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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

(EG) nr .../2002

av den

om gödselmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA

FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95

i detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

                                                
1 EGT C 51 E, 26.2.2002, s. 1 och EGT C 227 E, 24.9.2002, s. 503.
2 EGT C 80, 3.4.2002, s. 6.
3 Europaparlamentets yttrande av den 10 april 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT),

rådets gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjort i EGT) och
Europaparlamentets beslut av den ... (ännu ej offentliggjort i EGT).
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av följande skäl:

(1) Det har upprepade gånger gjorts väsentliga ändringar i rådets direktiv 76/116/EEG av

den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedel1,

rådets direktiv 80/876/EEG av den 15 juli 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas

lagstiftning om enkla ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt2, kommissionens

direktiv 87/94/EEG av den 8 december 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas

lagstiftning om förfaranden för kontroll av egenskaper, gränsvärden och detonationssäkerhet

hos enkla ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt3 och kommissionens

direktiv 77/535/EEG av den 22 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning

om provtagnings- och analysmetoder för gödselmedel4. I enlighet med kommissionens

meddelande till Europaparlamentet och rådet "Förenklad lagstiftning på den inre marknaden

(SLIM)" och "Handlingsplan för den inre marknaden" bör dessa direktiv upphävas och

ersättas av en enda rättsakt för att större klarhet skall uppnås på området.

(2) Gemenskapens lagstiftning om gödselmedel har ett mycket tekniskt innehåll. En förordning är

därför det mest ändamålsenliga rättsliga instrumentet, eftersom tillverkarna direkt kan åläggas

precisa krav som skall tillämpas samtidigt och på samma sätt i hela gemenskapen.

                                                
1 EGT L 24, 30.1.1976, s. 21. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och

rådets direktiv 98/97/EG (EGT L 18, 23.1.1999, s. 60).
2 EGT L 250, 23.9.1980, s. 7. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 97/63/EG (EGT L 335, 6.12.1997, s. 15).
3 EGT L 38, 7.2.1987, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 88/126/EEG (EGT L 63, 9.3.1988,

s. 12).
4 EGT L 213, 22.8.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 95/8/EG (EGT L 86,

20.4.1995, s. 41).
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(3) I varje medlemsstat finns tvingande bestämmelser enligt vilka gödselmedel skall kunna

uppvisa vissa tekniska egenskaper. Dessa bestämmelser skiljer sig åt i de olika

medlemsstaterna, särskilt i fråga om sammansättningen och definitionen av olika typer av

gödselmedel, beteckningarna på dessa typer och deras identifiering och förpackning.

Olikheterna skapar hinder för handeln inom gemenskapen och de bör därför harmoniseras.

(4) Eftersom målet för den planerade åtgärden, nämligen att säkerställa den inre marknaden för

gödselmedel, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna om det inte finns

några gemensamma tekniska kriterier och det därför, på grund av åtgärdens omfattning, bättre

kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. Enligt proportionalitetsprincipen i samma artikel

går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(5) Det är nödvändigt att på gemenskapsnivå fastställa bestämmelser om vissa gödselmedels

("EG-gödselmedlens") beteckning, definition och sammansättning.

(6) Vidare bör det fastställas gemenskapsregler för hur EG-gödselmedel skall identifieras, spåras

och märkas samt för hur förpackningar skall förslutas.

(7) Ett förfarande bör inrättas på gemenskapsnivå som skall följas om en medlemsstat anser det

nödvändigt att begränsa utsläppandet på marknaden av EG-gödselmedel.
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(8) Tillverkningen av gödselmedel kan uppvisa vissa variationer beroende på tillverkningsteknik

eller råvaror. Metoderna för provtagning och analys kan också variera. Det är därför

nödvändigt att tillåta toleranser för den deklarerade halten av näringsämnen. I jordbrukarnas

intresse är det tillrådligt att hålla dessa toleranser inom snäva gränser.

(9) Officiella kontroller av EG-gödselmedlens överensstämmelse med kraven i denna förordning

på kvalitet och sammansättning bör utföras av laboratorier som är godkända av

medlemsstaterna och anmälda till kommissionen.

(10) Ammoniumnitrat är huvudbeståndsdel i en mängd produkter, av vilka några är avsedda att

användas som gödselmedel och andra som sprängämnen. Med hänsyn till de speciella

egenskaperna hos ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt och kraven rörande

allmän säkerhet, hälsa och arbetarskydd är det nödvändigt att för denna typ fastställa

ytterligare gemenskapsregler för EG-gödselmedel.

(11) Vissa av dessa produkter kan vara farliga och skulle under vissa omständigheter kunna

användas för andra ändamål än de är avsedda för. Detta kan medföra risker för människor och

egendom. Tillverkare bör därför åläggas att vidta lämpliga åtgärder som hindrar sådan

användning, och särskilt säkerställa att sådana gödselmedel kan spåras.
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(12) Med hänsyn till den allmänna säkerheten är det särskilt viktigt att på gemenskapsnivå

fastställa de egenskaper som särskiljer EG-ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt

från ammoniumnitrattyper som används vid tillverkning av produkter som används som

sprängmedel.

(13) För att det skall kunna säkerställas att EG-ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt är

ofarliga, bör de ha vissa egenskaper. Tillverkarna bör säkerställa att alla gödselmedel med en

hög ammoniumnitrathalt har genomgått ett detonationssäkerhetsprov innan dessa gödselmedel

släpps ut på marknaden.

(14) Det är nödvändigt att fastställa regler för metoderna för slutna termiska cykler, även om dessa

metoder inte nödvändigtvis simulerar alla de förhållanden som kan uppstå under transport och

förvaring.

(15) Gödselmedel kan förorenas av ämnen som kan utgöra en potentiell risk för människors och

djurs hälsa och för miljön. Med åberopande av yttrandet från Vetenskapliga kommittén för

toxicitet, ekotoxicitet och miljö har kommissionen för avsikt att ta upp frågan om ofrivillig

kadmiumhalt i mineralgödselmedel och kommer, vid behov, att utarbeta ett förslag till

förordning som skall läggas fram för Europaparlamentet och rådet. En liknande översyn

kommer, om så är lämpligt, att göras av andra förorenande ämnen.



12733/1/02 REV 1 (fr,de,it,nl,en,dk,el,es,sv) JM/sl,mcb,chs,am,mg 6
DG C II    SV

(16) Det är lämpligt att inrätta ett förfarande som skall följas av alla tillverkare eller dessas

företrädare när de önskar en ny gödselmedelstyp upptagen i bilaga I för att kunna märka den

med beteckningen "EG-gödselmedel".

(17) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med

rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid

utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1.

(18) Medlemsstaterna bör fastställa påföljder för överträdelser av bestämmelserna i denna

förordning. De kan fastställa att en tillverkare som bryter mot artikel 27 kan dömas till böter

med ett belopp som motsvarar tio gånger marknadsvärdet på den leverans som inte är i

överensstämmelse.

(19) Direktiven 76/116/EEG, 77/535/EEG, 80/876/EEG och 87/94/EEG bör upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                                
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning skall tillämpas på produkter som släpps ut på marknaden som gödselmedel under

beteckningen "EG-gödselmedel".

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) gödselmedel: ämnen vars främsta funktion är att förse växter med näring.

b) huvudnäringsämnen: grundämnena kväve, fosfor och kalium.

c) sekundära näringsämnen: grundämnena kalcium, magnesium, natrium och svavel.
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d) mikronäringsämnen: grundämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden och zink,

som är viktiga för växternas tillväxt, men i små mängder jämfört med huvudnäringsämnen

och sekundära näringsämnen.

e) oorganiskt gödselmedel: ett gödselmedel vari de deklarerade näringsämnena är mineraler som

framställts genom utvinning eller genom fysiska och/eller kemiska industriprocesser.

Kalciumcyanamid, urea och dess kondensations- och associationsprodukter samt gödselmedel

som innehåller kelaterade eller komplexförenade mikronäringsämnen kan på sedvanligt vis

klassificeras som oorganiska gödselmedel.

f) kelaterat mikronäringsämne: ett mikronäringsämne som är bundet till en av de organiska

molekyler som förtecknas i avsnitt E.3.1 i bilaga I.

g) komplexförenat mikronäringsämne: ett mikronäringsämne som är bundet vid en av de

molekyler som förtecknas i avsnitt E.3.2 i bilaga I.

h) gödselmedelstyp: gödselmedel med gemensam typbeteckning enligt vad som anges i bilaga I.

i) enkelt gödselmedel: ett kväve-, fosfat- eller kaliumgödselmedel som har ett deklarerat innehåll

av endast ett av huvudnäringsämnena.

j) sammansatt gödselmedel: ett gödselmedel som har ett deklarerat innehåll av minst två av

huvudnäringsämnena och som framställs kemiskt eller genom blandning eller genom en

kombination av båda.
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k) komplexförenat gödselmedel: ett sammansatt gödselmedel som framställs genom kemisk

reaktion eller genom lösning eller som i dess fasta form framställts genom granulering och

som har ett deklarerat innehåll av minst två av huvudnäringsämnena. I dess fasta form

innehåller varje korn alla näringsämnen i den sammansättning som deklarerats.

l) blandat gödselmedel: ett gödselmedel som framställs genom torrblandning av flera

gödselmedel, utan någon kemisk reaktion.

m) bladgödselmedel: ett gödselmedel avsett för applicering på grödans blad, genom vilka

näringen tas upp.

n) flytande gödselmedel: gödselmedel i suspenderad eller upplöst form.

o) löst gödselmedel: ett flytande gödselmedel, som inte innehåller några fasta partiklar.

p) suspenderat gödselmedel: ett tvåfasgödselmedel i vilket fasta partiklar hålls suspenderade i

den flytande fasen.

q) deklaration: angivande av mängden näringsämnen, inbegripet deras form och löslighet, som

garanteras inom specificerade toleranser.



12733/1/02 REV 1 (fr,de,it,nl,en,dk,el,es,sv) JM/sl,mcb,chs,am,mg 10
DG C II    SV

r) deklarerad halt: halten av ett ämne (eller dess oxid), vilken enligt gemenskapens lagstiftning

anges på en etikett eller ett följedokument för EG-gödselmedel.

s) tolerans eller toleransgräns: den tillåtna avvikelsen för det uppmätta värdet av ett

näringsämne i förhållande till det angivna värdet.

t) europeisk standard: standard från Europeiska standardiseringsorganisationen

(European Committee for Standardisation, CEN), som gemenskapen har erkänt officiellt och

till vilken en hänvisning har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

u) förpackning: en förslutningsbar behållare som används för förvaring, skydd, hantering och

distribution av gödselmedel och som innehåller högst 1 000 kg.

v) gödselmedel i lösvikt: gödselmedel som inte förpackats såsom föreskrivs i denna förordning.

w) utsläppande på marknaden: tillhandahållande av gödselmedel mot betalning eller gratis, eller

lagring för tillhandahållande. Import av ett gödselmedel till Europeiska gemenskapens

tullområde skall anses utgöra utsläppande på marknaden.

x) tillverkare: den fysiska eller juridiska person som ansvarar för utsläppandet på marknaden av

ett gödselmedel. Särskilt en producent, en importör, en förpackare som arbetar för egen

räkning eller den som förändrar gödselmedlets egenskaper skall anses vara tillverkare. En

distributör som inte förändrar gödselmedlets egenskaper skall dock inte anses vara tillverkare.
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KAPITEL II

UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN

Artikel 3

EG-gödselmedel

Ett gödselmedel som tillhör en av de gödselmedelstyper som förtecknas i bilaga I och som

överensstämmer med villkoren i denna förordning får betecknas "EG-gödselmedel".

Beteckningen "EG-gödselmedel" får inte användas för gödselmedel som inte överensstämmer med

denna förordning.

Artikel 4

Etablering inom gemenskapen

Tillverkaren skall vara etablerad inom gemenskapen och skall ha ansvaret för att EG-gödselmedlen

överensstämmer med bestämmelserna i denna förordning.
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Artikel 5

Fri rörlighet

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 15 och annan gemenskapslagstiftning får

medlemsstaterna inte av skäl som rör sammansättning, identifiering, märkning eller förpackning,

eller med stöd av andra bestämmelser i denna förordning, förbjuda, begränsa eller hindra

utsläppande på marknaden av gödselmedel som är märkta med beteckningen "EG-gödselmedel"

och som uppfyller bestämmelserna i denna förordning.

2. Gödselmedel som är märkta med beteckningen "EG-gödselmedel" i enlighet med denna

förordning skall ha fri rörlighet inom gemenskapen.

Artikel 6

Obligatoriska uppgifter

1. För att uppfylla kraven i artikel 9 får medlemsstaterna föreskriva att halten av kväve, fosfor

och kalium i gödselmedel som släpps ut på deras marknad skall redovisas på följande sätt, nämligen

a) kväve endast i grundämnesform (N), och antingen

b) fosfor och kalium endast i grundämnesform (P, K), eller
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c) fosfor och kalium endast i oxidform (P2O5, K2O), eller

d) fosfor och kalium i både grundämnes- och oxidform samtidigt.

Om en medlemsstat utnyttjar möjligheten att föreskriva att halten av fosfor och kalium skall

uttryckas i grundämnesform, skall alla angivelser i oxidform som förekommer i bilagorna utläsas

som grundämnesform, varvid de numeriska värdena skall omvandlas enligt följande faktorer:

a) Fosfor (P) = fosforpentoxid (P2O5) x 0,436.

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

2. Medlemsstaterna får föreskriva att halten av kalcium, magnesium, natrium och svavel

i gödselmedel som innehåller sekundära näringsämnen och, om villkoren i artikel 17 är uppfyllda, i

gödselmedel som innehåller huvudnäringsämnen, som släpps ut på marknaden i gemenskapen skall

uttryckas

a) i oxidform (CaO, MgO, Na2O, SO3), eller

b) i grundämnesform (Ca, Mg, Na, S), eller

c) i båda dessa former.



12733/1/02 REV 1 (fr,de,it,nl,en,dk,el,es,sv) JM/sl,mcb,chs,am,mg 14
DG C II    SV

Vid omvandling av halten av kalciumoxid, magnesiumoxid, natriumoxid och svaveltrioxid till

kalcium-, magnesium-, natrium- respektive svavelhalt skall följande faktorer användas:

a) Kalcium (Ca) = kalciumoxid (CaO) x 0,715.

b) Magnesium (Mg) = magnesiumoxid (MgO) x 0,603.

c) Natrium (Na) = natriumoxid (Na2O) x 0,742.

d) Svavel (S) = svaveltrioxid (SO3) x 0,400.

För den beräknade oxid- eller grundämneshalten skall det angivna värdet avrundas till närmaste

decimal.

3. Medlemsstaterna skall inte hindra utsläppande på marknaden av ett "EG-gödselmedel" som

märkts på båda de sätt som anges i punkterna 1 och 2.

4. Halten av ett eller flera av mikronäringsämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden

eller zink i de EG-gödselmedel som tillhör de gödselmedelstyper som förtecknas i avsnitten A, B, C

och D i bilaga I skall deklareras om följande två villkor är uppfyllda:

a) Mikronäringsämnena har tillsatts i minst de minimimängder som anges i avsnitt E.2.2

och E.2.3 i bilaga I.
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b) EG-gödselmedlet uppfyller fortfarande kraven i avsnitten A, B, C och D i bilaga I.

5. Om mikronäringsämnena är normala beståndsdelar i de råmaterial som är avsedda att tillföra

gödselmedlet både huvudnäringsämnen (N, P, K) och sekundära näringsämnen (Ca, Mg, Na, S), får

mikronäringsämnena deklareras, förutsatt att de förekommer i minst de minimimängder som anges i

avsnitt E.2.2 och E.2.3 i bilaga I.

6. Halten av mikronäringsämnen skall deklareras på följande sätt:

a) För gödselmedel som tillhör de gödselmedelstyper som förtecknas i avsnitt E.1 i bilaga I

i enlighet med de krav som anges i kolumn 6 i det avsnittet.

b) För blandningar av sådana gödselmedel som anges i a och som innehåller minst två olika

mikronäringsämnen och uppfyller kraven i avsnitt E.2.1 i bilaga I samt för gödselmedel som

tillhör de gödselmedelstyper som förtecknas i avsnitten A, B, C och D i bilaga I genom

angivande av

i) den totala halten uttryckt i viktprocent av gödselmedlet,

ii) den vattenlösliga halten, uttryckt i viktprocent av gödselmedlet, om den lösliga andelen

utgör minst hälften av den totala halten.

Om ett mikronäringsämne är helt vattenlösligt skall endast den vattenlösliga halten deklareras.
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Om ett mikronäringsämne är kemiskt bundet till en organisk molekyl skall halten i

mikronäringsämnet deklareras omedelbart efter den vattenlösliga halten, i viktprocent av produkten,

följt av ett av uttrycken "kelaterad av" eller "i komplexförening med" och namnet på den organiska

molekylen enligt avsnitt E.3 i bilaga I. Den organiska molekylens namn kan ersättas med dess

initialer.

Artikel 7

Identifiering

1. Tillverkaren skall förse EG-gödselmedel med de identifieringsmärkningar som förtecknas i

artikel 9.

2. Om gödselmedlen är förpackade skall identifieringsmärkningen finnas på förpackningarna

eller på tillhörande etiketter. För gödselmedel i lösvikt skall samma märkning finnas på

följedokumenten.

Artikel 8

Spårbarhet

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 26.3 skall tillverkaren, för att garantera

EG-gödselmedlens spårbarhet, föra register över gödselmedlens ursprung. Registret skall hållas

tillgängligt för inspektion av medlemsstaterna så länge som gödselmedlet levereras till marknaden

och under ytterligare två år efter det att tillverkaren upphörde med att leverera det.



12733/1/02 REV 1 (fr,de,it,nl,en,dk,el,es,sv) JM/sl,mcb,chs,am,mg 17
DG C II    SV

Artikel 9

Märkning

1. Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser skall de

förpackningar, etiketter och följedokument som avses i artikel 7 vara försedda med följande

märkningar:

a) Obligatorisk identifieringsmärkning

� Ordet "EG-GÖDSELMEDEL" med versaler.

− Om den finns, beteckningen på gödselmedelstypen i enlighet med bilaga I.

− För blandade gödselmedel skall ordet "blandning" tillfogas efter typbeteckningen.

� Den tilläggsmärkning som anges i artiklarna 19, 21 eller 23.

� Näringsämnena skall anges både med ord och med de kemiska symbolerna,

t.ex. kväve (N), fosfor (P), fosforpentoxid (P2O5), kalium (K), kaliumoxid (K2O),

kalcium (Ca), kalciumoxid (CaO), magnesium (Mg), magnesiumoxid (MgO),

natrium (Na), natriumoxid Na2O), svavel (S), svaveltrioxid (SO3), bor (B), koppar (Cu),

kobolt (Co), järn (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo), zink (Zn).



12733/1/02 REV 1 (fr,de,it,nl,en,dk,el,es,sv) JM/sl,mcb,chs,am,mg 18
DG C II    SV

� Om gödselmedlet innehåller mikronäringsämnen av vilka alla eller en del är kemiskt

bundna till en organisk molekyl, skall namnet på detta mikronäringsämne åtföljas av en

av följande bestämningar:

i) "kelaterat av ..." (namnet på kelatbildaren eller en förkortning av namnet enligt

avsnitt E.3.1 i bilaga I).

ii) "i komplexförening med ..." (namnet på komplexbildaren enligt avsnitt E.3.2

i bilaga I).

� Mikronäringsämnena i gödselmedlet förtecknade i alfabetisk ordning efter deras

kemiska symbol: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn.

− Särskilda bruksanvisningar för de produkter som anges i avsnitt E.1 och E.2 i bilaga I.

� Mängdangivelser för flytande gödselmedel uttryckt i vikt. Mängdangivelser för flytande

gödselmedel uttryckt i volym eller vikt i förhållande till volym (kilogram per hektoliter

eller gram per liter) är valfria.

� Netto- eller bruttovikt, och för flytande gödselmedel valfritt även netto- eller

bruttovolym. Om bruttovikten anges skall tareringsvikten anges bredvid denna.

� Tillverkarens namn eller firmanamn samt adress.
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b) Valfri märkning

� Sådan angivelse som anges i bilaga I.

� Anvisningar om förvaring och hantering, och för de gödselmedel som inte förtecknas i

avsnitt E.1 och E.2 i bilaga I, särskilda anvisningar om användningen av gödselmedlet.

� Angivelser om dosering och användningsvillkor som lämpar sig för de jord- och

odlingsförhållanden under vilka gödselmedlet används.

� Tillverkarens märke och produktens handelsbeteckning.

De identifieringsmärkningar som anges i b får inte strida mot dem som anges i a och skall vara klart

åtskilda från dessa.

2. Alla märkningar enligt punkt 1 skall vara klart åtskilda från all annan information på

förpackningar, etiketter och följedokument.

3. Flytande gödselmedel får släppas ut på marknaden endast om de åtföljs av tillverkarens

tilläggsanvisningar som särskilt anger lagringstemperatur och åtgärder för att förhindra olyckor vid

lagring.
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4. Detaljerade tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i

artikel 32.2.

Artikel 10

Etiketter och märkning

1. Etiketter eller märkning som trycks på förpackningen och som innehåller de uppgifter som

anges i artikel 9 skall vara placerade på en framträdande plats. Etiketterna skall fästas på

förpackningen eller det system som används för att försluta förpackningen. Om detta består av en

försegling, skall denna vara försedd med förpackarens namn eller märke.

2. Märkning enligt punkt 1 skall vara tydligt läsbar och outplånlig.

3. När det gäller gödselmedel i lösvikt enligt artikel 7.2 andra meningen skall ett exemplar av de

handlingar som innehåller identifieringsmärkningen bifogas varorna och hållas tillgängliga för

kontroll.

Artikel 11

Språk

Etiketter, märkningar på förpackningar och följedokument skall avfattas åtminstone på det

nationella språket eller de nationella språken i den medlemsstat där EG-gödselmedlet saluförs.
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Artikel 12

Förpackning

När det gäller förpackade EG-gödselmedel skall förpackningen vara försluten på ett sådant sätt eller

med en sådan anordning att förslutningen, förseglingen eller själva förpackningen förstörs på sådant

sätt, när förpackningen öppnas, att den inte kan återförslutas. Ventilsäckar får användas.

Artikel 13

Toleransgränser

1. Halten av näringsämnen i EG-gödselmedel skall överensstämma med de toleransgränser som

anges i bilaga II; syftet med dessa toleransgränser är att tillåta avvikelser vid tillverkning,

provtagning och analys.

2. Tillverkaren får inte systematiskt utnyttja de toleransgränser som anges i bilaga II.

3. Inga toleranser är tillåtna vad beträffar de minimi- och maximihalter som anges i bilaga I.
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Artikel 14

Krav för gödselmedel

En gödselmedelstyp får upptas i bilaga I endast om

a) den tillför näringsämnen på ett effektivt sätt,

b) det finns lämpliga provtagnings-, analys- och, om det krävs, testmetoder,

c) den vid normal användning inte negativt påverkar människors, djurs eller växters hälsa eller

miljön.

Artikel 15

Skyddsklausul

1. Om en medlemsstat har skälig anledning att misstänka att ett visst EG-gödselmedel som trots

att det uppfyller kraven i denna förordning utgör en risk för människors, djurs eller växters säkerhet

eller hälsa eller utgör en miljörisk, får den tillfälligt förbjuda utsläppande på marknaden av detta

gödselmedel inom sitt territorium eller kräva att det uppfyller särskilda villkor. Medlemsstaten skall

omedelbart underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om beslutet och skälen för

detta.
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2. Kommissionen skall anta ett beslut i frågan i enlighet med förfarandet i artikel 32.2 inom

90 dagar från mottagandet av informationen.

3. Bestämmelserna i denna förordning hindrar inte att kommissionen eller en medlemsstat med

hänsyn till den allmänna säkerheten vidtar berättigade åtgärder för att förbjuda, begränsa eller

hindra utsläppandet på marknaden av EG-gödselmedel.

AVDELNING II

BESTÄMMELSER FÖR SÄRSKILDA TYPER AV GÖDSELMEDEL

KAPITEL I

OORGANISKA GÖDSELMEDEL SOM INNEHÅLLER HUVUDNÄRINGSÄMNEN

Artikel 16

Tillämpningsområde

Detta kapitel skall tillämpas på oorganiska gödselmedel som innehåller huvudnäringsämnen och

som är fasta eller flytande, enkla eller sammansatta, inklusive sådana gödselmedel som innehåller

sekundära näringsämnen och/eller mikronäringsämnen, med den minsta halt av näringsämnen som

fastställs i avsnitten A, B, C, E.2.2 eller E.2.3 i bilaga I.
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Artikel 17

Deklaration av sekundära näringsämnen i gödselmedel som innehåller huvudnäringsämnen

En deklaration av kalcium-, magnesium-, natrium- och svavelhalten för den sekundära

näringshalten i EG-gödselmedel som tillhör de gödselmedelstyper som finns upptagna i avsnitten A,

B och C i bilaga I får göras om dessa grundämnen förekommer i minst följande mängder:

a) 2 % kalciumoxid (CaO), dvs. 1,4 % Ca.

b) 2 % magnesiumoxid (MgO), dvs. 1,2 % Mg.

c) 3 % natriumoxid (Na2O), dvs. 2,2 % Na.

d) 5 % svaveltrioxid (SO3), dvs. 2 % S.

I sådana fall skall typbeteckningen kompletteras med den tilläggsmärkning som anges i

artikel 19.2 ii.

Artikel 18

Kalcium, magnesium, natrium och svavel

1. Halten av magnesium, natrium och svavel i de gödselmedel som förtecknas i avsnitten A, B

och C i bilaga I skall deklareras på ett av följande sätt:



12733/1/02 REV 1 (fr,de,it,nl,en,dk,el,es,sv) JM/sl,mcb,chs,am,mg 25
DG C II    SV

a) Den totala halten uttryckt i viktprocent av gödselmedlet.

b) Den totala halten och den vattenlösliga halten, uttryckt i viktprocent av gödselmedlet, om den

lösliga halten utgör minst en fjärdedel av den totala halten.

c) Om ett ämne är helt vattenlösligt skall endast den vattenlösliga halten deklareras uttryckt i

viktprocent.

2. Kalciumhalten skall, om inte annat anges i bilaga I, endast deklareras om den är vattenlöslig,

uttryckt i viktprocent av gödselmedlet.

Artikel 19

Identifiering

1. Utöver de obligatoriska identifieringsmärkningar som anges i artikel 9.1 a skall även de

angivelser som fastställs i punkterna 2, 3, 4, 5 och 6 i den här artikeln finnas med.

2. För sammansatta gödselmedel skall följande läggas till efter typbeteckningen:

i) De kemiska beteckningarna för de deklarerade sekundära näringsämnena, inom parentes, efter

huvudnäringsämnenas symboler.
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ii) De tal som anger halten av huvudnäringsämnen. Halten av de deklarerade sekundära

näringsämnena skall anges, inom parentes, efter halten av huvudnäringsämnen.

3. Endast de tal som anger halten av huvudnäringsämnen och sekundära näringsämnen skall

anges efter gödselmedlets typbeteckning.

4. Om mikronäringsämnen deklareras, skall orden "med mikronäringsämnen" eller ordet "med"

läggas till, följt av namnet eller namnen på de mikronäringsämnen som finns i gödselmedlet och av

deras kemiska beteckningar.

5. Den deklarerade halten av huvudnäringsämnen och sekundära näringsämnen skall anges i

viktprocent, som heltal eller, vid behov, om en lämplig analysmetod finns, med en decimal.

I de gödselmedel som innehåller fler än ett deklarerat näringsämne skall huvudnäringsämnena anges

i följande ordning: N, P2O5 och/eller P, K2O och/eller K, och de sekundära näringsämnena i

följande ordning: CaO och/eller Ca, MgO och/eller Mg, Na2O och/eller Na, SO3 och/eller S.

I anknytning till den deklarerade halten av mikronäringsämnen skall namnet på vart och ett av dessa

och deras kemiska beteckning anges, med uppgift om viktprocent på det sätt som framgår av

avsnitt E.2.2 och E.2.3 i bilaga I, samt deras löslighet.
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6. Näringsämnenas form och löslighet skall också uttryckas i viktprocent av gödselmedlet, utom

i de fall då det i bilaga I uttryckligen föreskrivs att denna halt skall uttryckas på annat sätt.

Halten skall anges med en decimal utom när det gäller mikronäringsämnen, vars halt skall anges på

det sätt som framgår av avsnitt E.2.2 och E.2.3 i bilaga I.

KAPITEL II

OORGANISKA GÖDSELMEDEL SOM INNEHÅLLER SEKUNDÄRA NÄRINGSÄMNEN

Artikel 20

Tillämpningsområde

Detta kapitel skall tillämpas på fasta eller flytande oorganiska gödselmedel med sekundära

näringsämnen, inklusive sådana gödselmedel som innehåller mikronäringsämnen, med den

minsta halt av näringsämnen som fastställs i avsnitt D, E.2.2 och E.2.3 i bilaga I.

Artikel 21

Identifiering

1. Utöver de obligatoriska identifieringsmärkningar som anges i artikel 9.1 a skall även

de angivelser som fastställs i punkterna 2, 3, 4 och 5 i den här artikeln finnas med.
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2. Om mikronäringsämnen deklareras skall orden "med mikronäringsämnen" eller ordet "med"

läggas till, följt av namnet eller namnen på de mikronäringsämnen som finns i gödselmedlet och av

deras kemiska beteckningar.

3. Den deklarerade halten av sekundära näringsämnen skall anges i viktprocent i heltal eller, vid

behov, om en lämplig analysmetod finns, med en decimal.

Om gödselmedlen innehåller mer än ett sekundärt näringsämne skall ordningen vara följande:

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

I anknytning till den deklarerade halten av mikronäringsämnen skall namnet på vart och ett av dessa

och deras kemiska beteckning anges, med uppgift om viktprocent på det sätt som framgår av

avsnitt E.2.2 och E.2.3 i bilaga I, samt deras löslighet.

4. Näringsämnenas form och löslighet skall också uttryckas i viktprocent av gödselmedlet, utom

i de fall då det i bilaga I uttryckligen föreskrivs att de skall uttryckas på annat sätt.

Halten skall anges med en decimal utom när det gäller mikronäringsämnen, där halten skall anges

på det sätt som framgår av avsnitt E.2.2 och E.2.3 i bilaga I.

5. Kalciumhalten skall, om inte annat anges i bilaga I, endast deklareras om den är vattenlöslig,

uttryckt i viktprocent av gödselmedlet.
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KAPITEL III

OORGANISKA GÖDSELMEDEL SOM INNEHÅLLER MIKRONÄRINGSÄMNEN

Artikel 22

Tillämpningsområde

Detta kapitel skall tillämpas på fasta eller flytande oorganiska gödselmedel med

mikronäringsämnen och med den minsta halt av näringsämnen som fastställs i avsnitt E.1 och E.2.1

i bilaga I.

Artikel 23

Identifiering

1. Utöver de obligatoriska identifieringsmärkningar som anges i artikel 9.1.a skall även de

angivelser som fastställs i punkterna 2, 3, 4 och 5 i den här artikeln finnas med.

2. Om gödselmedlen innehåller mer än ett mikronäringsämne, skall typbeteckningen "blandning

av mikronäringsämnen" följt av namnen på de mikronäringsämnen som förekommer och deras

kemiska beteckningar anges.
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3. För gödselmedel som innehåller endast ett mikronäringsämne (avsnitt E.1 i bilaga I) skall den

deklarerade halten av mikronäringsämnen anges i viktprocent, som heltal eller vid behov med en

decimal.

4. Mikronäringsämnenas form och löslighet skall uttryckas i viktprocent av gödselmedlet, utom i

de fall då det i bilaga I uttryckligen föreskrivs att halten skall uttryckas på annat sätt.

Antalet decimaler i tal för mikronäringsämnen skall anges på det sätt som framgår av avsnitt E.2.1 i

bilaga I.

5. Etiketten och följedokumenten skall under de obligatoriska eller frivilliga deklarationerna

vara försedda med följande angivelser rörande de produkter som förtecknas i avsnitt E.1 och E.2.1

i bilaga I:

"Får användas endast om det finns ett konstaterat behov. Överskrid inte lämplig dosering."

Artikel 24

Förpackning

EG-gödselmedel som omfattas av bestämmelserna i detta kapitel skall vara förpackade.
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KAPITEL IV

AMMONIUMNITRATGÖDSELMEDEL MED HÖG KVÄVEHALT

Artikel 25

Tillämpningsområde

I detta kapitel avses med ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt, enkla eller sammansatta

ammoniumnitratbaserade produkter som framställts för användning som gödselmedel och som

innehåller mer än 28 viktprocent kväve i förhållande till ammoniumnitrat.

Denna gödselmedelstyp kan innehålla oorganiska eller overksamma ämnen.

Inget av de ämnen som används för att framställa denna gödselmedelstyp får öka medlets

värmekänslighet eller detonationskänslighet.

Artikel 26

Säkerhetsåtgärder och säkerhetskontroller

1. Tillverkaren skall säkerställa att enkla ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt

överensstämmer med bestämmelserna i avsnitt 1 i bilaga III.



12733/1/02 REV 1 (fr,de,it,nl,en,dk,el,es,sv) JM/sl,mcb,chs,am,mg 32
DG C II    SV

2. Kontroll, analys och provning i samband med offentliga kontroller av enkla

ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt, som det finns bestämmelser om i detta kapitel,

skall utföras i enlighet med de metoder som beskrivs i avsnitt 3 i bilaga III.

3. För att garantera att EG-ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt som släppts ut på

marknaden kan spåras, skall tillverkaren föra register över anläggningars namn och adress samt

huvudmännen för de anläggningar där gödselmedlen och dess huvudsakliga komponenter

tillverkades. Registret skall hållas tillgängligt för inspektion av medlemsstaterna så länge som

gödselmedlet levereras till marknaden och under ytterligare två år efter det att tillverkaren upphörde

med att leverera det.

Artikel 27

Detonationssäkerhetsprov

Utan att det påverkar tillämpningen av de åtgärder som avses i artikel 26 skall tillverkaren se till att

varje typ av EG-ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt som släpps ut på marknaden har

genomgått det detonationssäkerhetsprov som beskrivs i avsnitten 2, 3 (metod 1 punkt 3) och 4

i bilaga III till denna förordning. Detta prov skall utföras av ett av de godkända laboratorier som

avses i artikel 30.1 eller artikel 33.1. Tillverkare skall sända in provresultaten till den berörda

medlemsstatens behöriga myndighet åtminstone 5 dagar innan gödselmedlet släpps ut på

marknaden, eller åtminstone 5 dagar innan gödselmedlet anländer till Europeiska gemenskapens

gränser när det gäller import. Därefter skall tillverkaren fortsätta att garantera att alla leveranser av

det gödselmedel som släppts ut på marknaden klarar av att bli godkända i ovanstående prov.
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Artikel 28
Förpackning

Ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt får endast göras tillgängligt för slutanvändaren i
förpackad form.

AVDELNING III

BEDÖMNING AV GÖDSELMEDELS ÖVERENSSTÄMMELSE

Artikel 29
Kontrollåtgärder

1. Medlemsstaterna kan kräva att gödselmedel med märkningen "EG-gödselmedel" skall
genomgå officiella kontrollåtgärder för att säkerställa att de överensstämmer med denna förordning.

Medlemsstaterna får ta ut avgifter som inte överstiger kostnaderna för de provningar som är
nödvändiga för dessa kontrollåtgärder, men detta får inte tvinga tillverkarna att på nytt utföra
provningar eller att betala för på nytt utförda provningar om den första provningen har utförts av ett
laboratorium som uppfyller villkoren i artikel 30 och provningen visade att gödselmedlet i fråga
överensstämmer med bestämmelserna.
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2. Medlemsstaterna skall säkerställa att provtagning och analys för officiella kontroller av
EG-gödselmedel som tillhör gödselmedelstyper som förtecknas i bilaga I utförs i enlighet med de
metoder som beskrivs i bilagorna III och IV.

3. Efterlevnaden av denna förordning, i fråga om överensstämmelse med olika
gödselmedelstyper och överensstämmelse med den deklarerade halten av näringsämnen eller den
deklarerade halten uttryckt som form och löslighet hos dessa näringsämnen, får vid officiella
kontroller endast fastslås med sådana provtagnings- och analysmetoder som fastställs i enlighet med
bilagorna III och IV och med beaktande av de toleranser som anges i bilaga II.

4. Anpassning och modernisering av mätnings-, provtagnings- och analysmetoder skall ske

i enlighet med förfarandet i artikel 32.2 och skall om det är möjligt göras med tillämpning av

europeiska standarder. Samma förfarande skall tillämpas vid antagandet av de genomföranderegler

som behövs för att specificera de kontrollåtgärder som föreskrivs enligt denna artikel och

artiklarna 8, 26 och 27 i denna förordning. I dessa regler skall det särskilt anges hur ofta

provningarna skall utföras på nytt samt åtgärder för att säkerställa att det gödselmedel som släpps ut

på marknaden är detsamma som det provade gödselmedlet.
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Artikel 30

Laboratorier

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla en förteckning över godkända laboratorier

på deras territorier som har behörighet att tillhandahålla de tjänster som behövs för att kontrollera

att EG-gödselmedel överensstämmer med kraven i denna förordning. Dessa laboratorier måste

uppfylla de standarder som anges i avsnitt B i bilaga V. Sådan anmälan skall göras senast den ...*

och vid varje därpå följande justering.

2. Kommissionen skall offentliggöra förteckningen över godkända laboratorier i

Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

3. Om en medlemsstat har välgrundad anledning att anta att ett godkänt laboratorium

inte uppfyller de standarder som anges i punkt 1, skall den ta upp frågan i den kommitté som avses i

artikel 32. Om kommittén är överens om att laboratoriet inte uppfyller standarderna, skall

kommissionen ta bort namnet från den förteckning som avses i punkt 2.

4. Kommissionen skall anta ett beslut i frågan i enlighet med förfarandet i artikel 32.2 inom

90 dagar från mottagandet av informationen.

5. Kommissionen skall offentliggöra den ändrade förteckningen i Europeiska gemenskapernas

officiella tidning.

                                                
* Sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.
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AVDELNING IV

SLUTBESTÄMMELSER

KAPITEL I

ANPASSNING AV BILAGORNA

Artikel 31

Nya EG-gödselmedel

1. Upptagandet av en ny gödselmedelstyp i bilaga I till denna förordning skall ske i enlighet med

förfarandet i artikel 32.2.

2. En tillverkare eller dennes företrädare som önskar få en ny gödselmedelstyp upptagen i

bilaga I och som därför skall ta fram ett tekniskt underlag, skall göra det med beaktande av de

tekniska handlingar som avses i avsnitt A i bilaga V.

3. De ändringar som behövs för att anpassa bilagorna till den tekniska utvecklingen skall antas

i enlighet med förfarandet i artikel 32.2.
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Artikel 32

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, utan

att det påverkar bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

KAPITEL II

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 33

Behöriga laboratorier

1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 30.1 får medlemsstaterna

under en övergångsperiod fram till och med den ...* fortsätta att tillämpa sina nationella

bestämmelser när det gäller godkännande av behöriga laboratorier som skall tillhandahålla de

tjänster som behövs för att kontrollera att EG-gödselmedel överensstämmer med kraven i denna

förordning.

                                                
* 48 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.
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2. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla en förteckning över dessa laboratorier och

lämna närmare upplysningar om sina system för godkännande. Sådan anmälan skall göras senast

den ...* och vid varje därpå följande justering.

Artikel 34

Förpackning och märkning

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 35.1 får märkning, förpackningar,

etiketter och följedokument till EG-gödselmedel enligt tidigare direktiv fortsätta att användas fram

till och med den ...**.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 35

Upphävda direktiv

1. Direktiven 76/116/EEG, 77/535/EEG, 80/876/EEG och 87/94/EEG skall upphöra att gälla.

                                                
* Sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.
** 18 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.
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2. Hänvisningar till de upphävda direktiven skall anses som hänvisningar till denna förordning.

I synnerhet skall undantag från artikel 7 i direktiv 76/116/EEG som beviljats av kommissionen i

enlighet med artikel 95.6 i fördraget anses som undantag från artikel 5 i denna förordning och skall

fortsätta att gälla trots ikraftträdandet av denna förordning. I avvaktan på att de påföljder som avses

i artikel 36 antas, får medlemsstaterna fortsätta att tillämpa påföljder för överträdelser av nationella

bestämmelser som genomför de direktiv som anges i punkt 1.

Artikel 36

Påföljder

Medlemsstaterna skall fastställa bestämmelser om påföljder för överträdelser av bestämmelserna i

denna förordning och skall vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att de följs. Påföljderna

skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Artikel 37

Nationella bestämmelser

Medlemsstaterna skall senast den ...* underrätta kommissionen om de nationella bestämmelser som

de har antagit i enlighet med artiklarna 6.1, 6.2, 29.1 och 36 i denna förordning och, utan dröjsmål,

om alla senare ändringar av dessa bestämmelser.

                                                
* 18 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.
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Artikel 38

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft på den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts

i Europeiska unionens officiella tidning, med undantag för artikel 8 och artikel 26.3 som träder

i kraft den ...*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

___________

                                                
* 18 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.
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BILAGA I

Förteckning över typer av EG-gödselmedel

A. Oorganiska enkla gödselmedel som innehåller primära makronäringsämnen

A.1 N-gödselmedel

NR TYPBETECKNING
UPPGIFTER OM

TILLVERKNINGSMETOD OCH
HUVUDBESTÅNDSDELAR

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN
(massprocent),

UPPGIFTER OM HUR NÄRINGSÄMNEN SKALL
UTTRYCKAS OCH ÖVRIGA KRAV

ÖVRIGA UPPGIFTER
OM TYPBETECKNINGEN

NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL
REDOVISAS,

NÄRINGSÄMNENAS FORM OCH
LÖSLIGHET, ÖVRIGA KRITERIER

1 2 3 4 5 6

Totalkväve1(a) Kalciumnitrat
(kalksalpeter)

Kemiskt framställd produkt
innehållande kalciumnitrat
som huvudbeståndsdel och
eventuellt ammoniumnitrat

15 % N
Kväve uttryckt som totalkväve eller
som nitratkväve och ammonium-
kväve.
Maximalt ammoniumkväve: 1,5 % N

Ytterligare valfria uppgifter:
Nitratkväve
Ammoniumkväve

1(b) Kalcium-
magnesiumnitrat
(nitrat av kalk och
magnesium)

Kemiskt framställd produkt
innehållande kalciumnitrat och
magnesiumnitrat som huvud-
beståndsdelar

13 % N
Kväve uttryckt som nitratkväve.
Minimihalt magnesium som
vattenlösliga salter, uttryckta som
magnesiumoxid: 5 % MgO

Nitratkväve
Vattenlöslig magnesiumoxid

10 % N
Kväve uttryckt som nitratkväve

1(c) Magnesiumnitrat Kemiskt framställd produkt
innehållande magnesium-
nitrathexahydrat som huvud-
beståndsdel 14 % MgO

Magnesium uttryckt som vattenlöslig
magnesiumoxid

När gödselmedel
marknadsförs i form av
kristaller får tillägget
"i kristalliserad form" göras

Nitratkväve
Vattenlöslig magnesiumoxid
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NR TYPBETECKNING
UPPGIFTER OM

TILLVERKNINGSMETOD OCH
HUVUDBESTÅNDSDELAR

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN
(massprocent),

UPPGIFTER OM HUR NÄRINGSÄMNEN SKALL
UTTRYCKAS OCH ÖVRIGA KRAV

ÖVRIGA UPPGIFTER
OM TYPBETECKNINGEN

NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL
REDOVISAS,

NÄRINGSÄMNENAS FORM OCH
LÖSLIGHET, ÖVRIGA KRITERIER

1 2 3 4 5 6

2(a) Natriumnitrat (nitrat
av soda)

Kemiskt framställd produkt
med natriumnitrat som huvud-
beståndsdel

15 % N
Kväve uttryckt som nitratkväve

Nitratkväve

2(b) Chilesalpeter Kemiskt framställd produkt
innehållande caliche, med
natriumnitrat som huvud-
beståndsdel

15 % N
Kväve uttryckt som nitratkväve

Nitratkväve

3(a) Kalciumcyanamid Kemiskt framställd produkt
innehållande kalciumcyanamid
som huvudbeståndsdel,
kalciumoxid och eventuellt
små mängder ammoniumsalter
och urea

18 % N
Kväve uttryckt som totalkväve, varav
minst 75 % uppges vara bundet i
from av cyanamid

Totalkväve

3(b) Kvävehaltig
kalciumcyanamid

Kemiskt framställd produkt,
innehållande kalciumcyanamid
som huvudbeståndsdel samt
kalciumoxid och eventuellt
små mängder ammoniumsalter
och urea, inklusive nitrattillsats

18 % N
Kväve uttryckt som totalkväve, varav
minst 75 % av icke nitratkvävedelen
anges bunden såsom cyanamid.
Nitratkväveinnehåll:
� minimum: 1 % N
� maximum: 3 % N

Totalkväve
Nitratkväve
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NR TYPBETECKNING
UPPGIFTER OM

TILLVERKNINGSMETOD OCH
HUVUDBESTÅNDSDELAR

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN
(massprocent),

UPPGIFTER OM HUR NÄRINGSÄMNEN SKALL
UTTRYCKAS OCH ÖVRIGA KRAV

ÖVRIGA UPPGIFTER
OM TYPBETECKNINGEN

NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL
REDOVISAS,

NÄRINGSÄMNENAS FORM OCH
LÖSLIGHET, ÖVRIGA KRITERIER

1 2 3 4 5 6

4 Ammoniumsulfat Kemiskt framställd produkt,
innehållande ammoniumsulfat
som huvudbeståndsdel

20 % N
Kväve uttryckt som
ammoniumkväve

Ammoniumkväve

5 Ammoniumnitrat
eller kalcium-
ammoniumnitrat

Kemiskt framställd produkt,
innehållande ammoniumnitrat
som huvudbeståndsdel, som
kan innehålla fyllnadsmedel
såsom malen kalk,
kalciumsulfat, malen dolomit,
magnesiumsulfat, kieserit

20 % N
Kväve uttryckt som nitratkväve och
ammoniumkväve. Vardera av dessa
representerar ungefär hälften av
kväveinnehållet

Se bilaga III A och III B i detta
direktiv, om det behövs.

Beteckningen
"kalciumammoniumnitrat"
är uteslutande reserverad
för gödselmedel som
endast innehåller
kalciumkarbonat
(t.ex. kalksten) och/eller
magnesiumkarbonat och
kalciumkarbonat
(t.ex. dolomit) förutom
ammoniumnitrat.
Minimihalten av dessa
karbonater skall vara 20 %
med en renhetsgrad på
minst 90 %

Totalkväve
Nitratkväve
Ammoniumkväve

6 Ammoniumsulfat-
nitrat

Kemiskt framställd produkt,
innehållande ammoniumnitrat
och ammoniumsulfat som
huvudbeståndsdelar

25 % N
Kväve uttryckt som ammonium-
kväve och nitratkväve. Minimihalt
nitratkväve: 5 %

Totalkväve
Ammoniumkväve
Nitratkväve
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NR TYPBETECKNING
UPPGIFTER OM

TILLVERKNINGSMETOD OCH
HUVUDBESTÅNDSDELAR

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN
(massprocent),

UPPGIFTER OM HUR NÄRINGSÄMNEN SKALL
UTTRYCKAS OCH ÖVRIGA KRAV

ÖVRIGA UPPGIFTER
OM TYPBETECKNINGEN

NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL
REDOVISAS,

NÄRINGSÄMNENAS FORM OCH
LÖSLIGHET, ÖVRIGA KRITERIER

1 2 3 4 5 6

19 % N
Kväve uttryckt som
ammoniumkväve och nitratkväve.
Minimihalt nitratkväve: 6 % N

Totalkväve
Ammoniumkväve

7 Magnesiumsulfonitrat Kemiskt framställd produkt
innehållande ammoniumnitrat,
ammoniumsulfat och
magnesiumsulfat som
huvudbeståndsdelar

5 % MgO
Magnesium i form av vattenlösliga
salter uttryckta som magnesiumoxid

Nitratkväve
Vattenlöslig magnesiumoxid

19 % N
Kväve uttryckt som
ammoniumkväve och nitratkväve.
Minimihalt nitratkväve: 6 % N

Totalkväve
Ammoniumkväve
Nitratkväve

8 Magnesium-
ammoniumnitrat

Kemiskt framställd produkt
innehållande
ammoniumnitrater och
sammansatta magnesiumsalter
(dolomitmagnesiumkarbonat
och/eller magnesiumsulfat)
som huvudbeståndsdelar

5 % MgO
Magnesium uttryckt som
magnesiumoxid

Totalmagnesiumoxid och eventuellt
vattenlöslig magnesiumoxid

9 Urea (urinämnen) Kemiskt framställd produkt
innehållande karbonyldiamid
(karbamid) som
huvudbeståndsdel

44 % N
Ureakväve (inkl biuret).
Maximal biurethalt: 1,2 %

Totalkväve uttryckt som ureakväve
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NR TYPBETECKNING
UPPGIFTER OM

TILLVERKNINGSMETOD OCH
HUVUDBESTÅNDSDELAR

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN
(massprocent),

UPPGIFTER OM HUR NÄRINGSÄMNEN SKALL
UTTRYCKAS OCH ÖVRIGA KRAV

ÖVRIGA UPPGIFTER
OM TYPBETECKNINGEN

NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL
REDOVISAS,

NÄRINGSÄMNENAS FORM OCH
LÖSLIGHET, ÖVRIGA KRITERIER

1 2 3 4 5 6

10 Krotonylidendiurea Produkt framställd genom
reaktion mellan urea och
krotonaldehyd
Monomer

28 % N
Kväve uttryckt som totalkväve
Minst 25 % N från
krotonylidendiurea
Maximihalt ureakväve: 3 %

Totalkväve
Ureakväve då detta utgör minst 1
massprocent
Kväve från krotonylidendiurea

11 Isobutylidendiurea Produkt framställd genom
reaktion mellan urea och
isobutyraldehyd
Monomer

28 % N
Kväve uttryckt som totalkväve
Minst 25 % N från
isobutylidendiurea
Maximihalt ureakväve: 3 %

Totalkväve
Ureakväve då detta utgör minst 1
massprocent
Kväve från isobutylidendiurea

12 Ureaformaldehyd Produkt framställd genom
reaktion mellan urea och
formaldehyd med urea
formaldehydmolekyler som
huvudbeståndsdel
Polymer

36 % N
Kväve uttryckt som totalkväve
Minst 3/5 av den deklarerade totala
kvävehalten skall vara löslig i varmt
vatten
Minst 31 % N från ureaformaldehyd
Maximihalt ureakväve: 5 %

Totalkväve
Ureakväve då detta utgör minst 1
massprocent
Kväve från ureaformaldehyd som är
lösligt i kallt vatten
Kväve från ureaformaldehyd som
bara är lösligt i varmt vatten
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NR TYPBETECKNING
UPPGIFTER OM

TILLVERKNINGSMETOD OCH
HUVUDBESTÅNDSDELAR

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN
(massprocent),

UPPGIFTER OM HUR NÄRINGSÄMNEN SKALL
UTTRYCKAS OCH ÖVRIGA KRAV

ÖVRIGA UPPGIFTER
OM TYPBETECKNINGEN

NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL
REDOVISAS,

NÄRINGSÄMNENAS FORM OCH
LÖSLIGHET, ÖVRIGA KRITERIER

1 2 3 4 5 6

13 Kvävegödselmedel
innehållande
krotonylidendiurea

Kemiskt framställd produkt
innehållande
krotonylidendiurea och ett
enkelt kvävegödselmedel
[Förteckning A-1, utom
produkterna 3 a, 3 b och 5]

18 % N
Kväve uttryckt som totalkväve
Minst 3 % av kvävet i form av
ammonium-, nitrat- och/eller
ureakväve
Minst 1/3 av den deklarerade totala
kvävehalten skall komma från
krotonylidendiurea
Maximal biurethalt: (urea N +
krotonylidendiurea N) × 0,026 

Totalkväve
För varje form som utgör minst
1 %:
� nitratkväve
� ammoniumkväve
� ureakväve
Kväve från krotonylidendiurea

14 Kvävegödselmedel
innehållande
isobutylidendiurea

Kemiskt framställd produkt
innehållande
isobutylidendiurea och ett
enkelt kvävegödselmedel
[Förteckning A-1, utom
produkterna 3 a, 3 b och 5]

18 % N
Kväve uttryckt som totalkväve
Minst 3 % av kvävet i form av
ammonium-, nitrat- och/eller
ureakväve
Minst 1/3 av den deklarerade totala
kvävehalten skall komma från
isobutylidendiurea
Maximal biurethalt: (urea N +
isobutylidendiurea N) × 0,026 

Totalkväve
För varje form som utgör minst
1 %:
� nitratkväve
� ammoniumkväve
� ureakväve
Kväve från isobutylidendiurea
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NR TYPBETECKNING
UPPGIFTER OM

TILLVERKNINGSMETOD OCH
HUVUDBESTÅNDSDELAR

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN
(massprocent),

UPPGIFTER OM HUR NÄRINGSÄMNEN SKALL
UTTRYCKAS OCH ÖVRIGA KRAV

ÖVRIGA UPPGIFTER
OM TYPBETECKNINGEN

NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL
REDOVISAS,

NÄRINGSÄMNENAS FORM OCH
LÖSLIGHET, ÖVRIGA KRITERIER

1 2 3 4 5 6

15 Kvävegödselmedel
innehållande
ureaformaldehyd

Kemiskt framställd produkt
innehållande ureaformaldehyd
och ett enkelt
kvävegödselmedel
[Förteckning A-1, utom
produkterna 3 a, 3 b och 5]

18 % N
Kväve uttryckt som totalkväve
Minst 3 % av kvävet i form av
ammonium-, nitrat- och/eller
ureakväve
Minst 1/3 av den deklarerade totala
kvävehalten skall komma från
ureaformaldehyd
Minst 3/5 av kvävet från
ureaformaldehyd måste vara lösligt i
varmt vatten
Maximal halt av biuret:(urea N +
ureaformaldehyd N) × 0,026 

Totalkväve
För varje form som utgör minst
1 %:
� nitratkväve
� ammoniumkväve
� ureakväve
Kväve från ureaformaldehyd
Kväve från ureaformaldehyd som är
lösligt i kallt vatten
Kväve från ureaformaldehyd som
bara är lösligt i varmt vatten

16 Ammoniumsulfat
med nitrifikations-
hämmare
(dicyandiamid)

Kemiskt framställd produkt
innehållande ammoniumsulfat
och dicyandiamid

20 % N
Kväve uttryckt som totalkväve
Minimihalt ammoniumkväve: 18 %
Minimihalt kväve från dicyandiamid:
1,5 %

Totalkväve
Ammoniumkväve
Kväve från dicyandiamid
Tekniska upplysningar (a)
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NR TYPBETECKNING
UPPGIFTER OM

TILLVERKNINGSMETOD OCH
HUVUDBESTÅNDSDELAR

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN
(massprocent),

UPPGIFTER OM HUR NÄRINGSÄMNEN SKALL
UTTRYCKAS OCH ÖVRIGA KRAV

ÖVRIGA UPPGIFTER
OM TYPBETECKNINGEN

NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL
REDOVISAS,

NÄRINGSÄMNENAS FORM OCH
LÖSLIGHET, ÖVRIGA KRITERIER

1 2 3 4 5 6

17 Ammoniumsulfat-
nitrat med
nitrifikations-
hämmare
(dicyandiamid)

Kemiskt framställd produkt
innehållande
ammoniumsulfatnitrat och
dicyandiamid

24 % N
Kväve uttryckt som totalkväve
Minimihalt nitratkväve: 3 %
Minimihalt kväve från dicyandiamid:
1,5 %

Totalkväve
Nitratkväve
Ammoniumkväve
Kväve från dicyandiamid
Tekniska upplysningar (a)

18 Ureaammoniumsulfat Kemiskt framställd produkt
innehållande urea och
ammoniumsulfat

30 % N
Kväve uttryckt som ammonium- och
ureakväve
Minimihalt ammoniumkväve: 4 %
Minimihalt svavel uttryckt som
svaveltrioxid: 12 %
Maximal halt av biuret: 0,9 %

Totalkväve
Ammoniumkväve
Ureakväve
Vattenlöslig svaveltrioxid

(a) Den person som är ansvarig för marknadsföringen skall förse varje förpackning eller varuparti med tekniska upplysningar som är så fullständiga som möjligt.
Uppgifterna skall särskilt ge information till användaren om lämpliga givor och spridningstider med avseende på den gröda som odlas.
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A.2 P-Gödselmedel

När en partikelstorlek anges som krav för primärbeståndsdelarna i ett gödselmedel som säljs i granulerad form (gödselmedel 1, 3, 4, 5, 6 och 7), skall
denna fastställas med lämplig analysmetod

NR TYPBETECKNING
UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD

OCH HUVUDBESTÅNDSDELAR

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN
(massprocent),

UPPGIFTER OM HUR NÄRINGSÄMNEN SKALL
UTTRYCKAS OCH ÖVRIGA KRAV

ÖVRIGA UPPGIFTER OM
TYPBETECKNINGEN

NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL
REDOVISAS,

NÄRINGSÄMNENAS FORM OCH
LÖSLIGHET, ÖVRIGA KRITERIER

1 2 3 4 5 6

Total fosforpentoxid (löslig i
mineralsyror) varav 75 % (anges i
massprocent) är löslig i 2 %-ig
citronsyra (för försäljning i
Frankrike, Italien, Spanien,
Portugal och Grekland)

Total fosforpentoxid (löslig i
mineralsyror) samt fosforpentoxid
löslig i 2 %-ig citronsyra (för
försäljning i Storbritannien)

1 Basisk slagg:

� Thomasfosfat

� Thomasslagg

Produkt som erhålls vid
järnframställning genom
behandling av en fosforhaltig
smälta och som innehåller
kalciumfosfatsilikat som huvud-
beståndsdel

12 % P2O5
Fosfor uttryckt som fosforpentoxid
löslig i mineralsyror, varav minst 75 %
av uppgiven halt av fosforpentoxid är
löslig i 2 %-ig citronsyra,

eller 10 % P2O5
Fosfor uttryckt som fosforpentoxid
löslig i 2 %-ig citronsyra

Partikelstorlek:

� minst 75 % passerar genom en
sikt med en maskstorlek av
0,160 mm,

� minst 96 % passerar genom en
sikt med en maskstorlek av
0,630 mm

Fosforpentoxid löslig i 2 %-ig
citronsyra (för försäljning i
Tyskland, Belgien, Danmark,
Irland, Luxemburg, Nederländerna
och Österrike)
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NR TYPBETECKNING
UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD

OCH HUVUDBESTÅNDSDELAR

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN
(massprocent),

UPPGIFTER OM HUR NÄRINGSÄMNEN SKALL
UTTRYCKAS OCH ÖVRIGA KRAV

ÖVRIGA UPPGIFTER OM
TYPBETECKNINGEN

NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL
REDOVISAS,

NÄRINGSÄMNENAS FORM OCH
LÖSLIGHET, ÖVRIGA KRITERIER

1 2 3 4 5 6

2(a) Enkelt superfosfat Produkt framställd genom
reaktion mellan malet råfosfat
och svavelsyra och som
innehåller monokalciumfosfat
som huvudbeståndsdel likväl
som kalciumfosfat

16 % P2O5
Fosfor uttryckt som P2O5 löslig i
neutralt ammoniumcitrat varav minst
93 % av angiven halt P2O5 är
vattenlöslig
Uttaget prov: 1 g

Fosforpentoxid löslig i neutralt
ammoniumcitrat
Fosforpentoxid löslig i vatten

2(b) Koncentrerat
superfosfat

Produkt framställd genom
reaktion mellan malet råfosfat
och svavelsyra och fosforsyra
samt innehållande
monokalciumfosfat som huvud-
beståndsdel likväl som
kalciumsulfat

25 % P2O5
Fosfor uttryckt som P2O5 löslig i
neutralt ammoniumcitrat varav minst
93 % av angiven halt P2O5 är
vattenlöslig
Uttaget prov: 1 g

Fosforpentoxid löslig i neutralt
ammoniumcitrat
Fosforpentoxid löslig i vatten

2(c) Trippelsuperfosfat Produkt framställd genom
reaktion mellan malet råfosfat
och fosforsyra och som
innehåller monokalciumfosfat
som huvudbeståndsdel

38 % P2O5
Fosfor uttryckt som P2O5 löslig i
neutralt ammoniumcitrat varav minst
93 % av angiven halt P2O5 är
vattenlöslig
Uttaget prov: 3 g

Fosforpentoxid löslig i neutralt
ammoniumcitrat
Fosforpentoxid löslig i vatten
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NR TYPBETECKNING
UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD

OCH HUVUDBESTÅNDSDELAR

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN
(massprocent),

UPPGIFTER OM HUR NÄRINGSÄMNEN SKALL
UTTRYCKAS OCH ÖVRIGA KRAV

ÖVRIGA UPPGIFTER OM
TYPBETECKNINGEN

NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL
REDOVISAS,

NÄRINGSÄMNENAS FORM OCH
LÖSLIGHET, ÖVRIGA KRITERIER

1 2 3 4 5 6

3 Delvis lösligt
råfosfat

Produkt framställd genom delvis
upplösning av malda råfosfater i
svavelsyra eller fosforsyra och
som innehåller mono-
kalciumfosfat, trikalciumfosfat
och kalciumsulfat som
huvudbeståndsdel

20 % P2O5
Fosfor uttryckt som P2O5 löslig i
mineralsyror, varav minst 40 % av
angiven halt P2O5 är vattenlöslig

Partikelstorlek:

� minst 90 % passerar genom en
sikt med en maskstorlek av
0,160 mm,

� minst 98 % passerar genom en
sikt med en maskstorlek av
0.630 mm

Total fosforpentoxid (löslig i
mineralsyror)
Vattenlöslig fosforpentoxid

4 Dikalciumfosfat Produkt erhållen genom
utfällning av upplöst fosforsyra
från råfosfater eller ben och som
innehåller
dikalciumfosfatdihydrat som
huvudbeståndsdel

38 % P2O5
Fosfor uttryckt som P2O5 löslig i
alkaliskt ammoniumcitrat (Petermann)

Partikelstorlek:

� minst 90 % passerar genom en
sikt med en maskstorlek av
0,160 mm,

� minst 98 % passerar genom en
sikt med en maskstorlek av
0,630 mm

Fosforpentoxid löslig i alkaliskt
ammoniumcitrat
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NR TYPBETECKNING
UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD

OCH HUVUDBESTÅNDSDELAR

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN
(massprocent),

UPPGIFTER OM HUR NÄRINGSÄMNEN SKALL
UTTRYCKAS OCH ÖVRIGA KRAV

ÖVRIGA UPPGIFTER OM
TYPBETECKNINGEN

NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL
REDOVISAS,

NÄRINGSÄMNENAS FORM OCH
LÖSLIGHET, ÖVRIGA KRITERIER

1 2 3 4 5 6

5 Kalcinerat fosfat Produkt framställd genom
värmebehandling av malda
råfosfater med alkaliska
föreningar och kiselsyra och som
innehåller alkaliskt
kalciumfosfat och kalciumsilikat
som huvudbeståndsdelar

25 % P2O5
Fosfor uttryckt som P2O5 löslig i
alkaliskt ammoniumcitrat (Petermann)

Partikelstorlek:

� minst 75 % passerar genom en
sikt med en maskstorlek av
0,160 mm

� minst 96 % passerar genom en
sikt med en maskstorlek av
0,630 mm

Fosforpentoxid löslig i alkaliskt
ammoniumcitrat

6 Aluminium-
kalciumfosfat

Produkt framställd i amorf form
genom värmebehandling och
malning och som innehåller
aluminium och kalciumfosfat som
huvudbeståndsdelar

30 % P2O5
Fosfor uttryckt som P2O5 löslig i
mineralsyror varav minst 75 % av
angiven halt P2O5 är löslig i alkaliskt
ammoniumcitrat (Joulie)

Partikelstorlek:

� minst 90 % passerar genom en
sikt med en maskstorlek av
0,160 mm,

� minst 98 % passerar genom en
sikt med en maskstorlek av
0,630 mm

Total fosforpentoxid (löslig i
mineralsyror)
Fosforpentoxid löslig i alkaliskt
ammoniumcitrat
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NR TYPBETECKNING
UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD

OCH HUVUDBESTÅNDSDELAR

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN
(massprocent),

UPPGIFTER OM HUR NÄRINGSÄMNEN SKALL
UTTRYCKAS OCH ÖVRIGA KRAV

ÖVRIGA UPPGIFTER OM
TYPBETECKNINGEN

NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL
REDOVISAS,

NÄRINGSÄMNENAS FORM OCH
LÖSLIGHET, ÖVRIGA KRITERIER

1 2 3 4 5 6

7 Mjuka malda
råfosfater

Produkt framställd genom
malning av mjuka råfosfater
samt innehållande
trikalciumfosfat och
kalciumkarbonat som huvud-
beståndsdelar

25 % P2O5
Fosfor uttryckt som P2O5 löslig i
mineralsyror varav minst 55 % av
angiven halt P2O5 är löslig i 2 %-ig
myrsyra

Partikelstorlek:

� minst 90 % passerar genom en
sikt med en maskstorlek av
0,063 mm,

� minst 99 % passerar genom en
sikt med en maskstorlek av
0,125 mm

Total fosforpentoxid (löslig i
mineralsyror)
Fosforpentoxid löslig i 2 %-ig
myrsyra
Massprocent material som passerar
genom en sikt med maskstorlek
0,063 mm
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A.3 K-Gödselmedel

NR TYPBETECKNING
UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD

OCH HUVUDBESTÅNDSDELAR

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN
(massprocent),

UPPGIFTER OM HUR NÄRINGSÄMNEN SKALL
UTTRYCKAS OCH ÖVRIGA KRAV

ÖVRIGA UPPGIFTER OM
TYPBETECKNINGEN

NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL
REDOVISAS,

NÄRINGSÄMNENAS FORM OCH
LÖSLIGHET, ÖVRIGA KRITERIER

1 2 3 4 5 6

1 Kainit Produkt erhållen ur oraffinerade
kaliumsalter

10 % K2O
Kalium uttryckt som vattenlöslig K2O
5 % MgO
Magnesium i form av vattenlösliga
salter uttryckt som magnesiumoxid

Vanliga
handelsbeteckningar får
läggas till

Vattenlöslig kaliumoxid
Vattenlöslig magnesiumoxid

2 Anrikat kainitsalt Produkt erhållen ur oraffinerade
kaliumsalter anrikade genom
inblandning av kaliumklorid

18 % K2O
Kalium uttryckt som vattenlöslig K2O

Vanliga
handelsbeteckningar får
läggas till

Vattenlöslig kaliumoxid

Vattenlöslig magnesiumoxid kan
valfritt redovisas när MgO-halten är
högre än 5 %

3 Kaliumklorid Produkt erhållen ur oraffinerade
kaliumsalter och som innehåller
kaliumklorid som huvud-
beståndsdel

37 % K2O
Kalium uttryckt som vattenlöslig K2O

Vanliga
handelsbeteckningar får
läggas till

Vattenlöslig kaliumoxid



12733/1/02 REV 1 (fr,de,it,nl,en,dk,el,es,sv) JM/mg 15
BILAGA I DG C II    SV

NR TYPBETECKNING
UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD

OCH HUVUDBESTÅNDSDELAR

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN
(massprocent),

UPPGIFTER OM HUR NÄRINGSÄMNEN SKALL
UTTRYCKAS OCH ÖVRIGA KRAV

ÖVRIGA UPPGIFTER OM
TYPBETECKNINGEN

NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL
REDOVISAS,

NÄRINGSÄMNENAS FORM OCH
LÖSLIGHET, ÖVRIGA KRITERIER

1 2 3 4 5 6

4 Kaliumklorid som
innehåller
magnesiumsalt

Produkt erhållen ur oraffinerade
kaliumsalter med tillsats av
magnesiumsalter och som
innehåller kaliumklorid och
magnesiumsalter som huvud-
beståndsdelar

37 % K2O
Kalium uttryckt som vattenlöslig K2O
5 % MgO
Magnesium i form av vattenlösliga
salter uttryckt som magnesiumoxid

Vattenlöslig kaliumoxid
Vattenlöslig magnesiumoxid

5 Kaliumsulfat Produkt som framställts på kemisk
väg ur kaliumsalter och som
innehåller kaliumsulfat som
huvudbeståndsdel

47 % K2O
Kalium uttryckt som vattenlöslig K2O
Maximal klorhalt: 3 % Cl

Vattenlöslig kaliumoxid

Frivillig redovisning av klorhalten

6 Kaliumsulfat
innehållande
magnesiumsalt
(kalimagnesia)

Produkt som framställts på kemisk
väg ur kaliumsalter eventuellt med
tillsats av magnesiumsalter och
som innehåller kaliumsulfat och
magnesiumsulfat som huvud-
beståndsdelar

22 % K2O
Kalium uttryckt som vattenlöslig K2O
8 % MgO
Magnesium i form av vattenlösliga
salter uttryckt som magnesiumoxid
Maximal klorhalt: 3 % Cl

Vanliga
handelsbeteckningar får
läggas till

Vattenlöslig kaliumoxid
Vattenlöslig magnesiumoxid

Frivillig redovisning av klorhalten
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NR TYPBETECKNING
UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD

OCH HUVUDBESTÅNDSDELAR

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN
(massprocent),

UPPGIFTER OM HUR NÄRINGSÄMNEN SKALL
UTTRYCKAS OCH ÖVRIGA KRAV

ÖVRIGA UPPGIFTER OM
TYPBETECKNINGEN

NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL
REDOVISAS,

NÄRINGSÄMNENAS FORM OCH
LÖSLIGHET, ÖVRIGA KRITERIER

1 2 3 4 5 6

7 Kieserite med
kaliumsulfat

Produkt erhållen av kieserit med
tillsats av kaliumsulfat

8 % MgO
Magnesium uttryckt som vattenlöslig
magnesiumoxid
6 % K2O
Kalium uttryckt som vattenlöslig K2O
Totalt MgO + K2O : 20 %
Maximal klorhalt: 3 % Cl

Vanliga
handelsbeteckningar får
läggas till

Vattenlöslig magnesiumoxid
Vattenlöslig kaliumoxid

Frivillig redovisning av klorhalten

B. Oorganiska sammansatta gödselmedel som innehåller primära makronäringsämnen

B.1 NPK-gödselmedel

TYPBETECKNING: NPK-gödselmedel

UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD: Produkt framställd på kemisk väg eller genom blandning utan tillsats av organiska näringsämnen
av animaliskt eller vegetabiliskt ursprungB.1.1

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN (MASSPROCENT) � Totalt: 20 % (N + P2O5 + K2O);

� För varje näringsämne: 3 % N, 5 % P2O5, 5 % K2O.
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FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6, PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTIFIERING AV GÖDSELMEDLEN,
ÖVRIGA KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Totalkväve

(2) Nitratkväve

(3) Ammon-
iumkväve

(4) Ureakväve

(5) Cyanamid-
kväve

(1) Vattenlöslig P2O5

(2) P2O5 löslig i neutralt
ammoniumcitrat

(3) P2O5 löslig i neutralt
ammoniumcitrat och i vatten

(4) P2O5 löslig enbart i mineralsyror

(5) P2O5 löslig i alkaliskt
ammoniumcitrat (Petermann)

(6a) P2O5 löslig i mineralsyror, varav
minst 75 % av den angivna
P2O5-halten är löslig i 2 %-ig
citronsyra

Vattenlöslig K2O (1) Totalkväve

(2) Om någon
av de fyra
formerna
kväve 2�5
uppgår till
minst 1
massprocen
t skall detta
anges

(3) Om högre
än 28 %, se
bilaga III B

1. Ett NPK-gödselmedel fritt från
Thomasslagg, kalcinerat fosfat,
aluminiumkalciumfosfat, delvis lösligt
råfosfat och mjukt malet råfosfat skall
deklareras enligt lösligheterna 1, 2 eller
3:

� när vattenlöslig P2O5 inte uppgår till
2 % skall endast löslighet 2 anges;

� när vattenlöslig P2O5 är minst 2 % skall
löslighet 3 anges. Dessutom skall den
vattenlösliga P2O5-halten anges
(löslighet 1).

Halten av P2O5 som är löslig enbart i
mineralsyror får inte överstiga 2 %.

För denna typ 1 skall det uttagna provet för
fastställande av lösligheterna 2 och 3 vara 1 g.

(1) Vatten-
löslig
kaliumoxid

(2) Uppgiften
"klorfattig"
är kopplad
till en
maximihalt
av 2 % Cl

(3) Klorhalten
får anges
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FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6, PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTIFIERING AV GÖDSELMEDLEN,
ÖVRIGA KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(6b) P2O5löslig i 2 %-ig citronsyra

(7) P2O5 löslig i mineralsyror, varav
minst 75 % av den angivna
P2O5-halten är löslig i alkaliskt
ammoniumcitrat (Joulie)

(8) P2O5 löslig i mineralsyror, varav
minst 55 % av den angivna
P2O5-halten är löslig i 2 %
myrsyra

2 a) Ett NPK-gödselmedel som innehåller
mjukt malet råfosfat eller delvis lösliga
råfosfater skall vara fritt från
Thomasfosfat, kalcinerat fosfat och
aluminiumkalciumfosfat. Det skall
deklareras enligt lösligheterna 1, 3 och
4

Denna typ av gödselmdel skall innehålla:

� minst 2 % P2O5 enbart löslig i
mineralsyror (löslighet 4)

� minst 5 % P2O5 löslig i vatten och
neutralt ammoniumcitrat (löslighet 3)

� minst 2,5 % vattenlöslig P2O5
(löslighet 1)

Denna typ av gödselmedel skall marknadsföras
under beteckningen "NPK-gödselmedel som
innehåller mjukt malet råfosfat" eller
"NPK-gödselmedel som innehåller delvis
lösligt råfosfat". För denna typ 2a skall det
uttagna provet för fastställande av löslighet 3
vara 3 g.
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FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6, PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTIFIERING AV GÖDSELMEDLEN,
ÖVRIGA KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

Partikelstorlek i de fosfatråvaror som ingår:

Thomasslagg: minst 75 % passerar genom en sikt med en maskstorlek av
0,160 mm

Aluminium-
kalciumfosfat

minst 90 % passerar genom en sikt med en maskstorlek av
0,160 mm

Kalcinerat fosfat: minst 75 % passerar genom en sikt med en maskstorlek av
0,160 mm

Mjuka malda
råfosfater

minst 90 % passerar genom en sikt med en maskstorlek av
0,063 mm

Delvis lösligt
råfosfat

minst 90 % passerar genom en sikt med en maskstorlek av
0,160 mm

2b) Ett NPK-gödselmedel som innehåller
aluminiumkalciumfosfat skall vara fritt
från Thomasfosfat, kalcinerat fosfat,
mjukt malet råfosfat och delvis lösligt
råfosfat.

Medlet skall deklareras enligt lösligheterna 1
och 7, i det senare fallet efter avdrag för
löslighet i vatten.

Denna typ av gödselmdel skall innehålla:

� minst 2 % vattenlöslig P2O5
(löslighet 1);

� minst 5 % P2O5 enligt löslighet 7

Denna typ av gödselmedel skall marknadsföras
under beteckningen "NPK-gödselmedel som
innehåller aluminiumkalciumfosfat".
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FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6, PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTIFIERING AV GÖDSELMEDLEN,
ÖVRIGA KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

3. För NPK-gödselmedel som innehåller
endast en av följande typer av
fosforgödselmedel: Thomasfosfat,
kalcinerat fosfat,
aluminiumkalciumfosfat, mjukt malet
råfosfat, skall typbeteckningen följas av
en uppgift som anger typen av ingående
fosfat.

Uppgiften om P2O5-lösligheten skall anges
enligt följande lösligheter:

� För gödselmedel baserade på
Thomasfosfat: löslighet 6a (Frankrike,
Italien, Spanien, Portugal och
Grekland), 6b (Tyskland, Belgien,
Danmark, Irland, Luxemburg,
Nederländerna, Storbritannien och
Österrike).

� För gödselmedel baserade på kalcinerat
fosfat: löslighet 5.

� För gödselmedel baserade på
aluminiumkalciumfosfat: löslighet 7.

För gödselmedel baserade på mjukt, malet
råfosfat: löslighet 8.
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B.1 NPK-gödselmedel (fortsättning)

TYPBETECKNING: NPK-gödselmedel innehållande krotonylidendiurea eller isobutylidendiurea eller ureaformaldehyd
(beroende på omständigheterna)

UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD: Produkt framställd på kemisk väg utan tillsats av organiska näringsämnen av animaliskt eller
vegetabiliskt ursprung och innehållande krotonylidendiurea eller isobutylidendiurea eller
ureaformaldehyd

B.1.2 MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN (MASSPROCENT) � Totalt: 20 % (N + P2O5 + K2O),

� För varje näringsämne:

• 5 % N. Minst ¼ av den deklarerade halten totalkväve skall komma från kväveformerna 5, 6
eller 7. Minst 3/5 av den deklarerade kvävehalten 7 skall vara löslig i varmt vatten,

• 5 % P2O5,

• 5 % K2O.
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FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6, PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTIFIERING AV GÖDSELMEDLEN,
ÖVRIGA KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Totalkväve

(2) Nitratkväve

(3) Ammonium-
kväve

(4) Ureakväve

(5) Kväve från
krotonyliden
diurea

(6) Kväve från
isobutyliden
diurea

(7) Kväve från
urea-
formaldehyd

(8) Kväve från
urea-
formaldehyd
som bara är
lösligt i
varmt vatten

(9) Kväve från
ureaformald
ehyd som är
lösligt i kallt
vatten

(1) Vattenlöslig P2O5

(2) P2O5 löslig i neutralt
ammoniumcitrat

(3) P2O5 löslig i neutralt
ammoniumcitrat och vatten

Vattenlöslig
K2O

(1) Totalkväve

(2) Om någon av
kväveformerna
2�4 uppgår till
minst 1 mass-
procent skall
detta anges

(3) Någon av
kväve-
formerna 5�7.
Kväveform 7
skall anges
som
kväveform 8
och 9

Ett NPK-gödselmedel fritt från Thomasslagg,
kalcinerat fosfat, aluminiumkalciumfosfat,
delvis lösligt råfosfat och mjukt malet råfosfat
skall deklareras enligt lösligheterna 1, 2 eller 3:

� När vattenlöslig P2O5inte uppgår till
2 % skall endast löslighet 2 anges.

� När vattenlöslig P2O5är minst 2 % skall
löslighet 3 anges. Dessutom skall den
vattenlösliga P2O5-halten anges
(löslighet 1).

Halten av P2O5 som är löslig enbart i
mineralsyror får inte överstiga 2 %.

Provmängd för bestämning av löslighet 2 och 3
skall vara 1 g.

(1) Vattenlöslig
kaliumoxid

(2) Uppgiften
"klorfattig"
är kopplad
till en
maximihalt
av 2 % Cl

(3) Klorhalten
får anges.
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B.2 NP-gödselmedel

TYPBETECKNING: NP-gödselmedel

UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD: Produkt framställd på kemisk väg eller genom blandning utan tillsats av organiska
näringsämnen av animaliskt eller vegetabiliskt ursprungB.2.1

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN (MASSPROCENT) � Totalt: 18 % (N + P2O5)

� För varje näringsämne: 3 % N, 5 % P2O5
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FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6, PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTIFIERING AV GÖDSELMEDLEN,
ÖVRIGA KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Totalkväve

(2) Nitratkväve

(3) Ammon-
iumkväve

(4) Ureakväve

(5) Cyamid-
kväve

(1) Vattenlöslig P2O5

(2) P2O5löslig i neutralt
ammoniumcitrat

(3) P2O5löslig i neutralt
ammoniumcitrat och i vatten

(4) P2O5löslig enbart i mineralsyror

(5) P2O5löslig i alkaliskt
ammoniumcitrat (Petermann)

(6a) P2O5löslig i mineralsyror, varav
minst 75 % av den angivna
P2O5-halten är löslig i 2 %-ig
citronsyra

(1) Totalkväve

(2) Om någon av
kväve-
formerna 2�5
uppgår till
minst
1 massproc-
ent skall
detta anges

1. Ett NP-gödselmedel fritt från
Thomasslagg, kalcinerat fosfat,
aluminiumkalciumfosfat, delvis lösligt
råfosfat och mjukt malet råfosfat skall
deklareras enligt lösligheterna 1, 2 eller
3:

� när vattenlöslig P2O5 inte uppgår till
2 % skall endast löslighet 2 anges,

� när vattenlöslig P2O5 är minst 2 % skall
löslighet 3 anges. Dessutom skall den
vattenlösliga P2O5-halten anges
(löslighet 1).

Halten av P2O5 som är löslig enbart i
mineralsyror får inte överskrida 2 %.

För denna typ 1 skall det uttagna provet för
fastställande av lösligheterna 2 och 3 vara 1 g.
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FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6, PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTIFIERING AV GÖDSELMEDLEN,
ÖVRIGA KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(6b) P2O5 löslig i 2 % citronsyra

(7) P2O5 löslig i mineralsyror, varav
minst 75 % av den angivna
P2O5-halten är löslig i alkaliskt
ammoniumcitrat (Joulie)

(8) P2O5 löslig i mineralsyror, varav
minst 55 % av den angivna
P2O5-halten är löslig i
2 % myrsyra

2 a) Ett NP-gödselmedel som innehåller
mjukt malet råfosfat eller delvis lösliga
råfosfater skall vara fritt från
Thomasfosfat, kalcinerat fosfat och
aluminiumkalciumfosfat.

Det skall deklareras enligt lösligheterna 1, 3
och 4.

Denna typ av gödselmdel skall innehålla:

� minst 2 % P2O5 enbart löslig i
mineralsyror [löslighet 4]

� minst 5 % P2O5 löslig i vatten och
neutralt ammoniumcitrat [löslighet 3]

� minst 2,5 % vattenlöslig P2O5
[löslighet 1].

Denna typ av gödselmedel skall marknadsföras
under beteckningen "NP gödselmedel som
innehåller mjukt malet råfosfat" eller
"NP-gödselmedel som innehåller delvis lösligt
råfosfat".

För denna typ 2a skall det uttagna provet för
fastställande av löslighet 3 vara 3 g.
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FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6, PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTIFIERING AV GÖDSELMEDLEN,
ÖVRIGA KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

Partikelstorlek i de fosfatråvaror som ingår:

Thomasslagg: minst 75 % passerar genom en sikt med
en maskstorlek av 0,160 mm

Aluminiumkalciumfosfat minst 90 % passerar genom en sikt med
en maskstorlek av 0,160 mm

Kalcinerat fosfat minst 75 % passerar genom en sikt med
en maskstorlek av 0,160 mm

Mjuka malda råfosfater minst 90 % passerar genom en sikt med
en maskstorlek av 0,063 mm

Delvis lösligt råfosfat minst 90 % passerar genom en sikt med
en maskstorlek av 0,160 mm

2 b) Ett NP-gödselmedel som innehåller
aluminiumkalciumfosfat skall vara fritt
från Thomasfosfat, kalcinerat fosfat,
mjukt malet råfosfat och delvis lösligt
råfosfat.

Medlet skall deklareras enligt lösligheterna 1
och 7, i det senare fallet efter avdrag för
löslighet i vatten.

Denna typ av gödselmdel skall innehålla:

� minst 2 % vattenlöslig P2O5 [löslighet
1]

� minst 5 % P2O5 enligt löslighet 7.

Denna typ av gödselmedel skall marknadsföras
under beteckningen "NP-gödselmedel som
innehåller aluminiumkalciumfosfat".
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FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6, PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTIFIERING AV GÖDSELMEDLEN,
ÖVRIGA KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

3. För NP-gödselmedel som innehåller
endast en av följande typer av
fosforgödselmedel: Thomasfosfat,
kalcinerat fosfat,
aluminiumkalciumfosfat, mjukt malet
råfosfat, skall typbeteckningen följas av
en uppgift som anger typen av ingående
fosfat.

Uppgiften om P2O5-lösligheten skall anges
enligt följande lösligheter:

� För gödselmedel baserade på
Thomasfosfat: löslighet 6a (Frankrike,
Italien, Spanien, Portugal, Grekland),
6b (Tyskland, Belgien, Danmark,
Irland, Luxemburg, Nederländerna,
Storbritannien och Österrike).

� För gödselmedel baserade på kalcinerat
fosfat: löslighet 5.

� För gödselmedel baserade på
aluminiumkalciumfosfat: löslighet 7.

� För gödselmedel baserade på mjukt,
malet råfosfat: löslighet 8.
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B.2 NP-gödselmedel (fortsättning)

TYPBETECKNING: NP-gödselmedel innehållande krotonylidendiurea eller isobutylidendiurea eller ureaform-
aldehyd (beroende på omständigheterna)

UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD: Produkt framställd på kemisk väg utan tillsats av organiska näringsämnen av animaliskt eller
vegetabiliskt ursprung och innehållande krotonylidendiurea eller isobutylidendiurea eller
ureaformaldehyd

B.2.2
MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN (MASSPROCENT) � Totalt: 18 % (N + P2O5)

� För varje näringsämne:

• 5 % N.
Minst 1/4 av den deklarerade halten totalkväve skall komma från kväveformerna 5, 6
eller 7.
Minst 3/5 av den deklarerade kvävehalten 7 skall vara löslig i varmt vatten.

• 5 % P2O5.
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FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6; PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTIFIERING AV GÖDSELMEDLEN,
ÖVRIGA KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Totalkväve

(2) Nitratkväve

(3) Ammon-
iumkväve

(4) Ureakväve

(5) Kväve från
krotonyl-
idendiurea

(6) Kväve från
isobutyl-
idendiurea

(7) Kväve från
ureaform-
aldehyd

(8) Kväve från
ureaform-
aldehyd
som bara är
lösligt i
varmt
vatten

(9) Kväve från
ureaform-
aldehyd
som är
lösligt i
kallt vatten

(1) Vattenlöslig P2O5

(2) P2O5 löslig i neutralt
ammoniumcitrat

(3) P2O5 löslig i neutralt
ammoniumcitrat och vatten

(1) Totalkväve

(2) Om någon av
kväve-
formerna 2−4
uppgår till
minst
1 massprocent
skall detta
anges

(3) Någon av
kväve-
formerna 5�7.
Kväveform 7
skall anges
som
kväveform 8
och 9.

Ett NP-gödselmedel fritt från Thomasslagg,
kalcinerat fosfat, aluminiumkalciumfosfat,
delvist löst råfosfat och mjukt malet råfosfat
skall deklareras enligt lösligheterna 1, 2 eller 3:

� När vattenlöslig P2O5 inte uppgår till 2 %
skall endast löslighet 2 anges.

� När vattenlöslig P2O5 är minst 2 % skall
löslighet 3 anges. Dessutom skall den
vattenlösliga P2O5-halten anges
(löslighet 1).

Halten av P2O5 som är löslig enbart i
mineralsyror får inte överstiga 2 %.

Provmängd för bestämning av löslighet 2 och 3
skall vara 1 g.
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B.3 NK-gödselmedel

TYPBETECKNING: NK-gödselmedel

UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD: Produkt framställd på kemisk väg eller genom blandning utan tillsats av organiska
näringsämnen av animaliskt eller vegetabiliskt ursprungB.3.1

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN (MASSPROCENT) � Totalt: 18 % (N + K2O)

� För varje näringsämne: 3 % N, 5 % K2O

FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6, PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTIFIERING AV GÖDSELMEDLEN,
ÖVRIGA KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Totalkväve

(2) Nitratkväve

(3) Ammon-
iumkväve

(4) Ureakväve

(5) Cyamid-
kväve

Vattenlöslig K2O (1) Totalkväve

(2) Om någon av
kväve-
formerna 2−5
uppgår till
minst
1 mass-
procent skall
detta anges

(1) Vattenlöslig
kaliumoxid

(2) Uppgiften
"klorfattig"
är kopplad
till en
maximihalt
av 2 % Cl

(3) Klorhalten
får deklareras
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B.3 NK-gödselmedel (fortsättning)

TYPBETECKNING: NK-gödselmedel innehållande krotonylidendiurea eller isobutylidendiurea eller
ureaformaldehyd (beroende på omständigheterna)

UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD: Produkt framställd på kemisk väg utan tillsats av organiska näringsämnen av animaliskt eller
vegetabiliskt ursprung och innehållande krotonylidendiurea eller isobutylidendiurea eller
ureaformaldehyd

B.3.2
MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN (MASSPROCENT) � Totalt: 18 % (N + K2O)

� För varje näringsämne

• 5 % N
Minst 1/4 av den deklarerade halten totalkväve skall komma från kväveformerna 5, 6
eller 7.
Minst 3/5 av den deklarerade kvävehalten 7 skall vara löslig i varmt vatten.

• 5 % K2O
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FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6, PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTIFIERING AV GÖDSELMEDLEN,
ÖVRIGA KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Totalkväve

(2) Nitratkväve

(3) Ammon-
iumkväve

(4) Ureakväve

(5) Kväve från
krotonylid-
endiurea

(6) Kväve från
isobutylide
ndiurea

(7) Kväve från
ureaform-
aldehyd

(8) Kväve från
ureaform-
aldehyd
som bara är
lösligt i
varmt
vatten

(9) Kväve från
ureaform-
aldehyd
som är
lösligt i
kallt vatten

Vattenlöslig
K2O

(1) Totalkväve

(2) Om någon av
kväve-
formerna 2−4
uppgår till
minst
1 mass-
procent skall
detta anges.

(3) Någon av
kväve-
formerna
5−7.
Kväveform 7
skall anges
som
kväveform 8
och 9.

(1) Vattenlöslig
kaliumoxid

(2) Uppgiften
"klorfattig"
är kopplad
till en
maximihalt
av 2 % Cl.

(3) Klorhalten
får anges.
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B.4 PK-gödselmedel

TYPBETECKNING: PK-gödselmedel

UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD: Produkt framställd på kemisk väg eller genom blandning utan tillsats av organiska näringsämnen av
animaliskt eller vegetabiliskt ursprung

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN (MASSPROCENT) � Totalt: 18 % (P2O5 + K2O)

� För varje näringsämne: 5 % P2O5, 5 % K2O

FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6, PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTIFIERING AV GÖDSELMEDLEN;
ÖVRIGA KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Vattenlöslig P2O5

(2) P2O5 löslig i neutralt
ammoniumcitrat

(3) P2O5 löslig i neutralt
ammoniumcitrat och vatten

(4) P2O5 löslig enbart i mineralsyror

(5) P2O5 löslig i alkaliskt
ammoniumcitrat (Petermann)

(6a) P2O5 löslig i mineralsyror, varav
minst 75 % av den angivna
P2O5-halten är löslig i 2 %-ig
citronsyra

Vattenlöslig K2O 1. Ett PK-gödselmedel fritt från
Thomasfosfat, kalcinerat fosfat,
aluminiumkalciumfosfat, delvis lösligt
råfosfat och mjukt malet råfosfat skall
deklareras enligt lösligheterna 1, 2 eller
3:

� när vattenlöslig P2O5 inte uppgår till
2 % skall endast löslighet 2 anges

när vattenlöslig P2O5 är minst 2 % skall
löslighet 3 anges. Dessutom skall den
vattenlösliga P2O5-halten anges (löslighet 1).

(1) Vattenlöslig
kaliumoxid

(2) Uppgiften
"klorfattig"
är kopplad
till en
maximihalt
av 2 % Cl

(3) Klorhalten
får anges
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FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6, PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTIFIERING AV GÖDSELMEDLEN;
ÖVRIGA KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

Halten av P2O5 som är löslig enbart i
mineralsyror får inte överstiga 2 %.

För denna typ 1 skall det uttagna provet för
fastställande av lösligheterna 2 och 3 vara 1 g.

(6b) P2O5 löslig i 2 %-ig citronsyra

(7) P2O5 löslig i mineralsyror, varav
minst 75 % av den angivna
P2O5-halten är löslig i alkaliskt
ammoniumcitrat (Joulie)

(8) P2O5 löslig i mineralsyror, varav
minst 55 % av den angivna
P2O5-halten är löslig i 2 %
myrsyra

2(a) Ett PK-gödselmedel som innehåller
mjukt malet råfosfat eller delvis lösliga
råfosfater skall vara fritt från
Thomasslagg, kalcinerat fosfat och
aluminiumkalciumfosfat.

Det skall deklareras enligt lösligheterna 1, 3
och 4.

Denna typ av gödselmdel skall innehålla:

� minst 2 % P2O5 enbart löslig i
mineralsyror (löslighet 4),

� minst 5 % P2O5 löslig i vatten och
neutralt ammoniumcitrat (löslighet 3)

minst 2,5 % vattenlöslig P2O5 (löslighet 1).
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FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6, PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTIFIERING AV GÖDSELMEDLEN;
ÖVRIGA KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

Denna typ av gödselmedel skall marknadsföras
under beteckningen "PK-gödselmedel som
innehåller mjukt malet råfosfat" eller "PK-
gödselmedel som innehåller delvis lösligt
råfosfat".

För denna typ 2a skall provmängden för
fastställande av löslighet 3 vara 3 g.

Partikelstorlek i de fosfatråvaror som ingår:

Thomasslagg: minst 75 % passerar genom en sikt med en
maskstorlek av 0.160 mm

Aluminiumkalciumfosfat minst 90 % passerar genom en sikt med en
maskstorlek av 0,160 mm

Kalcinerat fosfat minst 75 % passerar genom en sikt med en
maskstorlek av 0,160 mm

Mjuka malda råfosfater minst 90 % passerar genom en sikt med en
maskstorlek av 0,063 mm

Delvis lösligt råfosfat minst 90 % passerar genom en sikt med en
maskstorlek av 0,160 mm

2(b) Ett PK-gödselmedel som innehåller
aluminiumkalcium-fosfat skall vara fritt
från Thomasslagg, kalcinerat fosfat och
delvis lösligt råfosfat.

Medlet skall deklareras enligt lösligheterna 1
och 7, i det senare fallet efter avdrag för
löslighet i vatten.

Denna typ av gödselmdel skall innehålla:

� minst 2 % vattenlöslig P2O5
(löslighet 1),

� minst 5 % P2O5 enligt löslighet 7.

Denna typ av gödselmedel skall marknadsföras
under beteckningen "PK-gödselmedel som
innehåller aluminiumkalciumfosfat".
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FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6, PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTIFIERING AV GÖDSELMEDLEN;
ÖVRIGA KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

3. För PK-gödselmedel som innehåller
endast en av följande typer av
fosforgödselmedel: Thomasfosfat,
kalcinerat fosfat,
aluminiumkalciumfosfat, mjukt malet
råfosfat, skall typbeteckningen följas av
en uppgift som anger typen av ingående
fosfat.

Uppgiften om P2O5-lösligheten skall anges
enligt följande lösligheter:

� För gödselmedel baserade på
Thomasslagg: löslighet 6a (Frankrike,
Italien, Spanien, Portugal, Grekland),
6b (Tyskland, Belgien, Danmark,
Irland, Luxemburg, Nederländerna,
Förenade kungariket och Österrike).

� För gödselmedel baserade på kalcinerat
fosfat: löslighet 5.

� För gödselmedel baserade på
aluminiumkalciumfosfat: löslighet 7.

� För gödselmedel baserade på mjukt,
malet råfosfat: löslighet 8.
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C. Oorganiska flytande gödselmedel

C.1 Enkla flytande gödselmedel

NR TYPBETECKNING
UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD

OCH HUVUDBESTÅNDSDELAR

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN
(massprocent),

UPPGIFTER OM HUR NÄRINGSÄMNENA SKALL
UTTRYCKAS OCH ÖVRIGA KRAV

ÖVRIGA UPPGIFTER OM
TYPBETECKNINGEN

NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL
REDOVISAS, NÄRINGSÄMNENAS FORM

OCH LÖSLIGHET,
ÖVRIGA KRITERIER

1 2 3 4 5 6

1. Flytande kväve-
gödselmedel

Kemiskt framställd produkt som
löses upp i vatten, i stabil form
vid atmosfäriskt tryck, utan
tillsats av organiska näringsäm-
nen av animaliskt eller vegetabi-
liskt ursprung

15 % N
Kväve uttryckt som totalkväve, eller om
endast en form förekommer, som nitrat-
kväve, ammoniumkväve eller ureakväve
Maximal biurethalt: urea-N x 0,026

Totalkväve och, för varje form som
uppgår till inte mindre än 1 %, som
nitratkväve, ammoniumkväve
och/eller ureakväve. Om biurethalten
är lägre än 0,2 % får orden "låg
biurethalt" läggas till.

2. Ammoniumnitrat
och ureagödsel-
medelslösning (UAN-
lösning)

Kemiskt framställd produkt som
lösts upp i vatten, innehållande
ammoniumnitrat och urea

26 % N
Kväve uttryckt som totalkväve där
ureahalten uppgår till ungefär hälften av
allt förekommande kväve.
Maximalbiurethalt: 0,5 %

Totalkväve
Nitratkväve, ammoniumkväve och
ureakväve. Om biurethalten är lägre
än 0,2 % får orden "låg biurethalt"
läggas till.
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NR TYPBETECKNING
UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD

OCH HUVUDBESTÅNDSDELAR

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN
(massprocent),

UPPGIFTER OM HUR NÄRINGSÄMNENA SKALL
UTTRYCKAS OCH ÖVRIGA KRAV

ÖVRIGA UPPGIFTER OM
TYPBETECKNINGEN

NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL
REDOVISAS, NÄRINGSÄMNENAS FORM

OCH LÖSLIGHET,
ÖVRIGA KRITERIER

1 2 3 4 5 6

3. Kalciumnitrat-
lösning

Produkt framställd genom
upplösning av kalciumnitrat i
vatten

8 % N
Kväve uttryckt som nitratkväve med
högst 1 % som ammoniumkväve

Kalcium uttryckt som vattenlöslig CaO

Typbeteckningen får
åtföljas av en av följande
uppgifter:

� för bladbesprutning

� för framställning av
näringslösningar

� för
gödselbevattning

Totalkväve
Vattenlöslig kalciumoxid vid något
av de användnings-områden som
anges i spalt 5

Valfritt:

� Nitratkväve

� ammoniumkväve

4. Magnesium-
nitratlösning

Produkt som framställs kemiskt
och genom upplösning av
magnesiumnitrat i vatten

6 % N
Kväve uttryckt som nitratkväve
9 % MgO
Magnesium uttryckt som vattenlöslig
magnesiumoxid
Lägsta pH-värde: 4

Nitratkväve
Vattenlöslig magnesiumoxid
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NR TYPBETECKNING
UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD

OCH HUVUDBESTÅNDSDELAR

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN
(massprocent),

UPPGIFTER OM HUR NÄRINGSÄMNENA SKALL
UTTRYCKAS OCH ÖVRIGA KRAV

ÖVRIGA UPPGIFTER OM
TYPBETECKNINGEN

NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL
REDOVISAS, NÄRINGSÄMNENAS FORM

OCH LÖSLIGHET,
ÖVRIGA KRITERIER

1 2 3 4 5 6

5. Suspension av
kalciumnitrat

Produkt framställd genom
suspension av kalciumnitrat i
vatten

8 %N
Kväve uttryckt som totalkväve eller
som nitratkväve och ammoniumkväve
Maximihalt ammoniumkväve: 1,0 %
14 % CaO
Kalcium uttryckt som vattenlöslig CaO

Typbeteckningen får
åtföljas av en av följande
uppgifter:

� för bladbesprutning

� för framställning av
näringslösningar
och suspensioner

� för
gödselbevattning

Totalkväve
Nitratkväve
Vattenlöslig kalciumoxid för
användningsområde som anges i
spalt 5

6. Flytande
kvävegödselmedel
med ureaform-
aldhyd

Kemiskt framställd produkt eller
produkt erhållen genom
upplösning i vatten av
ureaformaldehyd och ett
kvävegödselmedel från
A-1-förteckningen i denna
förordning, utom produkterna
3 a, 3 b och 5

18 % N uttryckt som totalkväve
Minst en tredjedel av den redovisade
totalkvävehalten måste härröra från
ureaformaldehyd
Maximalhalt biuret: (urea-N +
ureaformaldehyd-N) x 0,026 %

Totalkväve
För varje form som uppgår till
minst 1 %:

� nitratkväve

� ammoniumkväve

� ureakväve

Kväve från ureaformaldehyd
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NR TYPBETECKNING
UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD

OCH HUVUDBESTÅNDSDELAR

MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN
(massprocent),

UPPGIFTER OM HUR NÄRINGSÄMNENA SKALL
UTTRYCKAS OCH ÖVRIGA KRAV

ÖVRIGA UPPGIFTER OM
TYPBETECKNINGEN

NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL
REDOVISAS, NÄRINGSÄMNENAS FORM

OCH LÖSLIGHET,
ÖVRIGA KRITERIER

1 2 3 4 5 6

7. Suspension av
kvävegödselmdel
med ureaform-
aldhyd

Kemiskt framställd produkt eller
produkt erhållen genom
suspension i vatten av
ureaformaldehyd och ett
kvävegödselmedel från
A-1 förteckningen i detta
direktiv, utom produkterna 3 a,
3 b och 5

18 % N uttryckt som totalkväve
Minst en tredjedel av den redovisade
totalkvävehalten måste härröra från
ureaformaldehyd, och därav måste
minst tre femtedelar vara lösligt i varmt
vatten
Maximalhalt biuret: (urea-N +
ureaformaldehyd-N) x 0,026 

Totalkväve
För varje form som uppgår till
minst 1 %:

� nitratkväve

� ammoniumkväve

� ureakväve

Kväve från ureaformaldehyd

Kväve från ureaformaldehyd, som
är lösligt i kallt vatten

Kväve från ureaformaldehyd, som
bara är lösligt i varmt vatten

C.2 Sammansatta flytande gödselmedel

TYPBETECKNING: NPK-gödselmedel

UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD: Kemiskt framställd produkt upplöst i vatten, i stabil form vid atmosfäriskt tryck, utan tillsatser
av organiska näringsämnen av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung

C.2.1
MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN (MASSPROCENT) OCH ÖVRIGA
KRAV:

� Totalt: 15 %, (N + P2O5 + K2O)

� För varje näringsämne: 2 % N, 3 % P2O5, 3 % K2O

� Maximal biurethalt: Urea N × 0,026 
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FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6, PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTFIERING AV GÖDSELMEDEL,
ÖVRIGA KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Totalkväve

(2) Nitratkväve

(3) Ammon-
iumkväve

(4) Ureakväve

Vattenlöslig P2O5 Vattenlöslig K2O (1) Totalkväve

(2) Om någon av
kväve-
formerna 2−4
överskrider
1 % mass-
procent, skall
detta
deklareras.

(3) Om
biurethalten
är lägre än
0,2 % får
orden "låg
biurethalt"
läggas till.

Vattenlöslig P2O5 (1) Vattenlöslig
kaliumoxid

(2) Uppgiften
"klorfattig"
är kopplad
till
maximihalten
2 % Cl.

(3) Klorhalten
får anges.
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C.2 Sammansatta flytande gödselmedel (fortsättning)

TYPBETECKNING: NPK-gödselmedel i suspension.

UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD: Produkt i vätskeform, i vilken näringsämnena härleds från ämnen såväl suspenderade i vatten
som i lösning, utan tillsatser av organiska näringsämnen av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung

C.2.2
MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN (MASSPROCENT) OCH ÖVRIGA
KRAV:

� Totalt: 20 %, (N + P2O5 + K2O)

� För varje näringsämne: 3 % N, 4 % P2O5, 4 % K2O

� Maximal biurethalt: Urea-N × 0,026
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FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6, PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTFIERING AV GÖDSELMEDEL,
ÖVRIGA KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Totalkväve

(2) Nitratkväve

(3) Ammon-
iumkväve

(4) Ureakväve

(1) Vattenlöslig P2O5

(2) P2O5 löslig i neutralt
ammoniumcitrat

(3) P2O5 löslig i neutralt
ammoniumcitrat och vatten

Vattenlöslig K2O (1) Totalkväve

(2) Om någon av
kväve-
formerna 2−4
överskrider 1
vikt-procent,
skall detta
deklareras

(3) Om biuret-
halten är
lägre än
0,2 % får
orden "låg
biurethalt"
läggas till

Gödselmedlen får ej innehålla Thomasslagg,
aluminiumkalciumfosfat, kalcinerade fosfater,
delvis upplösta fosfater eller råfosfater

(1) Om vattenlöslig P2O5 är mindre än 2 %,
skall enbart löslighet 2 anges

(2) Om vattenlöslig P2O5 är minst 2 %,
skall löslighet 3 och den vattenlösliga
P2O5-halten anges.

(1) Vattenlöslig
kaliumoxid

(2) Uppgiften
"klorfattig"
är kopplad
till maximi-
halten 2 %
Cl.

(3) Klorhalten
får anges.



12733/1/02 REV 1 (fr,de,it,nl,en,dk,el,es,sv) JM/mg 44
BILAGA I DG C II    SV

C.2 Sammansatta flytande gödselmedel (fortsättning)

TYPBETECKNING: NP-gödselmedelslösning

UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD: Kemiskt framställd produkt upplöst i vatten, i stabil form vid atmosfäriskt tryck, utan tillsatser av
organiska näringsämnen av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung

C.2.3
MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN (MASSPROCENT) Totalt: 18 %, (N + P2O5)

För varje näringsämne: 3 % N, 5 % P2O5

Maximal biurethalt: Urea-N × 0,026



12733/1/02 REV 1 (fr,de,it,nl,en,dk,el,es,sv) JM/mg 45
BILAGA I DG C II    SV

FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6, PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTFIERING AV GÖDSELMEDEL,
ÖVRIGA KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Totalkväve

(2) Nitratkväve

(3) Ammon-
iumkväve

(4) Ureakväve

Vattenlöslig P2O5 (1) Totalkväve

(2) Om någon av
kväve-
formerna 2−4
överskrider
1 mass-
procent, skall
detta
deklareras.

(3) Om
biurethalten
är lägre än
0,2 %, får
orden "låg
biurethalt"
läggas till.

Vattenlöslig P2O5



12733/1/02 REV 1 (fr,de,it,nl,en,dk,el,es,sv) JM/mg 46
BILAGA I DG C II    SV

C.2 Sammansatta flytande gödselmedel (fortsättning)

TYPBETECKNING: NP-gödselmedel i suspension

UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD: Produkt i vätskeform, i vilken näringsämnena härleds från ämnen såväl suspenderade i vatten
som i lösning, utan tillsatser av organiska näringsämnen av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung

C.2.4
MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN (MASSPROCENT) � Totalt: 18 %, (N + P2O5)

� För varje näringsämne: 3 % N, 5 % P2O5

� Maximal biurethalt: Urea-N × 0,026



12733/1/02 REV 1 (fr,de,it,nl,en,dk,el,es,sv) JM/mg 47
BILAGA I DG C II    SV

FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6, PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTFIERING AV GÖDSELMEDEL,
ÖVRIGA KRAV

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 2 3 4 5 6

(1) Totalkväve

(2) Nitratkväve

(3) Ammon-
iumkväve

(4) Ureakväve

(1) Vattenlöslig P2O5

(2) P2O5 löslig i neutralt
ammoniumcitrat

(3) P2O5 löslig i neutralt
ammoniumcitrat och vatten

(1) Totalkväve

(2) Om någon av
kväve-
formerna 2−4
överskrider
1 mass-
procent, skall
detta
deklareras.

(3) Om
biurethalten
är lägre än
0,2 %, får
orden "låg
biurethalt"
läggas till.

(1) Om vattenlöslig P2O5 är mindre än 2 %
skall enbart löslighet 2 anges.

(2) Om vattenlöslig P2O5 är minst 2 % skall
löslighet 3 och den vattenlösliga
P2O5-halten anges.

Gödselmedlen får ej innehålla Thomasslagg,
aluminiumkalcium fosfat, kalcinerade fosfater,
delvis upplösta fosfater eller råfosfater.



12733/1/02 REV 1 (fr,de,it,nl,en,dk,el,es,sv) JM/mg 48
BILAGA I DG C II    SV

C.2 Sammansatta flytande gödselmedel (fortsättning)

TYPBETECKNING: NK-gödselmedelslösning

UPPGIFTER OM TILLVERKNINGSMETOD: Kemiskt framställd produkt upplöst i vatten, i stabil form vid atmosfäriskt tryck, utan tillsatser av
organiska näringsämnen av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung

C.2.5
MINIMIHALT AV NÄRINGSÄMNEN (MASSPROCENT) � Totalt: 15 % (N + K2O);

� För varje näringsämne: 3 % N, 5 % K2O.

� Maximal biurethalt: Urea-N × 0,026



12733/1/02 REV 1 (fr,de,it,nl,en,dk,el,es,sv) JM/mg 49
BILAGA I DG C II    SV

FORM, LÖSLIGHET OCH NÄRINGSINNEHÅLL SOM SKALL REDOVISAS ENLIGT VAD SOM ANGES I
SPALTERNA 4, 5 OCH 6, PARTIKELSTORLEK

UPPGIFTER FÖR IDENTFIERING AV GÖDSELMEDEL,
ÖVRIGA KRAV

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

(1) Totalkväve
(2) Nitratkväve
(3) Ammon-

iumkväve
(4) Ureakväve

Vattenlöslig K2O (1) Totalkväve
(2) Om någon av

kväve-
formerna 2−4
överskrider
1 mass-
procent, skall
detta
deklareras.

(3) Om
biurethalten
är lägre än
0,2 %, får
orden "låg
biurethalt"
läggas till.

(1) Vattenlöslig
kaliumoxid

(2) Uppgiften
"klorfattig"
är kopplad
till maximi-
halten 2 %
Cl.

(3) Klorhalten
får anges.
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