die bedoeld zijn om als meststof te worden gebruikt en die meer dan
28 gewichtsprocenten stikstof in verhouding tot het ammoniumnitraat bevatten.

Dit type meststof kan anorganische of inerte stoffen bevatten.

De stoffen die voor de vervaardiging van dit type meststoffen worden gebruikt, mogen de tempera-
tuurgevoeligheid of de detonatiegevoeligheid niet verhogen.

Artikel 26
Veiligheidsmaatregelen en -controles

1. De fabrikant zorgt ervoor dat enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met
een hoog stikstofgehalte voldoen aan de bepalingen van deel 1 van bijlage III.
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2. De controle, analyse en beproeving voor de in dit hoofdstuk bedoelde officiële controles van

enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte worden

verricht overeenkomstig de in deel 3 van bijlage III beschreven methoden.

3. Om de traceerbaarheid van in de handel gebrachte EG-meststoffen op basis van ammonium-

nitraat en met een hoog stikstofgehalte te waarborgen, houdt de fabrikant een register bij van de

namen en de adressen van de bedrijven, en van de exploitanten van de bedrijven, waar de meststof

en de belangrijkste bestanddelen ervan zijn vervaardigd. Het register is beschikbaar voor inspectie

door de lidstaten zolang de meststof in de handel wordt gebracht, en daarna voor een verdere

periode van twee jaar nadat de fabrikant de levering van de meststof heeft stopgezet. 

Artikel 27 

Detonatieproef

Onverminderd de in artikel 26 bedoelde maatregelen, zorgt de fabrikant ervoor dat elk in de handel

gebrachte type van EG-meststof op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte met

goed gevolg is getest met de detonatieproef, beschreven in de delen 2, 3 (methode 1, punt 3) en 4

van bijlage III van deze verordening. Deze proef wordt verricht door een van de in artikel 30, lid 1,

of artikel 33, lid 1, bedoelde goedgekeurde laboratoria. De fabrikant deelt de resultaten van de proef

ten minste 5 dagen vóór het in de handel brengen van de meststof of, in geval van invoer, ten minste

5 dagen voor de aankomst van de meststof aan de grenzen van de Europese Gemeenschap mee aan

de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat. Daarna blijft de fabrikant waarborgen dat alle

leveringen van de in de handel gebrachte meststof de toets van de bovengenoemde proef kunnen

doorstaan.
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Artikel 28

Verpakking

Meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte mogen uitsluitend in

verpakte vorm aan de eindgebruiker beschikbaar worden gesteld.

TITEL III

CONFORMITEITSBEOORDELING VAN MESTSTOFFEN

Artikel 29
Controlemaatregelen

1. De lidstaten kunnen meststoffen met de aanduiding "EG-meststof" aan officiële controle-
maatregelen onderwerpen om na te gaan of ze aan deze verordening voldoen.

De lidstaten hebben de mogelijkheid om retributies te verlangen die niet hoger mogen zijn dan de
kosten van de voor die controlemaatregelen vereiste proeven, maar dit verplicht de fabrikanten er
niet toe proeven te herhalen of herhaalde proeven te betalen wanneer de eerste proef is uitgevoerd
door een laboratorium dat de voorwaarden van artikel 30 vervulde en wanneer de proef heeft aan-
getoond dat de meststof in kwestie voldoet. 
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2. De lidstaten zorgen ervoor dat de bemonstering en de analyses bij de officiële controles van
EG-meststoffen van de in bijlage I vermelde typen overeenkomstig de in bijlage III en bijlage IV
beschreven methoden worden uitgevoerd.

3. De naleving van de bepalingen van deze verordening met betrekking tot de overeenstemming met
de diverse typen meststoffen, alsmede de inachtneming van het aangegeven gehalte aan nutriënten
en/of van het aangegeven gehalte, uitgedrukt als vorm en oplosbaarheid van deze nutriënten,
kunnen bij officiële controles slechts worden vastgesteld met behulp van de bemonsterings- en
analysemethoden die overeenkomstig bijlage III en bijlage IV en met inachtneming van de in
bijlage II vermelde toleranties zijn vastgesteld.

4. Bij de aanpassing en de modernisering van de meet-, bemonsterings- en analysemethoden wordt
de in artikel 32, lid 2, bedoelde procedure gevolgd en worden waar mogelijk Europese normen toe-
gepast. Dezelfde procedure geldt voor de vaststelling van de uitvoeringsbepalingen die nodig zijn
om de controlemaatregelen, bedoeld in dit artikel en in de artikelen 8, 26 en 27 van deze
verordening, nader uit te werken. Deze bepalingen betreffen met name de frequentie waarmee tests
moeten worden herhaald alsmede maatregelen om te garanderen dat de in de handel gebrachte
meststof dezelfde is als de geteste meststof.
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Artikel 30
Laboratoria

1. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de lijst van de goedgekeurde laboratoria op hun

grondgebied die bevoegd zijn tot het verlenen van de nodige diensten om te controleren of EG-

meststoffen aan de voorschriften van deze verordening voldoen. Deze laboratoria moeten voldoen

aan de in deel B van bijlage V vermelde normen. Deze kennisgeving geschiedt uiterlijk [........] ∗∗∗∗  en

bij elke volgende wijziging.

2. De Commissie maakt de lijst van goedgekeurde laboratoria bekend in het Publicatieblad van de

Europese Gemeenschappen.

3. Indien een lidstaat gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een goedgekeurd laboratorium

niet aan de in lid 1 bedoelde normen voldoet, legt hij dit vraagstuk voor aan het in artikel 32

bedoelde comité. Indien het comité het erover eens is dat het laboratorium niet aan de normen

voldoet, schrapt de Commissie de naam van de in lid 2 bedoelde lijst.

4. De Commissie neemt, volgens de in artikel 32, lid 2, bedoelde procedure binnen 90 dagen na

ontvangst van de informatie een beslissing terzake.

5. De Commissie maakt de gewijzigde lijst bekend in het Publicatieblad van de Europese Gemeen-

schappen.

                                                
∗∗∗∗  zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.
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TITEL IV

SLOTBEPALINGEN

HOOFDSTUK I

AANPASSING VAN DE BIJLAGEN

Artikel 31

Nieuwe EG-meststoffen

1. De opname van een nieuw type meststof in bijlage I bij deze verordening geschiedt volgens de in

artikel 32, lid 2, bedoelde procedure.

2. Een fabrikant of zijn gevolmachtigde die een nieuw type meststof aan bijlage I wil laten toe-

voegen en daartoe een technisch dossier moet samenstellen, dient rekening te houden met de in

deel A van bijlage V vermelde technische stukken.

3. De wijzigingen die nodig zijn om de bijlagen aan de vooruitgang van de techniek aan te passen,

worden vastgesteld volgens de in artikel 32, lid 2, bedoelde procedure.
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Artikel 32

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn bedraagt drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

HOOFDSTUK II

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 33

Vakbekwame laboratoria

1. Onverminderd artikel 30, lid 1, kunnen de lidstaten tijdens een overgangsperiode die tot ... *

loopt, hun nationale bepalingen blijven toepassen om vakbekwame laboratoria bevoegd te verklaren

tot het verrichten van de nodige diensten om te controleren of EG-meststoffen aan de voorschriften

van deze verordening voldoen.

                                                
* 48 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.
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2. De lidstaten stellen de Commissie van deze laboratoria in kennis en verstrekken nadere gegevens

over de wijze van bevoegdverklaring. Deze kennisgeving geschiedt uiterlijk [.....] ∗∗∗∗  en bij elke

volgende wijziging.

Artikel 34

Verpakking en etikettering

Onverminderd artikel 35, lid 1, mogen de identificatieaanduidingen, verpakkingen, etiketten en

begeleidende documenten voor EG-meststoffen waarin eerdere richtlijnen hebben voorzien nog tot

.................. ∗∗∗∗∗∗∗∗  worden gebruikt.

HOOFDSTUK III

SLOTBEPALINGEN

Artikel 35

Ingetrokken richtlijnen

1. De Richtlijnen 76/116/EEG, 77/535/EEG, 80/876/EEG en 87/94/EEG worden ingetrokken.

                                                
∗∗∗∗  zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.
∗∗∗∗∗∗∗∗ 18 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.
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2. De verwijzingen naar de ingetrokken richtlijnen worden opgevat als verwijzingen naar deze

verordening. Met name door de Commissie overeenkomstig artikel 95, lid 6, van het Verdrag

toegestane afwijkingen van artikel 7 van Richtlijn 76/116/EEG worden opgevat als afwijkingen van

artikel 5 van deze verordening en blijven ondanks de inwerkingtreding van deze verordening van

kracht. In afwachting van de vaststelling van sancties uit hoofde van artikel 36 mogen de lidstaten

sancties blijven toepassen voor inbreuken op de nationale regels waarmee uitvoering wordt gegeven

aan de in lid 1 genoemde richtlijnen.

Artikel 36

Sancties

De lidstaten stellen de sancties vast die van toepassing zijn op schendingen van de bepalingen van

deze verordening en treffen alle maatregelen die nodig zijn om de daadwerkelijke toepassing van

die sancties te garanderen. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en

afschrikkend zijn. 

Artikel 37

Nationale bepalingen

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk ............. ∗∗∗∗  in kennis van de nationale bepalingen die zij

vaststellen uit hoofde van artikel 6, de leden 1 en 2, artikel 29, lid 1, en artikel 36 van deze

verordening, en delen alle latere wijzigingen ervan ten spoedigste aan de Commissie mede.

                                                
∗∗∗∗  18 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.
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Artikel 38

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese

Unie in werking, uitgezonderd artikel 8 en artikel 26, lid 3, die ................∗∗∗∗  in werking treden.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

_______________

                                                
∗∗∗∗  18 maanden na de inwerkingtreding van de verordening.
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BIJLAGE I

Lijst van de typen EG-meststoffen

A. ANORGANISCHE ENKELVOUDIGE MESTSTOFFEN MET PRIMAIRE NUTRIËNTEN

A.1. Stikstofmeststoffen

NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA
1 2 3 4 5 6

Stikstof totaal1 (a) Kalksalpeter
(calciumnitraat)

Langs chemische weg
verkregen product dat
calciumnitraat als
hoofdbestanddeel en eventueel
ook ammoniumnitraat bevat

15% N
Stikstof uitgedrukt als stikstof
totaal of in de vorm van nitraat- en
ammoniumstikstof.
Maximumgehalte aan
ammoniumstikstof: 1,5% N

Facultatieve aanvullende
aanduiding:
nitraatstikstof
ammoniumstikstof

1 (b) Kalkmagnesiasalpeter
(calciummagnesium-
nitraat)

Langs chemische weg
verkregen product dat als
hoofdbestanddelen
calciumnitraat en magnesium-
nitraat bevat

13% N
Stikstof in de vorm van
nitraatstikstof. Minimumgehalte
aan magnesium in de vorm van in
water oplosbare zouten, uitgedrukt
als magnesiumoxide: 5% MgO

Nitraatstikstof
In water oplosbaar
magnesiumoxide

10% N
Stikstof uitgedrukt als
nitraatstikstof

1 (c) Magnesiumnitraat Langs chemische weg
verkregen product dat als
hoofdbestanddeel
magnesiumnitraathexahydraat
bevat

14% MgO
Magnesium uitgedrukt als in water
oplosbaar magnesiumoxide

Wanneer de meststof in
kristalvorm in de handel wordt
gebracht, kan de vermelding
“in kristallijne vorm” worden
toegevoegd

Nitraatstikstof
In water oplosbaar
magnesiumoxide
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NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA
1 2 3 4 5 6

2 (a) Natronsalpeter
(natriumnitraat)

Langs chemische weg verkregen
product dat als hoofdbestanddeel
natriumnitraat bevat

15% N
Stikstof in de vorm van nitraatstikstof

Nitraatstikstof

2 (b) Chilisalpeter
(natriumnitraat van
Chili)

Op basis van caliche vervaardigd
product dat als hoofdbestanddeel
natriumnitraat bevat

15% N
Stikstof in de vorm van nitraatstikstof

Nitraatstikstof

3 (a) Kalkstikstof
(kalkcyaanamide)

Langs chemische weg verkregen
product dat calciumcyaanamide
als hoofdbestanddeel, calcium-
oxide en eventueel geringe
hoeveelheden ammoniumzouten
en ureum bevat

18% N
Stikstof uitgedrukt als stikstof totaal.
Ten minste 75% van de aangegeven
stikstof moet gebonden zijn in de
vorm van cyaanamidestikstof

Stikstof totaal

3 (b) Nitraathoudende
kalkstikstof
(nitraathoudende
kalkcyaanamide)

Langs chemische weg verkregen
product dat calciumcyaanamide
als hoofdbestanddeel, calcium-
oxide en eventueel geringe
hoeveelheden ammoniumzouten
en ureum bevat, waaraan nitraat is
toegevoegd

18% N
Stikstof uitgedrukt als stikstof totaal.
Ten minste 75% van de aangegeven
stikstof (nitraatstikstof niet
meegerekend) moet gebonden zijn in
de vorm van cyaanamidestikstof.
Nitraatstikstof:
� minimumgehalte: 1% N

� maximumgehalte: 3% N

Stikstof totaal
Nitraatstikstof
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NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA
1 2 3 4 5 6

4 Ammoniumsulfaat Langs chemische weg verkregen
product dat als hoofdbestanddeel
ammoniumsulfaat bevat

20% N
Stikstof in de vorm van
ammoniumstikstof

Ammoniumstikstof

5 Ammoniumnitraat
Kalkammonsalpeter

Langs chemische weg verkregen
product dat ammoniumnitraat als
hoofdbestanddeel en eventueel
vulstoffen bevat zoals gemalen
kalksteen, calciumcarbonaat,
calciumsulfaat, dolomiet,
magnesiumsulfaat en kieseriet

20% N
Stikstof in de vorm van nitraat- en
ammoniumstikstof, waarbij elk van
beide vormen ongeveer de helft van
de aanwezige stikstof dient uit te
maken.

Zie eventueel de bijlagen III.1 en
III.2 van deze verordening.

De benaming “kalkammon-
salpeter” mag slechts worden
gebruikt voor een meststof die
naast ammoniumnitraat uitsluitend
calciumcarbonaat (bv. kalksteen)
en/of magnesiumcarbonaat en
calciumcarbonaat (bv. dolomiet)
bevat. Het minimumgehalte aan
deze carbonaten moet 20% en hun
zuiverheidsgraad ten minste 90%
bedragen

Stikstof totaal
Nitraatstikstof
Ammoniumstikstof

6 Ammonsulfaatsalpeter
(ammoniak-
sulfonitraat)

Langs chemische weg verkregen
product dat als hoofdbestanddelen
ammoniumnitraat en ammonium-
sulfaat bevat

25% N
Stikstof in de vorm van ammonium-
en nitraatstikstof. Minimumgehalte
aan nitraatstikstof: 5% N

Stikstof totaal
Ammoniumstikstof
Nitraatstikstof
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NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA
1 2 3 4 5 6

19% N
Stikstof in de vorm van
ammonium- en nitraatstikstof.
Minimumgehalte aan
nitraatstikstof: 6% N

Stikstof totaal
Ammoniumstikstof

7 Stikstofmagnesium-
sulfaat

Langs chemische weg
verkregen product dat als
hoofdbestanddelen
ammoniumnitraat, ammonium-
sulfaat en magnesiumsulfaat
bevat

5% MgO
Magnesium in de vorm van in
water oplosbare zouten, uitgedrukt
als magnesiumoxide

Nitraatstikstof
In water oplosbaar
magnesiumoxide

19% N
Stikstof in de vorm van
ammonium- en nitraatstikstof.
Minimumgehalte aan
nitraatstikstof: 6% N

Stikstof totaal
Ammoniumstikstof
Nitraatstikstof

8 Stikstofmagnesia Langs chemische weg
verkregen product dat als
hoofdbestanddelen nitraten,
ammoniumzouten en
magnesiumverbindingen
(dolomiet,
magnesiumcarbonaat en/of
magnesiumsulfaat) bevat

5% MgO
Magnesium uitgedrukt als
magnesiumoxide totaal

Magnesiumoxide totaal en
eventueel magnesiumoxide,
oplosbaar in water

9 Ureum Langs chemische weg
verkregen product dat als
hoofdbestanddeel
koolzuurdiamide (carbamide)
bevat

44% N
Stikstof uitgedrukt als stikstof
totaal in de vorm van
ureumstikstof. Maximaal
biureetgehalte: 1,2%

Stikstof totaal in de vorm van
ureumstikstof
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NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA
1 2 3 4 5 6

10 Crotonylideendiureum Reactieproduct van ureum met
crotonaldehyde
Monomeer

28% N
Stikstof uitgedrukt als stikstof
totaal
Minimaal 25% crotonylideen-
diureumstikstof
Maximaal 3% ureumstikstof

Stikstof totaal
Ureumstikstof, indien één
massapercent of meer
Crotonylideendiureumstikstof

11 Isobutylideendiureum Reactieproduct van ureum met
isobutyraldehyde
Monomeer

28% N
Stikstof uitgedrukt als stikstof
totaal
Minimaal 25% isobutylideen-
diureumstikstof
Maximaal 3% ureumstikstof

Stikstof totaal
Ureumstikstof, indien één
massapercent of meer
Isobutylideendiureumstikstof

12 Ureumformaldehyde Reactieproduct van ureum met
formaldehyde, dat
voornamelijk
ureumformaldehydemoleculen
bevat
Polymeer

36% stikstof totaal
Stikstof uitgedrukt als stikstof
totaal
Minimaal 3/5 van het aangegeven
gehalte aan stikstof totaal moet in
warm water oplosbaar zijn
Minimaal 31% ureumformal-
dehydestikstof
Maximaal 5% ureumstikstof

Stikstof totaal
Ureumstikstof, indien één
massapercent of meer
In koud water oplosbare
ureumformaldehydestikstof
Uitsluitend in warm water
oplosbare
ureumformaldehydestikstof
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NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA
1 2 3 4 5 6

13 Stikstofmeststof met
crotonylideendiureum

Langs chemische weg
verkregen product dat
crotonylideendiureum en een
enkelvoudige stikstofmeststof
[lijst A.1 met uitzondering van
de producten 3(a), 3(b) en 5]
bevat

18% N, uitgedrukt als stikstof
totaal
Minimaal 3% ammoniumstikstof
en/of nitraatstikstof en/of
ureumstikstof
Minimaal 1/3 van het aangegeven
gehalte aan stikstof totaal moet
afkomstig zijn van crotonylideen-
diureum
Maximaal biureetgehalte:
(N-ureum +
N-crotonylideendiureum) × 0,026

Stikstof totaal
Voor elke vorm indien 1% of
meer:
� nitraatstikstof

� ammoniumstikstof

� ureumstikstof

Crotonylideendiureumstikstof

14 Stikstofmeststof met
isobutylideendiureum

Langs chemische weg
verkregen product dat
isobutylideendiureum en een
enkelvoudige stikstofmeststof
[lijst A.1 met uitzondering van
de producten 3(a), 3(b) en 5]
bevat

18% N, uitgedrukt als stikstof
totaal
Minimaal 3% ammoniumstikstof
en/of nitraatstikstof en/of
ureumstikstof
Minimaal ⅓ van het aangegeven
gehalte aan stikstof totaal moet
afkomstig zijn van isobutylideen-
diureum
Maximaal biureetgehalte:
(N-ureum +
N-isobutylideendiureum) × 0,026

Stikstof totaal
Voor elke vorm indien 1% of
meer:
� nitraatstikstof

� ammoniumstikstof

� ureumstikstof

Isobutylideendiureumstikstof
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NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA
1 2 3 4 5 6

15 Stikstofmeststof met
ureumformaldehyde

Langs chemische weg
verkregen product dat
ureumformaldehyde en een
enkelvoudige stikstofmeststof
[lijst A.1 met uitzondering van
de producten 3a, 3b en 5]
bevat

18% N, uitgedrukt als stikstof
totaal
Minimaal 3% ammoniumstikstof
en/of nitraatstikstof en/of
ureumstikstof
Minimaal ⅓ van het aangegeven
gehalte aan stikstof totaal moet
afkomstig zijn van ureumformal-
dehyde
Minimaal 3/5 van de
ureumformaldehydestikstof moet
in warm water oplosbaar zijn
Maximaal biureetgehalte:
(N-ureum +
N-ureumformaldehyde) × 0,026

Stikstof totaal
Voor elke vorm indien 1% of
meer:
� nitraatstikstof

� ammoniumstikstof

� ureumstikstof

Ureumformaldehydestikstof
In koud water oplosbare ureum-
formaldehydestikstof
Uitsluitend in warm water
oplosbare
ureumformaldehydestikstof

16 Ammoniumsulfaat
met nitrificatieremmer
(dicyaandiamide)

Langs chemische weg
verkregen product dat
ammoniumsulfaat en
dicyaandiamide bevat

20% N
Stikstof uitgedrukt als stikstof
totaal
Minimumgehalte aan
ammoniumstikstof: 18%
Minimumgehalte aan
dicyaandiamidestikstof: 1,5%

Stikstof totaal
Ammoniumstikstof
Dicyaandiamidestikstof
Technische informatie (a)
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NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA
1 2 3 4 5 6

17 Ammoniumsulfonitra
at met
nitrificatieremmer
(dicyaandiamide)

Langs chemische weg
verkregen product dat
ammoniumsulfonitraat en
dicyaandiamide bevat

24% N
Stikstof uitgedrukt als stikstof
totaal
Minimumgehalte aan
nitraatstikstof: 3%
Minimumgehalte aan
dicyaandiamidestikstof: 1,5%

Stikstof totaal
Nitraatstikstof
Ammoniumstikstof
Dicyaandiamidestikstof
Technische informatie (a)

18 Ureumammonium-
sulfaat

Langs chemische weg uit
ureum en ammoniumsulfaat
verkregen product

30%N
Stikstof uitgedrukt als
ammoniumstikstof en
ureumstikstof. Minimumgehalte
aan ammoniumstikstof: 4%

Minimumgehalte aan zwavel,
uitgedrukt als
zwaveltrioxide: 12%
Maximaal biureetgehalte: 0,9%

Stikstof totaal
Ammoniumstikstof
Ureumstikstof
In water oplosbaar
zwaveltrioxide

(a) De persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen, moet ervoor zorgen dat met elke verpakking of bij elke levering in bulk zo volledig mogelijke technische informatie
wordt verstrekt. De gebruiker moet met name uit deze informatie kunnen afleiden in welke dosis en in welke perioden van de teelt van het gewas de meststof moet worden gebruikt.
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A.2. Fosfaatmeststoffen

Indien voor de hoofdbestanddelen van meststoffen die in de vorm van korrels worden verkocht (meststoffen 1, 3, 4, 5, 6 en 7), een bepaalde
deeltjesgrootte wordt voorgeschreven, zal deze door middel van een passende analysemethode worden vastgesteld

NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

Fosforzuuranhydride totaal
(oplosbaar in mineraalzuur),
waarvan 75% (aan te geven in
massapercenten) oplosbaar
in 2% citroenzuur (verhandeld in
Frankrijk en Italië, Spanje en
Griekenland)

Fosforzuuranhydride totaal
(oplosbaar in mineraalzuur) en
fosforzuuranhydride, oplosbaar
in 2% citroenzuur (verhandeld in
het Verenigd Koninkrijk)

1 Thomasslakkenmeel
� Thomasfosfaat
� Thomasmeel

In staalfabrieken door
bewerking van fosforhoudend
gietijzer verkregen product dat
als hoofdbestanddeel
calciumsilicofosfaat bevat

12% P2O5
Fosforzuuranhydride, oplosbaar in
mineraalzuur, waarvan ten
minste 75% van het aangegeven
gehalte oplosbaar is in 2%
citroenzuur of

10% P2O5
Fosforzuuranhydride, oplosbaar
in 2% citroenzuur

Deeltjesgrootte:
� een zeef met een maaswijdte

van 0,160 mm moet ten
minste 75% doorlaten

� een zeef met een maaswijdte
van 0,630 mm moet ten
minste 96% doorlaten

Fosforzuuranhydride, oplosbaar
in 2% citroenzuur (verhandeld in
België, Denemarken, Duitsland,
Ierland, Luxemburg en
Nederland)
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NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

2 (a) Gewoon superfosfaat Door reactie van gemalen ruw
fosfaat met zwavelzuur
verkregen product dat
monocalciumfosfaat als
hoofdbestanddeel en ook
calciumsulfaat bevat

16% P2O5
Fosforzuuranhydride, oplosbaar in
neutraal ammoniumcitraat,
waarvan ten minste 93% van het
aangegeven P2O5-gehalte
oplosbaar is in water
Monsterhoeveelheid: 1 g

Fosforzuuranhydride, oplosbaar
in neutraal ammoniumcitraat

Fosforzuuranhydride, oplosbaar
in water

2 (b) Geconcentreerd
superfosfaat

Door reactie van gemalen ruw
fosfaat met zwavelzuur en
fosforzuur verkregen product
dat monocalciumfosfaat als
hoofdbestanddeel en ook
calciumsulfaat bevat

25% P2O5
Fosforzuuranhydride, oplosbaar in
neutraal ammoniumcitraat,
waarvan ten minste 93% van het
aangegeven P2O5-gehalte
oplosbaar is in water
Monsterhoeveelheid: 1 g

Fosforzuuranhydride, oplosbaar
in neutraal ammoniumcitraat

Fosforzuuranhydride, oplosbaar
in water

2 (c) Tripel superfosfaat Door reactie van gemalen ruw
fosfaat met fosforzuur
verkregen product dat als
hoofdbestanddeel
monocalciumfosfaat bevat

38% P2O5
Fosforzuuranhydride, oplosbaar in
neutraal ammoniumcitraat,
waarvan ten minste 93% van het
aangegeven P2O5-gehalte
oplosbaar is in water
Monsterhoeveelheid: 3 g

Fosforzuuranhydride, oplosbaar
in neutraal ammoniumcitraat

Fosforzuuranhydride, oplosbaar
in water



12733/2/02 REV 2 CS/mm 11
BIJLAGE I DG C II    NL

NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

3 Gedeeltelijk ontsloten
natuurfosfaat

Door gedeeltelijke ontsluiting
met zwavelzuur of fosforzuur
van gemalen natuurfosfaat
verkregen product dat als
hoofdbestanddelen
monocalciumfosfaat,
tricalciumfosfaat en
calciumsulfaat bevat

20% P2O5
Fosforzuuranhydride, oplosbaar in
mineraalzuur, waarvan ten
minste 40% van het aangegeven
P2O5-gehalte oplosbaar is in water

Deeltjesgrootte:
� een zeef met een maaswijdte

van 0,160 mm moet ten
minste 90% doorlaten

� een zeef met een maaswijdte
van 0,630 mm moet ten
minste 98% doorlaten

  Fosforzuuranhydride totaal
(oplosbaar in mineraalzuur)

 Fosforzuuranhydride, oplosbaar
in water

4 Dubbelkalkfosfaat

Neergeslagen
dicalciumfosfaat

 Door precipitatie van uit
minerale fosfaten of uit
beenderen vrijgemaakt
fosforzuur verkregen product
dat als hoofdbestanddeel
dicalciumfosfaatdihydraat
bevat

 38% P2O5
Fosforzuuranhydride, oplosbaar in
alkalisch ammoniumcitraat
(Petermann)

 Deeltjesgrootte:
� een zeef met een maaswijdte

van 0,160 mm moet ten
minste 90% doorlaten

� een zeef met een maaswijdte
van 0,630 mm moet ten
minste 98% doorlaten

  Fosforzuuranhydride, oplosbaar
in alkalisch ammoniumcitraat
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NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

5 Gloeifosfaat  Door thermische reactie onder
inwerking van alkali- en
kiezelzuurverbindingen uit
gemalen ruw fosfaat verkregen
product dat als
hoofdbestanddelen
alkalicalciumfosfaat en
calciumsilicaat bevat

 25% P2O5
Fosforzuuranhydride, oplosbaar in
alkalisch ammoniumcitraat
(Petermann)

 Deeltjesgrootte:
� een zeef met een maaswijdte

van 0,160 mm moet ten
minste 75% doorlaten

� een zeef met een maaswijdte
van 0,630 mm moet ten
minste 96% doorlaten

  Fosforzuuranhydride, oplosbaar
in alkalisch ammoniumcitraat

6 Aluminiumcalcium-
fosfaat

 Door thermische ontsluiting en
vermaling verkregen amorf
product dat als
hoofdbestanddelen aluminium-
en calciumfosfaten bevat

 30% P2O5
Fosforzuuranhydride, oplosbaar in
mineraalzuur, waarvan ten
minste 75% van het aangegeven
P2O5-gehalte oplosbaar is in
alkalisch ammoniumcitraat
(Joulie)

 Deeltjesgrootte:
� een zeef met een maaswijdte

van 0,160 mm moet ten
minste 90% doorlaten

� een zeef met een maaswijdte
van 0,630 mm moet ten
minste 98% doorlaten

  Fosforzuuranhydride totaal
(oplosbaar in mineraalzuur)

 Fosforzuuranhydride, oplosbaar
in alkalisch ammoniumcitraat
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NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

7 Zacht natuurfosfaat  Door vermaling van zachte
natuurfosfaten verkregen
product dat als
hoofdbestanddelen
tricalciumfosfaat en
calciumcarbonaat bevat

 25% P2O5
Fosforzuuranhydride, oplosbaar in
mineraalzuur, waarvan ten
minste 55% van het aangegeven
P2O5-gehalte oplosbaar is in 2%
mierenzuur

 Deeltjesgrootte:
� een zeef met een maaswijdte

van 0,063 mm moet ten
minste 90% doorlaten

� een zeef met een maaswijdte
van 0,125 mm moet ten
minste 99% doorlaten

Fosforzuuranhydride totaal
(oplosbaar in mineraalzuur)

Fosforzuuranhydride, oplosbaar
in 2% mierenzuur

Massapercentage van het product
dat door een zeef met een
maaswijdte van 0,063 mm wordt
doorgelaten
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A.3. Kalimeststoffen

NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

1 Ruw kalizout Door vermaling van ruwe
kalizouten verkregen product

10% K2O
Kalium uitgedrukt als in water
oplosbaar kaliumoxide
5% MgO
Magnesium in de vorm van in
water oplosbare zouten, uitgedrukt
als magnesiumoxide

De gebruikelijke handels-
benamingen mogen worden
toegevoegd

In water oplosbaar kaliumoxide
In water oplosbaar
magnesiumoxide

2 Verrijkt ruw kalizout Door menging van ruw
kalizout met kaliumchloride
verkregen verrijkt product

18% K2O
Kalium uitgedrukt als in water
oplosbaar kaliumoxide

De gebruikelijke handels-
benamingen mogen worden
toegevoegd

In water oplosbaar kaliumoxide

Facultatieve vermelding van het
gehalte aan in water oplosbaar
magnesiumoxide, indien hoger
dan 5% MgO

3 Kaliumchloride Door bewerking van ruwe
kalizouten verkregen product
dat als hoofdbestanddeel
kaliumchloride bevat

37% K2O
Kalium uitgedrukt als in water
oplosbaar kaliumoxide

De gebruikelijke handels-
benamingen mogen worden
toegevoegd

In water oplosbaar kaliumoxide
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NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

4 Kaliumchloride met
magnesium

Door bewerking van ruwe
kalizouten onder toevoeging
van magnesiumzouten
verkregen product dat als
hoofdbestanddelen
kaliumchloride en magnesium-
zouten bevat

37% K2O
Kalium uitgedrukt als in water
oplosbaar kaliumoxide
5% MgO
Magnesium in de vorm van in
water oplosbare zouten, uitgedrukt
als magnesiumoxide

In water oplosbaar kaliumoxide
In water oplosbaar
magnesiumoxide

5 Kaliumsulfaat Langs chemische weg uit
kalizouten verkregen product
dat als hoofdbestanddeel
kaliumsulfaat bevat

47% K2O
Kalium uitgedrukt als in water
oplosbaar kaliumoxide
Maximaal chloridegehalte: 3% Cl-

In water oplosbaar kaliumoxide

Facultatieve vermelding van het
chloridegehalte

6 Patentkali Langs chemische weg uit
kalizouten verkregen product,
eventueel met bijmenging van
magnesiumzouten, dat als
hoofdbestanddelen
kaliumsulfaat en
magnesiumsulfaat bevat

22% K2O
Kalium uitgedrukt als in water
oplosbaar kaliumoxide
8% MgO
Magnesium in de vorm van in
water oplosbare zouten, uitgedrukt
als magnesiumoxide
Maximaal chloridegehalte: 3% Cl-

De gebruikelijke handels-
benamingen mogen worden
toegevoegd

In water oplosbaar kaliumoxide
In water oplosbaar
magnesiumoxide

Facultatieve vermelding van het
chloridegehalte
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NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

1 2 3 4 5 6

7 Kieseriet met
kaliumsulfaat

Door bewerking van kieseriet
onder toevoeging van
kaliumsulfaat verkregen
product

8% MgO
Magnesium, uitgedrukt als in
water oplosbaar magnesiumoxide

6% K2O
Kalium uitgedrukt als in water
oplosbaar kaliumoxide
Totaal MgO + K2O: 20%
Maximaal chloridegehalte: 3% Cl-

De gebruikelijke handels-
benamingen mogen worden
toegevoegd

In water oplosbaar
magnesiumoxide
In water oplosbaar kaliumoxide

Facultatieve vermelding van het
chloridegehalte

B. ANORGANISCHE SAMENGESTELDE MESTSTOFFEN MET PRIMAIRE NUTRIËNTEN

B.1. NPK-meststoffen

TYPEAANDUIDING: NPK-meststoffen.

BEREIDINGSWIJZE: Langs chemische weg of door menging verkregen product dat geen organische nutriënten van
dierlijke of plantaardige oorsprong bevatB.1.1.

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN (IN MASSAPERCENTEN): � Totaal: 20% (N + P2O5 + K2O);
� Elke nutriënt afzonderlijk: 3% N, 5% P2O5, 5% K2O.
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VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Stikstof totaal

(2) Nitraatstikstof

(3) Ammonium-
stikstof

(4) Ureumstikstof

(5) Cyaanamide-
stikstof

(1) P2O5, oplosbaar in water

(2) P2O5, oplosbaar in neutraal
ammoniumcitraat

(3) P2O5, oplosbaar in water en in
neutraal ammoniumcitraat

(4) P2O5, uitsluitend oplosbaar in
mineraalzuur

(5) P2O5, oplosbaar in alkalisch
ammoniumcitraat (Petermann)

(6a) P2O5, oplosbaar in mineraalzuur,
waarvan ten minste 75% van het
aangegeven P2O5-gehalte oplos-
baar in 2% citroenzuur

K2O, oplosbaar in
water

(1) Stikstof totaal

(2) Indien het
gehalte aan een
van de
stikstofvormen
(2) t/m (5) ten
minste één
massapercent
bedraagt, moet
dit worden
aangegeven

(3) Indien meer
dan 28%, zie
bijlage III.2

1. Een NPK-meststof die geen thomasfosfaat,
gloeifosfaat, aluminiumcalciumfosfaat,
gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat en
natuurfosfaat bevat, moet volgens de
oplosbaarheden (1), (2) of (3) worden
aangegeven:

� wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar
P2O5 minder dan 2% bedraagt, wordt
uitsluitend oplosbaarheid (2) aangegeven

� wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar
P2O5  2% of meer bedraagt, wordt
oplosbaarheid (3) aangegeven en moet
daarbij tevens het gehalte aan in water
oplosbaar P2O5 [oplosbaarheid (1)] worden
vermeld.

Het gehalte aan uitsluitend in mineraalzuur
oplosbaar P2O5 mag niet hoger zijn dan 2%.

Voor de bepaling van de oplosbaarheden (2)
en (3) wordt een monsterhoeveelheid van 1 g
genomen.

(1) Kaliumoxide,
oplosbaar in
water

(2) De aanduiding
�chloridearm�
mag alleen
worden gebruikt
wanneer het
chloridegehalte
niet hoger is
dan 2%

(3) Het chloride-
gehalte mag
worden
aangegeven.
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VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(6b)P2O5, oplosbaar in 2% citroenzuur

(7) P2O5, oplosbaar in mineraalzuur,
waarvan ten minste 75% van het
aangegeven P2O5-gehalte oplosbaar
in alkalisch ammoniumcitraat
(Joulie)

(8) P2O5, oplosbaar in mineraalzuur,
waarvan ten minste 55% van het
aangegeven P2O5-gehalte oplos-
baar in 2% mierenzuur

2(a)Een NPK-meststof die natuurfosfaat of
gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat bevat,
mag geen thomasfosfaat, gloeifosfaat en
aluminiumcalciumfosfaat bevatten.
Waarborging geschiedt volgens de
oplosbaarheden (1), (3) en (4)

Dit meststoftype moet beantwoorden aan de
volgende eisen:

� het moet ten minste 2% uitsluitend in
mineraalzuur oplosbaar P2O5 bevatten
[oplosbaarheid (4)];

� het moet ten minste 5% in water en in
neutraal ammoniumcitraat oplosbaar
P2O5 bevatten [oplosbaarheid (3)];

� het moet ten minste 2,5% in water
oplosbaar P2O5 bevatten [oplosbaarheid
(1)].

Dit meststoftype moet onder de benaming
�NPK-meststof met natuurfosfaat� of
�NPK-meststof met gedeeltelijk ontsloten
natuurfosfaat� in de handel worden gebracht.
Voor de bepaling van oplosbaarheid (3) wordt
een monsterhoeveelheid van 3 g genomen.
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VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

Deeltjesgrootte van de fosfaathoudende basisbestanddelen:

Thomasfosfaat: een zeef met een maaswijdte
van 0,160 mm moet ten minste 75%
doorlaten

Aluminium-calciumfosfaat: een zeef met een maaswijdte
van 0,160 mm moet ten minste 90%
doorlaten

Gloeifosfaat: een zeef met een maaswijdte
van 0,160 mm moet ten minste 75%
doorlaten

Zacht natuurfosfaat: een zeef met een maaswijdte
van 0,063 mm moet ten minste 90%
doorlaten

Gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat: een zeef met een maaswijdte
van 0,160 mm moet ten minste 90%
doorlaten

 2(b)Een NPK-meststof die
aluminiumcalciumfosfaat bevat, mag geen
thomasfosfaat, gloeifosfaat, gedeeltelijk
ontsloten natuurfosfaat en natuurfosfaat
bevatten.

Waarborging geschiedt volgens de
oplosbaarheden (1) en (7); laatstgenoemde
wordt toegepast na aftrek van de
oplosbaarheid in water.

Dit meststoftype moet beantwoorden aan de
volgende eisen:

� het moet ten minste 2% in water oplosbaar
P2O5 bevatten [oplosbaarheid (1)];

� het moet ten minste 5% P2O5 bevatten
[oplosbaarheid (7)].

Dit meststoftype moet onder de benaming
�NPK-meststof met aluminiumcalciumfosfaat�
in de handel worden gebracht.
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VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

 3. Voor NPK-meststoffen die slechts een van
de volgende fosfaatmeststoftypen
bevatten: thomasfosfaat, gloeifosfaat,
aluminiumcalciumfosfaat, zacht
natuurfosfaat, moet de typeaanduiding
worden gevolgd door de vermelding van
het fosfaataandeel.

Het waarborgen van de oplosbaarheid van het
P2O5 moet als volgt geschieden:

� voor meststoffen op basis van
thomasfosfaat: oplosbaarheid (6a)
(Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal,
Griekenland) of (6b) (Duitsland, België,
Denemarken, Ierland, Luxemburg,
Nederland, Verenigd Koninkrijk);

� voor meststoffen op basis van gloeifosfaat:
oplosbaarheid (5);

� voor meststoffen op basis van
aluminiumcalciumfosfaat: oplosbaarheid
(7);

� voor meststoffen op basis van zacht
natuurfosfaat: oplosbaarheid (8).
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B.1. NPK-meststoffen (vervolg)
TYPEAANDUIDING: NPK-meststof die crotonylideendiureum, isobutylideendiureum of ureumformaldehyde bevat

BEREIDINGSWIJZE: Langs chemische weg verkregen product zonder organische nutriënten van dierlijke of
plantaardige oorsprong, dat crotonylideendiureum, isobutylideendiureum of ureumformaldehyde
bevat

B.1.2.
MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN (IN MASSAPERCENTEN): � Totaal: 20% (N + P2O5 + K2O);

� Elke nutriënt afzonderlijk:
•  5% N. Minimaal ¼ van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet afkomstig zijn van

stikstofvorm (5), (6) of (7). Minimaal 3/5 van het aangegeven gehalte aan stikstofvorm (7)
moet in warm water oplosbaar zijn

•  5% P2O5,
•  5% K2O.
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VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Stikstof totaal

(2) Nitraatstikstof

(3) Ammonium-
stikstof

(4) Ureumstikstof

(5) Crotonylideen-
diureum-
stikstof

(6) Isobutylideen-
diureum-
stikstof

(7) Ureumformal-
dehydestikstof

(8) Uitsluitend in
warm water
oplosbare
ureumformal-
dehydestikstof

(9) In koud water
oplosbare
ureumformal-
dehydestikstof

(1) P2O5, oplosbaar in water

(2) P2O5, oplosbaar in neutraal
ammoniumcitraat

(3) P2O5, oplosbaar in neutraal
ammoniumcitraat en in water

K2O, oplosbaar in
water

(1) Stikstof totaal

(2) Indien het
gehalte aan een
van de stikstof-
vormen (2) t/m
(4) ten minste
één
massapercent
bedraagt, moet
dit worden
aangegeven

(3) Een van de
stikstofvormen
(5) t/m (7) (in
voorkomend
geval).
Voor
stikstofvorm (7)
moeten de
stikstofvormen
(8) en (9)
worden
aangegeven

Een NPK-meststof die geen thomasfosfaat,
gloeifosfaat, aluminiumcalcium fosfaat,
gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat en
natuurfosfaat bevat, moet volgens de
oplosbaarheden (1), (2) of (3) worden
aangegeven:

� wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar
P2O5 minder dan 2% bedraagt, wordt
uitsluitend oplosbaarheid (2) aangegeven,

� wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar
P2O5  2% of meer bedraagt, wordt
oplosbaarheid (3) aangegeven en moet
daarbij tevens het gehalte aan in water
oplosbaar P2O5 [oplosbaarheid (1)] worden
vermeld.

Het gehalte aan uitsluitend in mineraalzuur
oplosbaar P2O5 mag niet hoger zijn dan 2%.

Voor de bepaling van de oplosbaarheden (2) en
(3) wordt een monsterhoeveelheid van 1 g
genomen.

(1) Kaliumoxide,
oplosbaar in
water

(2) De aanduiding
�chloridearm�
mag alleen
worden gebruikt
wanneer het
chloridegehalte
niet hoger is
dan 2%.

(3) Het
chloridegehalte
mag worden
aangegeven.
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B.2. NP-meststoffen

TYPEAANDUIDING: NP-meststoffen.

BEREIDINGSWIJZE: Langs chemische weg of door menging verkregen product dat organische nutriënten van
dierlijke of plantaardige oorsprong bevatB.2.1.

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN (IN MASSAPERCENTEN): � Totaal: 18% (N + P2O5);
� Elke nutriënt afzonderlijk: 3% N, 5% P2O5.
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VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Stikstof totaal

(2) Nitraatstikstof

(3) Ammonium-
stikstof

(4) Ureumstikstof

(5) Cyaanamide
stikstof

(1) P2O5, oplosbaar in water

(2) P2O5, oplosbaar in neutraal
ammoniumcitraat

(3) P2O5, oplosbaar in water en in
neutraal ammoniumcitraat

(4) P2O5, uitsluitend oplosbaar in
mineraalzuur

(5) P2O5, oplosbaar in alkalisch
ammoniumcitraat (Petermann)

(6a) P2O5 oplosbaar in mineraalzuur,
waarvan ten minste 75% van het
aangegeven P2O5-gehalte oplosbaar
in 2% citroenzuur

(1) Stikstof totaal

(2) Indien het
gehalte aan een
van de
stikstofvormen
(2) t/m (5) ten
minste één
massapercent
bedraagt, moet
dit worden
aangegeven

1. Een NP-meststof die geen thomasfosfaat,
gloeifosfaat, aluminiumcalciumfosfaat,
gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat en
natuurfosfaat bevat, moet volgens de
oplosbaarheden (1), (2) of (3) worden
aangegeven:

� wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar
P2O5 minder dan 2% bedraagt, wordt
uitsluitend oplosbaarheid (2) aangegeven;

� wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar
P2O5  2% of meer bedraagt, wordt
oplosbaarheid (3) aangegeven en moet
daarbij tevens het gehalte aan in water
oplosbaar P2O5 [oplosbaarheid (1)] worden
vermeld.

Het gehalte aan uitsluitend in mineraalzuur
oplosbaar P2O5 mag niet hoger zijn dan 2%.

Voor de bepaling van de oplosbaarheden (2) en
(3) wordt een monsterhoeveelheid van 1 g
genomen.
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VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(6b)P2O5, oplosbaar in 2% citroenzuur

(7) P2O5, oplosbaar in mineraalzuur,
waarvan ten minste 75% van het
aangegeven P2O5-gehalte oplosbaar
in alkalisch ammoniumcitraat
(Joulie)

(8) P2O5, oplosbaar in mineraalzuur,
waarvan ten minste 55% van het
aangegeven P2O5-gehalte oplosbaar
in 2% mierenzuur

2(a)Een NP-meststof die natuurfosfaat of
gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat bevat,
mag geen thomasfosfaat, gloeifosfaat en
aluminiumcalciumfosfaat bevatten.

Waarborging geschiedt volgens de
oplosbaarheden (1), (3) en (4).

Dit meststoftype moet beantwoorden aan de
volgende eisen:

� het moet ten minste 2% uitsluitend in
mineraalzuur oplosbaar P2O5 bevatten
[oplosbaarheid (4)];

� het moet ten minste 5% in water en in
neutraal ammoniumcitraat oplosbaar
P2O5 bevatten [oplosbaarheid (3)];

� het moet ten minste 2,5% in water
oplosbaar P2O5 bevatten [oplosbaarheid
(1)].

Dit meststoftype moet onder de benaming
�NP-meststof met natuurfosfaat� of
�NP-meststof met gedeeltelijk ontsloten
natuurfosfaat� in de handel worden gebracht.

Voor de bepaling van oplosbaarheid (3) wordt
een monsterhoeveelheid van 3 g genomen.
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VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

Deeltjesgrootte van de fosfaathoudende basisbestanddelen:  

Thomasfosfaat: een zeef met een maaswijdte
van 0,160 mm moet ten minste 75%
doorlaten

Aluminium-calciumfosfaat: een zeef met een maaswijdte
van 0,160 mm moet ten minste 90%
doorlaten

Gloeifosfaat: een zeef met een maaswijdte
van 0,160 mm moet ten minste 75%
doorlaten

Zacht natuurfosfaat: een zeef met een maaswijdte
van 0,063 mm moet ten minste 90%
doorlaten

Gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat: een zeef met een maaswijdte
van 0,160 mm moet ten minste 90%
doorlaten

 2(b)Een NP-meststof die
aluminium-calciumfosfaat bevat, mag geen
thomasfosfaat, gloeifosfaat, gedeeltelijk
ontsloten natuurfosfaat en natuurfosfaat
bevatten.

Waarborging geschiedt volgens de
oplosbaarheden (1) en (7); laatstgenoemde
wordt toegepast na aftrek van de oplosbaarheid
in water.

Dit meststoftype moet beantwoorden aan de
volgende eisen:

� het moet ten minste 2% in water oplosbaar
P2O5 bevatten [oplosbaarheid (1)];

� het moet ten minste 5% P2O5 bevatten
[oplosbaarheid (7)].

Dit meststoftype moet onder de benaming
�NP-meststof met aluminiumcalciumfosfaat� in
de handel worden gebracht.
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VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

 3. Voor NP-meststoffen die slechts een van de
volgende fosfaatmeststoftypen bevatten:
thomasfosfaat, gloeifosfaat,
aluminiumcalciumfosfaat, zacht
natuurfosfaat, moet de type-aanduiding
worden gevolgd door de vermelding van
het fosfaataandeel.

Het waarborgen van de oplosbaarheid van het
P2O5 moet als volgt geschieden:

� voor meststoffen op basis van
thomasfosfaat: oplosbaarheid (6a)
(Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal,
Griekenland) of (6b) (Duitsland, België,
Denemarken, Ierland, Luxemburg,
Nederland, Verenigd Koninkrijk);

� voor meststoffen op basis van gloeifosfaat:
oplosbaarheid (5);

� voor meststoffen op basis van
aluminiumcalciumfosfaat: oplosbaarheid
(7)

� voor meststoffen op basis van zacht
natuurfosfaat: oplosbaarheid (8).
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B.2. NP-meststoffen (vervolg)
TYPEAANDUIDING: NP-meststof die crotonylideendiureum, isobutylideendiureum of ureumformaldehyde bevat

BEREIDINGSWIJZE: Langs chemische weg verkregen product zonder organische nutriënten van dierlijke of
plantaardige oorsprong, dat crotonylideendiureum, isobutylideendiureum of
ureumformaldehyde bevat

B.2.2.
MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN (IN MASSAPERCENTEN): � Totaal: 18% (N + P2O5);

� Elke nutriënt afzonderlijk:
•  5% N.

Minimaal ¼ van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet afkomstig zijn
van stikstofvorm (5), (6) of (7).
Minimaal 3/5 van het aangegeven gehalte aan stikstofvorm (7) moet in warm
water oplosbaar zijn,

•  5% P2O5.
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VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Stikstof totaal

(2) Nitraatstikstof

(3) Ammonium-
stikstof

(4) Ureumstikstof

(5) Crotonylideen
diureum-
stikstof

(6) Isobutylideen-
diureum-
stikstof

(7) Ureumformal-
dehydestikstof

(8) Uitsluitend in
warm water
oplosbare
ureumformal-
dehydestikstof

(9) In koud water
oplosbare
ureumformal-
dehydestikstof

(1) P2O5, oplosbaar in water

(2) P2O5, oplosbaar in neutraal
ammoniumcitraat

(3) P2O5, oplosbaar in neutraal
ammoniumcitraat en in water

(1) Stikstof totaal

(2) Indien het
gehalte aan een
van de
stikstofvormen
(2) t/m (4) ten
minste één
massapercent
bedraagt, moet
dit worden
aangegeven

(3) Een van de
stikstofvormen
(5) t/m (7) (in
voorkomend
geval).
Voor
stikstofvorm (7)
moeten de
stikstofvormen
(8) en (9)
worden
aangegeven

Een NP-meststof die geen thomasfosfaat,
gloeifosfaat, aluminiumcalciumfosfaat,
gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat en
natuurfosfaat bevat, moet volgens de
oplosbaarheden (1), (2) of (3) worden
aangegeven:

� wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar
P2O5 minder dan 2% bedraagt, wordt
uitsluitend oplosbaarheid (2) aangegeven,

� wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar
P2O5  2% of meer bedraagt, wordt
oplosbaarheid (3) aangegeven en moet
daarbij tevens het gehalte aan in water
oplosbaar P2O5 [oplosbaarheid (1)] worden
vermeld.

Het gehalte aan uitsluitend in mineraalzuur
oplosbaar P2O5 mag niet hoger zijn dan 2%.

Voor de bepaling van de oplosbaarheden (2) en
(3) wordt een monsterhoeveelheid van 1 g
genomen.
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B.3. NK-meststoffen

TYPEAANDUIDING: NK-meststoffen

BEREIDINGSWIJZE: Langs chemische weg of door menging verkregen product dat geen organische nutriënten van
dierlijke of plantaardige oorsprong bevatB.3.1.

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN (IN MASSAPERCENTEN): � Totaal: 18% (N + K2O);
� Elke nutriënt afzonderlijk: 3% N, 5% K2O.

VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Stikstof totaal

(2) Nitraatstikstof

(3) Ammonium-
stikstof

(4) Ureumstikstof

(5) Cyaanamide-
stikstof

K2O, oplosbaar in
water

(1) Stikstof totaal

(2) Indien het
gehalte aan een
van de stikstof-
vormen (2) t/m
(5) ten minste
één
massapercent
bedraagt, moet
dit worden
aangegeven

(1) Kaliumoxide,
oplosbaar in
water

(2) De aanduiding
�chloridearm�
mag alleen
worden gebruikt
wanneer het
chloridegehalte
niet hoger is
dan 2%

(3) Het
chloridegehalte
mag worden
aangegeven
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B.3. NK-meststoffen (vervolg)
TYPEAANDUIDING: NK-meststof die crotonylideendiureum, isobutylideendiureum of ureumformaldehyde bevat

BEREIDINGSWIJZE: Langs chemische weg verkregen product zonder organische nutriënten van dierlijke of plant-
aardige oorsprong, dat crotonylideendiureum, isobutylideendiureum of ureumformaldehyde
bevat

B.3.2.
MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN (IN MASSAPERCENTEN): � Totaal: 18% (N + K2O);

� Elke nutriënt afzonderlijk:
•  5% N

Minimaal ¼ van het aangegeven gehalte aan stikstof totaal moet afkomstig zijn
van stikstofvorm (5), (6) of (7).
Minimaal 3/5 van het aangegeven gehalte aan stikstofvorm (7) moet in warm
water oplosbaar zijn

•  5% K2O.



12733/2/02 REV 2 CS/mm 32
BIJLAGE I DG C II    NL

VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Stikstof totaal

(2) Nitraatstikstof

(3) Ammonium-
stikstof

(4) Ureumstikstof

(5) Crotonylideen
diureum-
stikstof

(6) Isobutylideen-
diureum-
stikstof

(7) Ureumformal-
dehydestikstof

(8) Uitsluitend in
warm water
oplosbare
ureumformal-
dehydestikstof

(9) In koud water
oplosbare
ureumformal-d
ehydestikstof

K2O, oplosbaar in
water

(1) Stikstof totaal

(2) Indien het
gehalte aan een
van de
stikstofvormen
(2) t/m (4) ten
minste één
massapercent
bedraagt, moet
dit worden
aangegeven

(3) Een van de
stikstofvormen
(5) t/m (7) (in
voorkomend
geval).
Voor
stikstofvorm (7)
moeten de
stikstofvormen
(8) en (9)
worden
aangegeven

(1) Kaliumoxide,
oplosbaar in
water

(2) De aanduiding
�chloridearm�
mag alleen
worden gebruikt
wanneer het
chloridegehalte
niet hoger is
dan 2%.

(3) Het
chloridegehalte
mag worden
aangegeven.
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B.4. PK-meststoffen

TYPEAANDUIDING: PK-meststoffen

BEREIDINGSWIJZE: Langs chemische weg of door menging verkregen product dat geen organische nutriënten van dierlijke
of plantaardige oorsprong bevat

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN (IN MASSAPERCENTEN): � Totaal: 18% (P2O5 + K2O);
� Elke nutriënt afzonderlijk: 5% P2O5, 5% K2O.

VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) P2O5, oplosbaar in water

(2) P2O5, oplosbaar in neutraal
ammoniumcitraat

(3) P2O5, oplosbaar in water en in
neutraal ammoniumcitraat

(4) P2O5, uitsluitend oplosbaar in
mineraalzuur

(5) P2O5, oplosbaar in alkalisch
ammoniumcitraat (Petermann)

(6) P2O5, oplosbaar in mineraalzuur,
waarvan ten minste 75% van het
aangegeven P2O5-gehalte oplosbaar
in 2% citroenzuur

K2O, oplosbaar in
water

1. Een PK-meststof die geen thomasfosfaat,
gloeifosfaat, aluminiumcalciumfosfaat,
gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat en
natuurfosfaat bevat, moet volgens de
oplosbaarheden (1), (2) of (3) worden
aangegeven:

� wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar
P2O5 minder dan 2% bedraagt, wordt
uitsluitend oplosbaarheid (2) aangegeven;

� wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar
P2O5  2% of meer bedraagt, wordt
oplosbaarheid (3) aangegeven en moet
daarbij tevens het gehalte aan in water
oplosbaar P2O5 [oplosbaarheid (1)] worden
vermeld.

(1) Kaliumoxide,
oplosbaar in
water

(2) De aanduiding
�chloridearm�
mag alleen
worden gebruikt
wanneer het
chloridegehalte
niet hoger is
dan 2%

(3) Het
chloridegehalte
mag worden
aangegeven
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VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(6b)P2O5, oplosbaar in 2% citroenzuur

(7) P2O5, oplosbaar in mineraalzuur,
waarvan ten minste 75% van het
aangegeven P2O5-gehalte oplosbaar
in alkalisch ammoniumcitraat
(Joulie)

(8) P2O5, oplosbaar in mineraalzuur,
waarvan ten minste 55% van het
aangegeven P2O5-gehalte oplosbaar
in 2% mierenzuur

Het gehalte aan uitsluitend in mineraalzuur
oplosbaar P2O5 mag niet hoger zijn dan 2%.

Voor de bepaling van de oplosbaarheden (2) en
(3) wordt een monsterhoeveelheid van 1 g
genomen.

2(a)Een PK-meststof die natuurfosfaat of
gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat bevat,
mag geen thomasfosfaat, gloeifosfaat en
aluminiumcalciumfosfaat bevatten.

Waarborging geschiedt volgens de
oplosbaarheden (1), (3) en (4).

Dit meststoftype moet beantwoorden aan de
volgende eisen:
� het moet ten minste 2% uitsluitend in

mineraalzuur oplosbaar P2O5 bevatten
[oplosbaarheid (4)];

� het moet ten minste 5% in water en in
neutraal ammoniumcitraat oplosbaar
P2O5 bevatten [oplosbaarheid (3)];

� het moet ten minste 2,5% in water
oplosbaar P2O5 bevatten [oplosbaarheid
(1)].
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VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

Deeltjesgrootte van de fosfaathoudende basisbestanddelen:

Thomasfosfaat: een zeef met een maaswijdte
van 0,160 mm moet ten minste 75%
doorlaten

Aluminium-calciumfosfaat: een zeef met een maaswijdte
van 0,160 mm moet ten minste 90%
doorlaten

Gloeifosfaat: een zeef met een maaswijdte
van 0,160 mm moet ten minste 75%
doorlaten

Zacht natuurfosfaat: een zeef met een maaswijdte
van 0,063 mm moet ten minste 90%
doorlaten

Gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat: een zeef met een maaswijdte
van 0,160 mm moet ten minste 90%
doorlaten

Dit meststoftype moet onder de benaming
�PK-meststof met natuurfosfaat� of
�PK-meststof met gedeeltelijk ontsloten
natuurfosfaat� in de handel worden gebracht.

Voor de bepaling van oplosbaarheid (3) wordt
een monsterhoeveelheid van 3 g genomen.

2(b) Een PK-meststof die
aluminiumcalciumfosfaat bevat, mag geen
thomasfosfaat, gloeifosfaat, gedeeltelijk
ontsloten natuurfosfaat en natuurfosfaat
bevatten.

Waarborging geschiedt volgens de
oplosbaarheden (1) en (7); laatstgenoemde
wordt toegepast na aftrek van de oplosbaarheid
in water.

Dit meststoftype moet beantwoorden aan de
volgende eisen:
� het moet ten minste 2% in water oplosbaar

P2O5 bevatten [oplosbaarheid (1)];
� het moet ten minste 5% P2O5 bevatten

[oplosbaarheid (7)].

Dit meststoftype moet onder de benaming
�PK-meststof met aluminiumcalciumfosfaat� in
de handel worden gebracht.
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VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

 3. Voor PK-meststoffen die slechts een van de
volgende fosfaatmeststoftypen bevatten:
thomasfosfaat, gloeifosfaat,
aluminiumcalciumfosfaat, zacht
natuurfosfaat, moet de typeaanduiding
worden gevolgd door de vermelding van
het fosfaataandeel.

Het waarborgen van de oplosbaarheid van het
P2O5 moet als volgt geschieden:
� voor meststoffen op basis van

thomasfosfaat: oplosbaarheid (6a)
(Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal,
Griekenland) of (6b) (Duitsland, België,
Denemarken, Ierland, Luxemburg,
Nederland, Verenigd Koninkrijk);

� voor meststoffen op basis van gloeifosfaat:
oplosbaarheid (5);

� voor meststoffen op basis van
aluminiumcalciumfosfaat: oplosbaarheid
(7);

� voor meststoffen op basis van zacht
natuurfosfaat: oplosbaarheid (8).
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C. ANORGANISCHE VLOEIBARE MESTSTOFFEN

C.1. Enkelvoudige vloeibare meststoffen

NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

 1  2  3  4  5  6

 1  Oplossing van
stikstofmest-
stoffen

 Langs chemische weg en door
oplossing in water verkregen
product, stabiel bij
atmosferische druk; er mag
geen organische nutriënt van
plantaardige of dierlijke
oorsprong worden toegevoegd

 15% N
Stikstof uitgedrukt als stikstof
totaal of, als er slechts één vorm
aanwezig is, als nitraat-,
ammonium- of ureumstikstof
Maximaal biureetgehalte:
N-ureum × 0,026

  Stikstof totaal en, voor iedere
vorm waarvan minstens 1%
aanwezig is, ammoniumstikstof,
nitraatstikstof en/of
ureumstikstof
Als het biureetgehalte lager is
dan 0,2%, mag worden vermeld:
�biureetarm�

 2  Ammoniumnitraat
/ ureumoplossing

 Langs chemische weg en door
oplossing in water verkregen
product dat ammoniumnitraat
en ureum bevat

 26% N
Stikstof uitgedrukt als stikstof
totaal, waarvan ongeveer de helft
van de aanwezige stikstof
ureumstikstof is
Maximaal biureetgehalte: 0,5%

  Stikstof totaal
Nitraatstikstof,
ammoniumstikstof,
ureumstikstof
Als het biureetgehalte lager is
dan 0,2%, mag worden vermeld:
�biureetarm�
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NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

 1  2  3  4  5  6

 3  Calciumnitraat-
oplossing

 Door oplossing van
calciumnitraat in water
verkregen product

 8% N
Stikstof uitgedrukt als
nitraatstikstof, waarvan ten
hoogste 1% ammoniumstikstof is

 Calcium uitgedrukt als in water
oplosbaar CaO

 De typeaanduiding kan naar
gelang van het geval worden
gevolgd door één van de
volgende vermeldingen:

� voor verstuiving op
bladeren

� voor de vervaardiging van
voedingsoplossingen

� voor bemestende irrigatie

 Stikstof totaal
In water oplosbaar calciumoxide
bij gebruik overeenkomstig een
van de vermeldingen in kolom 5

 Facultatief:

� nitraatstikstof
� ammoniumstikstof

4 Magnesiumnitraat
oplossing

Langs chemische weg en door
oplossing van
magnesiumnitraat in water
verkregen product

6% N
Stikstof uitgedrukt als
nitraatstikstof
9% MgO
Magnesium uitgedrukt als in water
oplosbaar magnesiumoxide
pH: minimaal 4

Nitraatstikstof
In water oplosbaar
magnesiumoxide
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NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

 1  2  3  4  5  6

5 Calciumnitraat-
suspensie

Product verkregen door
suspendering van
calciumnitraat in water

8% N
Stikstof uitgedrukt als stikstof
totaal of als nitraatstikstof en
ammoniumstikstof
Maximumgehalte aan
ammoniumstikstof: 1,0%
14% CaO Calcium uitgedrukt als
in water oplosbaar CaO

De typeaanduiding kan worden
gevolgd door een van de
volgende aanduidingen:

� voor verstuiving op
bladeren

� voor de vervaardiging van
voedingsoplossingen en
-suspensies

� voor bemestende irrigatie

Stikstof totaal
Nitraatstikstof
In water oplosbaar calciumoxide
bij gebruik overeenkomstig een
van de vermeldingen in kolom 5

6 Oplossing van
stikstofmeststoffe
n met
ureumformal-
dehyde

Product verkregen langs
chemische weg of door
oplossing in water van
ureumformaldehyde en een
enkelvoudige stikstofmeststof
(lijst A.1 van deze verordening
met uitzondering van de
producten 3(a), 3(b) en 5)

18% N, uitgedrukt als stikstof
totaal
Minimaal ⅓ van het aangegeven
gehalte aan stikstof totaal moet
afkomstig zijn van ureumformal-
dehyde
Maximaal biureetgehalte:
(N-ureum +
N-ureumformaldehyde) × 0,026

Stikstof totaal
Voor elke vorm indien 1% of
meer:

� nitraatstikstof
� ammoniumstikstof
� ureumstikstof

Ureumformaldehydestikstof



12733/2/02 REV 2 CS/mm 40
BIJLAGE I DG C II    NL

NR. TYPEAANDUIDING
BEREIDINGSWIJZE EN

HOOFDBESTANDDELEN

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN
(in massapercenten)

AANDUIDING VAN DE NUTRIËNTEN
ANDERE VEREISTEN

ANDERE GEGEVENS OVER DE
TYPEAANDUIDING

NUTRIËNTEN WAARVAN HET GEHALTE
MOET WORDEN AANGEGEVEN

VORM EN OPLOSBAARHEID VAN DE
NUTRIËNTEN

ANDERE CRITERIA

 1  2  3  4  5  6

7 Suspensie van
stikstofmeststoffe
n met
ureumformal-
dehyde

Product verkregen langs
chemische weg of door
suspendering in water van
ureumformaldehyde en een
enkelvoudige stikstofmeststof
(lijst A.1 met uitzondering van
de producten 3(a), 3(b) en 5)

18% N, uitgedrukt als stikstof
totaal
Minimaal ⅓ van het aangegeven
gehalte aan stikstof totaal moet
afkomstig zijn van
ureumformaldehyde en
minimaal 3/5 hiervan moet in
warm water oplosbaar zijn
Maximaal biureetgehalte:
(N-ureum +
N-ureumformaldehyde) × 0,026 

Stikstof totaal
Voor elke vorm indien 1% of
meer:

� nitraatstikstof
� ammoniumstikstof
� ureumstikstof

Ureumformaldehydestikstof

In koud water oplosbare
ureumformaldehydestikstof

Uitsluitend in warm water
oplosbare
ureumformaldehydestikstof

C.2. Samengestelde vloeibare meststoffen

TYPEAANDUIDING: Oplossing van NPK-meststoffen

BEREIDINGSWIJZE: Langs chemische weg en door oplossing in water verkregen product, stabiel bij atmosferische
druk; er mogen geen organische nutriënten van plantaardige of dierlijke oorsprong worden
toegevoegdC.2.1.

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN (IN MASSAPERCENTEN) EN
ANDERE VEREISTEN:

� Totaal: 15% (N + P2O5 + K2O);
� Elke nutriënt afzonderlijk: 2% N, 3% P2O5, 3% K2O;
� Maximaal biureetgehalte: ureumstikstof × 0,026.
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VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Stikstof totaal

(2) Nitraatstikstof

(3) Ammonium-
stikstof

(4) Ureumstikstof

In water oplosbaar P2O5 In water oplos-
baar K2O

(1) Stikstof totaal

(2) Indien het
gehalte aan
een van de
stikstofvormen
(2) t/m (4) ten
minste één
massapercent
bedraagt, moet
dit worden
aangegeven

(3) Als het
biureetgehalte
lager is
dan 0,2%, mag
worden
vermeld:
�biureetarm�

In water oplosbaar P2O5 (1) In water
oplosbaar
kaliumoxide

(2) De aanduiding
�chloridearm�
mag alleen
worden
gebruikt
wanneer het
chloridegehalt
e niet hoger is
dan 2%

(3) Het
chloridegehalt
e mag worden
aangegeven
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C.2. Samengestelde vloeibare meststoffen (vervolg)
TYPEAANDUIDING: Suspensie van PK-meststoffen

BEREIDINGSWIJZE: Product in vloeibare vorm, waarvan de nutriënten afkomstig zijn van in water gesuspendeerde
en tevens daarin opgeloste verbindingen. Er mogen geen organische nutriënten van
plantaardige of dierlijke oorsprong worden toegevoegdC.2.2.

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN (IN MASSAPERCENTEN) EN
ANDERE VEREISTEN:

� Totaal: 20% (N + P2O5 + K2O);
� Elke nutriënt afzonderlijk: 3% N, 4% P2O5, 4% K2O;
� Maximaal biureetgehalte: ureumstikstof × 0,026.



12733/2/02 REV 2 CS/mm 43
BIJLAGE I DG C II    NL

VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Stikstof totaal

(2) Nitraatstikstof

(3) Ammonium-
stikstof

(4) Ureumstikstof

(1) In water oplosbaar P2O5

(2) In neutraal ammoniumcitraat
oplosbaar P2O5

(3) In neutraal ammoniumcitraat en
water oplosbaar P2O5

In water oplosbaar
K2O

(1) Stikstof totaal

(2) Indien het
gehalte aan een
van de
stikstofvormen
(2) t/m (4) ten
minste één
massapercent
bedraagt, moet
dit worden
aangegeven

(3) Als het
biureetgehalte
lager is
dan 0,2%, mag
worden
vermeld:
�biureetarm�

De meststoffen mogen geen thomasmeel,
aluminiumcalciumfosfaat, gloeifosfaat,
gedeeltelijk ontsloten fosfaat of natuurfosfaat
bevatten:

(1) Wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar
P2O5 minder dan 2% bedraagt, wordt
uitsluitend oplosbaarheid (2) aangegeven

(2) Wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar
P2O5  2% of meer bedraagt, wordt
oplosbaarheid (3) aangegeven en moet
daarbij tevens het gehalte aan in water
oplosbaar P2O5 [oplosbaarheid (1)] worden
vermeld

(1) In water
oplosbaar
kaliumoxide

(2) De aanduiding
�chloridearm�
mag alleen
worden
gebruikt
wanneer het
chloridegehalte
niet hoger is
dan 2%

(3) Het
chloridegehalte
mag worden
aangegeven
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C.2. Samengestelde vloeibare meststoffen (vervolg)
TYPEAANDUIDING: Oplossing van NP-meststoffen

BEREIDINGSWIJZE: Langs chemische weg en door oplossing in water verkregen product, stabiel bij atmosferische
druk; er mogen geen organische nutriënten van plantaardige of dierlijke oorsprong worden
toegevoegdC.2.3.

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN (IN MASSAPERCENTEN): � Totaal: 18% (N + P2O5);
� Elke nutriënt afzonderlijk: 3% N, 5% P2O5;
� Maximaal biureetgehalte: ureumstikstof × 0,026.
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VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Stikstof totaal

(2) Nitraatstikstof

(3) Ammonium-
stikstof

(4) Ureumstikstof

In water oplosbaar P2O5 (4)Stikstof totaal

(5) Indien het
gehalte aan een
van de
stikstofvormen
(2) t/m (4) ten
minste één
massapercent
bedraagt, moet
dit worden
aangegeven

(6) Als het
biureetgehalte
lager is
dan 0,2%, mag
worden
vermeld:
�biureetarm�

In water oplosbaar P2O5
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C.2. Samengestelde vloeibare meststoffen (vervolg)
TYPEAANDUIDING: Suspensie van NP-meststoffen

BEREIDINGSWIJZE: Product in vloeibare vorm, waarvan de nutriënten afkomstig zijn van in water gesuspendeerde
en tevens daarin opgeloste verbindingen. Er mogen geen organische nutriënten van
plantaardige of dierlijke oorsprong worden toegevoegdC.2.4.

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN (IN MASSAPERCENTEN): � Totaal: 18% (N + P2O5);
� Elke nutriënt afzonderlijk: 3% N, 5% P2O5;
� Maximaal biureetgehalte: ureumstikstof × 0,026.
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VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Stikstof totaal

(2) Nitraatstikstof

(3) Ammonium-
stikstof

(4) Ureumstikstof

(1) In water oplosbaar P2O5

(2) In neutraal ammoniumcitraat
oplosbaar P2O5

(3) In neutraal ammoniumcitraat en
water oplosbaar P2O5

(1) Stikstof totaal

(2) Indien het
gehalte aan een
van de
stikstofvormen
(2) t/m (4) ten
minste één
massapercent
bedraagt, moet
dit worden
aangegeven

(3) Als het
biureetgehalte
lager is
dan 0,2%, mag
worden
vermeld:
�biureetarm�

(1) Wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar
P2O5 minder dan 2% bedraagt, wordt
uitsluitend oplosbaarheid (2) aangegeven

(2) Wanneer de hoeveelheid in water oplosbaar
P2O5  2% of meer bedraagt, wordt
oplosbaarheid (3) aangegeven en moet
daarbij tevens het gehalte aan in water
oplosbaar P2O5 [oplosbaarheid (1)] worden
vermeld

De meststoffen mogen geen thomasmeel,
aluminiumcalciumfosfaat, gloeifosfaat,
gedeeltelijk ontsloten fosfaat of natuurfosfaat
bevatten
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C.2. Samengestelde vloeibare meststoffen (vervolg)
TYPEAANDUIDING: Oplossing van NK-meststoffen

BEREIDINGSWIJZE: Langs chemische weg en door oplossing in water verkregen product, stabiel bij atmosferische
druk; er mogen geen organische nutriënten van plantaardige of dierlijke oorsprong worden
toegevoegdC.2.5.

MINIMUMGEHALTE AAN NUTRIËNTEN (IN MASSAPERCENTEN): � Totaal: 15% (N + K2O);
� Elke nutriënt afzonderlijk: 3% N, 5% K2O;
� Maximaal biureetgehalte: ureumstikstof × 0,026.
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VORM, OPLOSBAARHEID EN GEHALTE AAN NUTRIËNTEN DIE VOLGENS DE SPECIFICATIES IN DE
KOLOMMEN 4, 5 EN 6 MOETEN WORDEN AANGEGEVEN; DEELTJESGROOTTE

AANDUIDINGEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE MESTSTOFFEN;
ANDERE VEREISTEN

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Stikstof totaal

(2) Nitraatstikstof

(3) Ammonium-
stikstof

(4) Ureumstikstof

In water oplosbaar
K2O

(1) Stikstof totaal

(2) Indien het
gehalte aan een
van de
stikstofvormen
(2) t/m (4) ten
minste één
massapercent
bedraagt, moet
dit worden
aangegeven

(3) Als het
biureetgehalte
lager is
dan 0,2%, mag
worden
vermeld:
“biureetarm”

(1) In water
oplosbaar
kaliumoxide

(2) De aanduiding
�chloridearm�
mag alleen
worden
gebruikt
wanneer het
chloridegehalte
niet hoger is
dan 2%

(3) Het
chloridegehalte
mag worden
aangegeven


	YTEUY: PART.1


