Nr. 986

22. október 2007

REGLUGERÐ
um (1.) breytingu á reglugerð nr. 630/2007 um ólífrænan áburð.
1. gr.
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2003/2003, frá 13. október 2003, sem
vísað er til í XIV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum
var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 8/2005, frá 9. febrúar 2005
öðlaðist gildi hér á landi með reglugerð nr. 630/2007 um ólífrænan áburð.
2. gr.
Fylgiskjal við reglugerð þessa kemur í stað I. viðauka, sem ber heitið „SKRÁ YFIR
TEGUNDIR EB-ÁBURÐAR“ í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2003/2003 en
sú reglugerð var birt sem fylgiskjal með reglugerð nr. 630/2007 um ólífrænan áburð.
3. gr.
Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og
sáðvöru. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Landbúnaðarráðuneytinu, 22.október 2007.
Einar K. Guðfinnsson.
Baldur P. Erlingsson.

Kalsíummagnesíumnítrat
(kalkmagnesíumnítrat)

Magnesíumnítrat

Natríumnítrat

Sílenítrat (sílesaltpétur)

Kalsíumsýanamíð (tröllamjöl)

1b

1c

2a

2b

3a

3

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
kalsíumsýanamíð sem undirstöðuefni
en auk þess kalsíumoxíð og e.t.v. lítið
magn ammoníumsalta og þvagefnis

Vara sem er framleidd úr
saltpétursmold (caliche) og
inniheldur natríumnítrat sem
undirstöðuefni

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
natríumnítrat sem undirstöðuefni

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
sexvatnað magnesíumnítrat sem
undirstöðuefni

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
kalsíumnítrat og magnesíumnítrat
sem undirstöðuefni

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
kalsíumnítrat sem undirstöðuefni og
e.t.v. ammoníumnítrat

2

Kalsíumnítrat (kalksaltpétur)

1

1a

Upplýsingar um framleiðsluaðferð og
undirstöðuefni

Tegundarheiti

A.1.

Nr.

Eingildur, ólífrænn áburður sem inniheldur aðalnæringarefni

Köfnunarefnisáburður

A.

I. VIÐAUKI

Nítratbundið köfnunarefni

Heildarköfnunarefni

15% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
nítratbundið köfnunarefni
18% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
heildarköfnunarefni, þar sem a.m.k.
75% uppgefins köfnunarefnis er
bundið í formi sýanamíðs

Nítratbundið köfnunarefni
Vatnsleysanlegt magnesíumoxíð

Nítratbundið köfnunarefni

Sé varan sett á markað sem kristallar
er heimilt að bæta við „í kristölluðu
formi“

15% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
nítratbundið köfnunarefni

14% MgO
Magnesíum, gefið upp sem
vatnsleysanlegt magnesíumoxíð

10% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
nítratbundið köfnunarefni

Nítratbundið köfnunarefni
Vatnsleysanlegt magnesíumoxíð

13% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
nítratbundið köfnunarefni.
Lágmarksinnihald magnesíums í
formi vatnsleysanlegra salta, gefið
upp sem magnesíumoxíð: 5% MgO

6

Næringarefnainnihald sem skylt er að gefa
upp.
Form og leysni næringarefna.
Aðrar viðmiðanir

Heildarköfnunarefni
Frekari, valfrjálsar upplýsingar:
Nítratbundið köfnunarefni
Ammoníakbundið köfnunarefni

5

Aðrar upplýsingar sem tengjast
tegundarheiti

15% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
heildarköfnunarefni eða sem nítratog ammoníakbundið köfnunarefni.
Hámarksinnihald ammoníakbundins
köfnunarefnis: 1,5% N

4

Lágmarksinnihald næringarefna
(hundraðshluti miðað við þyngd).
Upplýsingar um hvernig næringarefnin
skuli gefin upp.
Aðrar kröfur
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Fylgiskjal.

2

Köfnunarefnisríkt kalsíumsýanamíð
(tröllamjöl)

Ammoníumsúlfat

Ammoníumnítrat eða
kalsíumammoníumnítrat
(kalkammonsaltpétur)

Ammoníumsúlfatnítrat
(ammoníumsúlfónítrat)

Magnesíumsúlfónítrat

Magnesíumammoníumnítrat

1

3b

4

5

6

7

8

3

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
ammoníumnítröt og saltsambönd af
magnesíum (magnesíumkarbónat
og/eða magnesíumsúlfat í dólómíti)
sem undirstöðuefni

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
ammoníumnítrat, ammoníumsúlfat
og magnesíumsúlfat sem
undirstöðuefni

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
ammoníumnítrat og ammoníumsúlfat
sem undirstöðuefni

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
ammoníumsúlfat sem undirstöðuefni
Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
ammoníumnítrat sem undirstöðuefni
og e.t.v.fylliefni eins og malaðan
kalkstein, kalsíumsúlfat, malað
dólómít, magnesíumsúlfat og kíserít

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
kalsíumsýanamíð sem undirstöðuefni
en auk þess kalsíumoxíð og e.t.v. lítið
magn ammoníumsalta og þvagefnis,
að viðbættu nítrati

4

5% MgO
Magnesíum, gefið upp sem
vatnsleysanlegt magnesíumoxíð

5% MgO
Magnesíum í formi vatnsleysanlegra
salta, gefið upp sem magnesíumoxíð
19% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
ammoníakbundið köfnunarefni og
nítratbundið köfnunarefni.
Lágmarksinnihald nítratbundins
köfnunarefnis: 6% N

25% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
ammoníak- og nítratbundið
köfnunarefni. Lágmarksinnihald
nítratbundins köfnunarefnis: 5%
19% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
ammoníak- og nítratbundið
köfnunarefni. Lágmarksinnihald
nítratbundins köfnunarefnis: 6% N

18% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
heildarköfnunarefni, þar sem a.m.k.
75% uppgefins köfnunarefnis, sem er
ekki nítratbundið, er í formi
sýanamíðs. Nítratbundið köfnunarefnisinnihald:
– lágmark: 1% N
– hámark: 3% N
20% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
ammoníakbundið köfnunarefni
20% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
nítratbundið köfnunarefni og
ammoníakbundið köfnunarefni sem
hvort um sig inniheldur u.þ.b.
helming köfnunarefnisins.
Sjá 1. og 2. lið III. viðauka við þessa
reglugerð ef þörf krefur.
Heitið „kalsíumammoníumnítrat“ má
einungis nota á áburð sem inniheldur
eingöngu kalsíumkarbónat (t.d.
kalkstein) og/eða
magnesíumkarbónat og
kalsíumkarbónat (t.d. dólómít) til
viðbótar við ammoníumnítrat.
Lágmarksinnihald þessara karbónata
skal nema 20% og hreinleiki þeirra
skal a.m.k. vera 90%.

5

6

Heildarmagnesíumoxíð og e.t.v.
vatnsleysanlegt magnesíumoxíð

Heildarköfnunarefni
Ammoníakbundið köfnunarefni
Nítratbundið köfnunarefni

Nítratbundið köfnunarefni
Vatnsleysanlegt magnesíumoxíð

Heildarköfnunarefni
Ammoníakbundið köfnunarefni

Heildarköfnunarefni
Ammoníakbundið köfnunarefni
Nítratbundið köfnunarefni

Heildarköfnunarefni
Nítratbundið köfnunarefni
Ammoníakbundið köfnunarefni

Ammoníakbundið köfnunarefni

Heildarköfnunarefni
Nítratbundið köfnunarefni
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Krótonýlídendíúrea

Ísóbútýlídendíúrea

Þvagefnisbundið formaldehýð
(úreaformaldehýð)

Köfnunarefnisáburður sem inniheldur
krótonýlídendíúrea

10

11

12

13

2

Þvagefni (úrea)

1

9

3

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
krótonýlídendíúrea og eingildan
köfnunarefnisáburð [skrá A-1, að
undanskildum vörum nr. 3a, 3b og 5]

Vara sem er framleidd með því að
láta þvagefni hvarfast við
formaldehýð og inniheldur
þvagefnisformaldehýðssameindir
sem undirstöðuefni.
Fjölliða efnasamband

Vara sem er framleidd með því að
láta þvagefni hvarfast við
ísóbútýraldehýð.
Einliða efnasamband

Vara sem er framleidd með því að
láta þvagefni hvarfast við
krótonaldehýð.
Einliða efnasamband

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
karbónýldíamíð (karbamíð) sem
undirstöðuefni

4

6

Heildarköfnunarefni.
Fyrir hvert form sem nemur a.m.k. 1%:
– nítratbundið köfnunarefni
– ammoníakbundið köfnunarefni
– þvagefnisbundið köfnunarefni.
Köfnunarefni úr krótonýlídendíúrea

18% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
heildarköfnunarefni.
A.m.k. 3% köfnunarefnis í formi
ammoníak- og/eða nítrat- og/eða
þvagefnisbundins köfnunarefnis.
A.m.k. 1/3 af uppgefnu
heildarköfnunarefni skal vera úr
krótonýlídendíúrea.
Hámarksinnihald bíúrets:
(þvagefnisbundið
köfnunarefni + köfnunarefni í
krótonýlídendíúrea) × 0,026

Heildarköfnunarefni.
Þvagefnisbundið köfnunarefni þar sem
það er a.m.k. 1% miðað við þyngd.
Köfnunarefni úr ísóbútýlídendíúrea

Heildarköfnunarefni.
Þvagefnisbundið köfnunarefni þegar
það er a.m.k. 1% miðað við þyngd.
Köfnunarefni úr krótonýlídendíúrea

Heildarköfnunarefni, gefið upp sem
þvagefnisbundið köfnunarefni

Heildarköfnunarefni.
Þvagefnisbundið köfnunarefni þegar
það er a.m.k. 1% miðað við þyngd.
Köfnunarefni úr
þvagefnisformaldehýði, leysanlegt í
köldu vatni.
Köfnunarefni úr
þvagefnisformaldehýði, aðeins
leysanlegu í heitu vatni

5

36% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
heildarköfnunarefni.
A.m.k. 3/5 af uppgefnu
heildarköfnunarefni skal vera
leysanlegt í heitu vatni.
A.m.k. 31% N úr
þvagefnisformaldehýði.
Hámarksinnihald þvagefnisbundins
köfnunarefnis: 5%

28% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
heildarköfnunarefni.
A.m.k. 25% N úr ísóbútýlídendíúrea.
Hámarksinnihald þvagefnisbundins
köfnunarefnis: 3%

28% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
heildarköfnunarefni.
A.m.k. 25% N úr krótonýlídendíúrea.
Hámarksinnihald þvagefnisbundins
köfnunarefnis: 3%

44% N
Heildarinnihald þvagefnisbundins
köfnunarefnis (að meðtöldu bíúreti).
Hámarksinnihald bíúrets: 1,2%
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2

Köfnunarefnisáburður sem inniheldur
ísóbútýlídendíúrea

Köfnunarefnisáburður sem inniheldur
þvagefnisformaldehýð
(úreaformaldehýð)

Ammoníumsúlfat með
nítrunarlata(dísýandíamíð)

Ammoníumsúlfónítrat með
nítrunarlata (dísýandíamíð)

1

14

15

16

17

3

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
ammoníumsúlfónítrat og
dísýandíamíð

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
ammoníumsúlfat og dísýandíamíð

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
þvagefnisformaldehýð og eingildan
köfnunarefnisáburð [skrá A-1, að
undanskildum vörum nr. 3a, 3b og 5]

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
ísóbútýlídendíúrea og eingildan
köfnunarefnisáburð [skrá A-1, að
undanskildum vörum nr. 3a, 3b og 5]

Heildarköfnunarefni
Fyrir hvert form sem nemur a.m.k. 1%:
– nítratbundið köfnunarefni
– ammoníakbundið köfnunarefni
– þvagefnisbundið köfnunarefni
Köfnunarefni úr
þvagefnisformaldehýði.
Köfnunarefni úr
þvagefnisformaldehýði, aðeins
leysanlegu í köldu vatni.
Köfnunarefni úr
þvagefnisformaldehýði, aðeins
leysanlegu í heitu vatni

Heildarköfnunarefni.
Ammoníakbundið köfnunarefni.
Köfnunarefni úr dísýandíamíði.
Tæknilegar upplýsingar, nmgr. (a)

Heildarköfnunarefni.
Nítratbundið köfnunarefni.
Ammoníakbundið köfnunarefni.
Köfnunarefni úr dísýandíamíði..
Tæknilegar upplýsingar, nmgr. (a)

20% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
heildarköfnunarefni
Lágmarksinnihald ammoníakbundins
köfnunarefnis: 18%
Lágmarksinnihald köfnunarefnis úr
dísýandíamíði: 1,5%
24% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
heildarköfnunarefni.
Lágmarksinnihald nítratbundins
köfnunarefnis: 3%.
Lágmarksinnihald köfnunarefnis úr
dísýandíamíði: 1,5%

6

18% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
heildarköfnunarefni.
A.m.k. 3% köfnunarefnis í formi
ammoníaks og/eða nítrats og/eða
þvagefnis.
A.m.k. 1/3 af uppgefnu
heildarinnihaldi köfnunarefnis skal
vera úr þvagefnisformaldehýði.
A.m.k. 3/5 köfnunarefnisins úr
þvagefnisformaldehýðinu skulu vera
leysanlegir í heitu vatni.
Hámarksinnihald bíúrets:
(þvagefnisbundið
köfnunarefni + þvagefnisformaldehýð) × 0,026

5

Heildarköfnunarefni.
Fyrir hvert form sem nemur a.m.k. 1%:
– nítratbundið köfnunarefni
– ammoníakbundið köfnunarefni
– þvagefnisbundið köfnunarefni.
Köfnunarefni úr ísóbútýlídendíúrea

4

18% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
heildarköfnunarefni.
A.m.k. 3% köfnunarefnis í formi
ammoníaks og/eða nítrats og/eða
þvagefnis.
A.m.k. 1/3 af uppgefnu
heildarköfnunarefni skal vera úr
ísóbútýlídendíúrea.
Hámarksinnihald bíúrets:
(þvagefnisbundið
köfnunarefni + köfnunarefni í
ísóbútýlídendíúrea) × 0,026
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1

2

Þvagefnisammoníumsúlfat
(úreaammoníumsúlfat)

3

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt úr þvagefni og
ammoníumsúlfati

4

30% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
ammoníak- og þvagefnisbundið
köfnunarefni.
Lágmarksinnihald ammoníakbundins
köfnunarefnis: 4%.
Lágmarksinnihald brennisteins, gefið
upp sem brennisteinsþríoxíð: 12%.
Hámarksinnihald bíúrets: 0,9%

5

6

Heildarköfnunarefni.
Ammoníakbundið köfnunarefni.
Þvagefnisbundið köfnunarefni.
Vatnsleysanlegt brennisteinsþríoxíð

1

1

Nr.

3

Vara sem fellur til við járnbræðslu
með meðhöndlun fosfórbráðar og
inniheldur kalsíumkísilfosföt sem
undirstöðuefni

2

Basískt gjall:
– tómasarfosföt
– tómasargjall

Upplýsingar um framleiðsluaðferð og
undirstöðuefni

Tegundarheiti

12% P2O5
Fosfór, gefinn upp sem
fosfórpentoxíð, leysanlegur í
ólífrænum sýrum, þar sem a.m.k.
75% af uppgefnu
fosfórpentoxíðsinnihaldi leysist í 2%
sítrónusýru, eða 10% P2O5.
Fosfór, gefinn upp sem
fosfórpentoxíð, leysanlegur í 2%
sítrónusýru.
Kornastærð:
– a.m.k. 75% fara í gegnum sigti
með 0,160 mm möskvum
– a.m.k. 96% fara í gegnum sigti
með 0,630 mm möskvum

4

Lágmarksinnihald næringarefna
(hundraðshluti miðað við þyngd).
Upplýsingar um hvernig
næringarefnin skuli gefin upp.
Aðrar kröfur

–

5

Aðrar upplýsingar sem tengjast
tegundarheiti

Þegar mælt er fyrir um tiltekna kornastærð undirstöðuefnanna í áburði sem seldur er kornaður (áburður nr. 1, 3, 4, 5, 6 og 7) skal staðfesta hana með viðeigandi greiningaraðferð.

A.2. Fosfóráburður

Heildarfosfórpentoxíð (leysanlegt í
ólífrænum sýrum), þar sem 75% þess
(mælt sem hundraðshluti miðað við
þyngd) leysist í 2% sítrónusýru (til sölu
í Frakklandi, Portúgal, Grikklandi og á
Ítalíu og Spáni).
Heildarfosfórpentoxíð (leysanlegt í
ólífrænum sýrum) og fosfórpentoxíð
sem leysist í 2% sítrónusýru (til sölu í
Breska konungsríkinu).
Fosfórpentoxíð sem leysist í 2%
sítrónusýru (til sölu í Þýskalandi,
Belgíu, Danmörku, Lúxemborg,
Hollandi og Austurríki og á Írlandi)

6

Næringarefnainnihald sem skylt er að
gefa upp.
Form og leysni næringarefna.
Aðrar viðmiðanir

(a) Aðili, sem annast setningu á markað, skal ábyrgjast að hverri pakkningu eða vörusendingu í lausu fylgi svo nákvæmar, tæknilegar upplýsingar sem frekast er unnt. Þessar upplýsingar skulu einkum gera notendum
kleift að ákvarða hve mikið og hvenær borið er á í mismunandi ræktun.

18
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Tvífosfat

Þrífosfat

Hráfosfat, uppleyst að hluta

Tvíkalsíumfosfat

2b

2c

3

4

2

Súperfosfat

1

2a

3

Vara sem er framleidd með útfellingu
á uppleystri fosfórsýru úr
jarðefnafosfötum eða beinum og
inniheldur tvíkalsíumfosfathýdrat
sem undirstöðuefni

Vara sem er framleidd með því að
leysa að hluta upp malað hráfosfat
með brennisteinssýru eða fosfórsýru
og inniheldur einkalsíumfosfat,
þríkalsíumfosfat og kalsíumsúlfat
sem undirstöðuefni

Vara sem er framleidd með því að
láta malað jarðefnafosfat hvarfast við
fosfórsýru og inniheldur
einkalsíumfosfat sem undirstöðuefni

Vara sem er framleidd með því að
láta malað jarðefnafosfat hvarfast við
brennisteinssýru og fosfórsýru og
inniheldur einkalsíumfosfat sem
undirstöðuefni auk kalsíumsúlfats

Vara sem er framleidd með því að
láta malað jarðefnafosfat hvarfast við
brennisteinssýru og inniheldur
einkalsíumfosfat sem undirstöðuefni
auk kalsíumsúlfats

4

16% P2O5
Fosfór, gefinn upp sem P2O5,
leysanlegur í hlutlausu
ammoníumsítrati, þar sem a.m.k.
93% af uppgefnu innihaldi P2O5 skal
vera vatnsleysanlegt.
Prófunarsýni: 1 g
25% P2O5
Fosfór gefinn upp sem P2O5,
leysanlegur í hlutlausu
ammoníumsítrati, þar sem a.m.k.
93% af uppgefnu innihaldi P2O5 skal
vera vatnsleysanlegt.
Prófunarsýni: 1 g
38% P2O5
Fosfór, gefinn upp sem P2O5,
leysanlegur í hlutlausu
ammoníumsítrati, þar sem a.m.k.
93% af uppgefnu innihaldi P2O5 skal
vera vatnsleysanlegt.
Prófunarsýni: 3 g
20% P2O5
Fosfór, gefinn upp sem P2O5,
leysanlegur í ólífrænum sýrum, þar
sem a.m.k. 40% af uppgefnu
innihaldi P2O5 skal vera
vatnsleysanlegt.
Kornastærð:
– a.m.k. 90% fara í gegnum sigti
með 0,160 mm möskvum
– a.m.k. 98% fara í gegnum sigti
með 0,630 mm möskvum
38% P2O5
Fosfór, gefinn upp sem P2O5,
leysanlegur í basísku
ammoníumsítrati (Petermann).
Kornastærð:
– a.m.k. 90% fara í gegnum sigti
með 0,160 mm möskvum
– a.m.k. 98% fara í gegnum sigti
með 0,630 mm möskvum

6

Heildarfosfórpentoxíð (leysanlegt í
ólífrænum sýrum).
Vatnsleysanlegt fosfórpentoxíð

Fosfórpentoxíð, leysanlegt í basísku
ammoníumsítrati

–

Fosfórpentoxíð, leysanlegt í hlutlausu
ammoníumsítrati.
Vatnsleysanlegt fosfórpentoxíð

Fosfórpentoxíð leysanlegt í hlutlausu
ammoníumsítrati.
Vatnsleysanlegt fosfórpentoxíð

Fosfórpentoxíð, leysanlegt í hlutlausu
ammoníumsítrati.
Vatnsleysanlegt fosfórpentoxíð

–

5
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Álkalsíumfosfat

Lint, malað hráfosfat

6

7

2

Glæðifosfat

1

5

3

Vara sem er framleidd með mölun á
linum jarðefnafosfötum og inniheldur
þríkalsíumfosfat og kalsíumkarbónat
sem undirstöðuefni

Vara sem er framleidd í ókristölluðu
formi með hitameðferð og mölun og
inniheldur ál- og kalsíumfosfat sem
undirstöðuefni

Vara sem er framleidd með því að
hita malað hráfosfat með basískum
efnasamböndum og kísilsýru og
inniheldur basískt kalsíumfosfat og
kalsíumsilíkat sem undirstöðuefni

Heildarfosfórpentoxíð (leysanlegt í
ólífrænum sýrum).
Fosfórpentoxíð, leysanlegt í basísku
ammoníumsítrati

Heildarfosfórpentoxíð (leysanlegt í
ólífrænum sýrum)
Fosfórpentoxíð, leysanlegt í 2%
maurasýru.
Efni sem fara í gegnum sigti með 0,063
mm möskvum, hundraðshluti miðað
við þyngd

25% P2O5
Fosfór, gefinn upp sem P2O5,
leysanlegur í ólífrænum sýrum,
a.m.k. 55% af uppgefnu innihaldi
P2O5 skal vera leysanlegt í 2%
maurasýru.
Kornastærð:
– a.m.k. 90% fara í gegnum sigti
með 0,063 mm möskvum
– a.m.k. 99% fara í gegnum sigti
með 0,125 mm möskvum

6

30% P2O5
Fosfór, gefinn upp sem P2O5,
leysanlegur í ólífrænum sýrum,
a.m.k. 75% af uppgefnu innihaldi
P2O5 skal vera leysanlegt í basísku
ammoníumsítrati (Joulie).
Kornastærð:
– a.m.k. 90% fara í gegnum sigti
með 0,160 mm möskvum
– a.m.k. 98% fara í gegnum sigti
með 0,630 mm möskvum

5

Fosfórpentoxíð, leysanlegt í basísku
ammoníumsítrati

4

25% P2O5
Fosfór, gefinn upp sem P2O5,
leysanlegur í basísku
ammoníumsítrati (Petermann).
Kornastærð:
– a.m.k. 75% fara í gegnum sigti
með 0,160 mm möskvum
– a.m.k. 96% fara í gegnum sigti
með 0,630 mm möskvum
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Auðgað kaínítsalt

Kalíklóríð

Kalíklóríð með magnesíumsalti

Kalísúlfat

2

3

4

5

3

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt úr kalísöltum og
inniheldur kalísúlfat sem
undirstöðuefni

Vara sem er framleidd úr
óhreinsuðum kalísöltum að
viðbættum magnesíumsöltum, og
inniheldur kalíklóríð og
magnesíumsölt sem undirstöðuefni

Vara sem er framleidd úr
óhreinsuðum kalísöltum og
inniheldur kalíklóríð sem
undirstöðuefni

Vara sem er framleidd úr
óhreinsuðum kalísöltum sem hafa
verið auðguð með blöndun við
kalíklóríð

Vara sem er framleidd úr
óhreinsuðum kalíumsöltum

2

Kaínít

Upplýsingar um framleiðsluaðferð og
undirstöðuefni

Tegundarheiti

1

1

Nr.

A.3. Kalíáburður

Vatnsleysanlegt kalíoxíð.
Tilgreining klórinnihalds er valfrjáls

47% K2O
Kalí, gefið upp sem vatnsleysanlegt
K2O.
Hámarksklórinnihald: 3% Cl

Vatnsleysanlegt kalíoxíð

Vatnsleysanlegt kalíoxíð.
Vatnsleysanlegt magnesíumoxíð

Heimilt er að bæta við viðteknum
vöruheitum

37% K2O
Kalí, gefið upp sem vatnsleysanlegt
K2O

Vatnsleysanlegt kalíoxíð.
Tilgreining vatnsleysanlegs
magnesíumoxíðinnihalds er valfrjáls ef
MgO-innihaldið er meira en 5%

Vatnsleysanlegt kalíoxíð.
Vatnsleysanlegt magnesíumoxíð

6

Næringarefnainnihald sem skylt er að gefa
upp.
Form og leysni næringarefna.
Aðrar viðmiðanir

37% K2O
Kalí, gefið upp sem vatnsleysanlegt
K2O
5% MgO.
Magnesíum í formi vatnsleysanlegra
salta, gefið upp sem magnesíumoxíð

Heimilt er að bæta við viðteknum
vöruheitum

Heimilt er að bæta við viðteknum
vöruheitum

5

Aðrar upplýsingar sem tengjast
tegundarheiti

18% K2O
Kalí, gefið upp sem vatnsleysanlegt
K2O

5% MgO
Magnesíum í formi vatnsleysanlegra
salta, gefið upp sem magnesíumoxíð

10% K2O
Kalí, gefið upp sem vatnsleysanlegt
K2O

4

Lágmarksinnihald næringarefna
(hundraðshluti miðað við þyngd).
Upplýsingar um hvernig næringarefnin
skuli gefin upp
Aðrar kröfur
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B.1.1.

3

Vara sem er framleidd úr kíseríti, að
viðbættu kalísúlfati

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt úr kalísöltum,
e.t.v. að viðbættum
magnesíumsöltum, og inniheldur
kalísúlfat og magnesíumsúlfat sem
undirstöðuefni

Ólífrænn, fjölgildur áburður sem inniheldur aðalnæringarefni

4

5

6

Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti miðað við þyngd):

Samtals: 20% (N + P2O5 + K2O).
Fyrir hvert næringarefni: 3% N, 5% P2O5, 5% K2O.

NPK-áburður

Vatnsleysanlegt magnesíumoxíð.
Vatnsleysanlegt kalíoxíð.
Tilgreining klórinnihalds er valfrjáls

Vatnsleysanlegt kalíoxíð.
Vatnsleysanlegt magnesíumoxíð.
Tilgreining klórinnihalds er valfrjáls

Vara sem er framleidd á efnafræðilegan hátt eða með blöndun, án íblöndunar lífrænna næringarefna úr dýra- eða
jurtaríkinu.

Heimilt er að bæta við viðteknum
vöruheitum

Heimilt er að bæta við viðteknum
vöruheitum

Upplýsingar um framleiðsluaðferð:
–
–

Hámarksklórinnihald: 3% Cl

8% MgO
Magnesíum, gefið upp sem
vatnsleysanlegt MgO.
6% K2O
Kalí, gefið upp sem vatnsleysanlegt
K2O.
Heildarinnihald MgO + K2O: 20%.

Hámarksklórinnihald: 3% Cl

22% K2O
Kalí, gefið upp sem vatnsleysanlegt
K2O.
8% MgO
Magnesíum í formi vatnsleysanlegra
salta, gefið upp sem magnesíumoxíð

Tegundarheiti:

B.1. NPK-áburður

B

Kíserít ásamt kalísúlfati

7

2

Kalísúlfat með magnesíumsalti

1

6
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(3) P2O5, leysanlegt í hlutlausu
ammoníumsítrati og vatni

(4) P2O5, leysanlegt í ólífrænum sýrum
eingöngu

(5) P2O5, leysanlegt í basísku ammoníumsítrati
(Petermann)

(3) Ammoníakbundið
köfnunarefni

(4) Þvagefnisbundið
köfnunarefni

(5) Sýanamíðbundið
köfnunarefni

(8) P2O5, leysanlegt í ólífrænum sýrum, þar af
skal a.m.k. 55% af uppgefnu innihaldi P2O5
vera leysanlegt í 2% maurasýru

(7) P2O5, leysanlegt í ólífrænum sýrum, þar af
skal a.m.k. 75% af uppgefnu innihaldi P2O5
vera leysanlegt í basísku ammoníumsítrati
(Joulie)

(6b) P2O5, leysanlegt í 2% sítrónusýru

(6a) P2O5, leysanlegt í ólífrænum sýrum, þar af
skal a.m.k. 75% af uppgefnu innihaldi P2O5
vera leysanlegt í 2% sítrónusýru

(2) P2O5, leysanlegt í hlutlausu
ammoníumsítrati

(2) Nítratbundið
köfnunarefni

3

Vatnsleysanlegt
K2O

2

(1) Vatnsleysanlegt P2O5

1

(1) Heildarköfnunarefni

(3) Sjá 2. lið III.
viðauka ef
innihaldið er
meira en 28%

(2) Ef eitthvert
forma
köfnunarefnis í
(2) til (5) nemur
minnst 1% miðað
við þyngd er
skylt að gefa það
form upp

(1) Heildarköfnunarefni

4

N
5

– ef vatnsleysanlegt P2O5 nemur a.m.k. 2% er
skylt að gefa upp leysni (3) og tilgreina
vatnsleysanlegt innihald P2O5 [leysni (1)].

– ef vatnsleysanlegt P2O5 nær ekki 2% er
einungis skylt að gefa upp leysni (2),

Fyrir NPK-áburð, sem inniheldur ekki
tómasargjall, glæðifosfat, álkalsíumfosfat,
hráfosfat, sem er uppleyst að hluta, eða lint,
malað hráfosfat, er skylt að gefa upp leysni (1),
(2) eða (3):

Þessi tegund áburðar skal sett á markað sem „NPKáburður sem inniheldur lint, malað hráfosfat“ eða
„NPK-áburður sem inniheldur hráfosfat sem er
uppleyst að hluta“. Fyrir þessa áburðartegund, 2a,
skal prófunarsýnið til að ákvarða leysni (3) vera 3
g.

– a.m.k. 2,5% vatnsleysanlegt P2O5 [leysni
(1)].

– a.m.k. 5% P2O5 sem er leysanlegt í vatni og
hlutlausu ammoníumsítrati [leysni (3)],

– a.m.k. 2% P2O5 sem er einungis leysanlegt í
ólífrænum sýrum [leysni 4],

Þessi tegund áburðar skal innihalda:

2.a NPK-áburður, sem inniheldur hráfosfat, sem er
uppleyst að hluta, eða lint, malað hráfosfat, má
ekki innihalda tómasargjall, glæðifosfat eða
álkalsíumfosfat. Fyrir hann er skylt að gefa upp
leysni (1), (3) og (4).

Fyrir þessa áburðartegund, 1, skal prófunarsýnið til
að ákvarða leysni (2) og (3) vera 1 g.

Innihald P2O5, sem er einungis leysanlegt í
ólífrænum sýrum, má ekki vera meira en 2%.

1.

P2O5

Aðrar kröfur
K2O

P2O5

Kornastærð

N

Upplýsingar um eiginleika áburðarins

Form, leysni og næringarefnainnihald sem skylt er að gefa upp eins og nánar er tiltekið í 4., 5. og 6. dálki

(3) Heimilt er að gefa upp
klórinnihald

(2) Áritunin „klórsnauður“ er
einungis heimil þegar
klórinnihaldið er ekki yfir
2%

(1) Vatnsleysanlegt kalíoxíð

6

K2O
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1

a.m.k. 75% fara í gegnum sigti með 0,160 mm möskvum
a.m.k. 90% fara í gegnum sigti með 0,063 mm möskvum
a.m.k. 90% fara í gegnum sigti með 0,160 mm möskvum

Glæðifosfat

Lint, mulið hráfosfat:

Hráfosfat, uppleyst að hluta:

a.m.k. 90% fara í gegnum sigti með 0,160 mm möskvum

Álkalsíumfosfat:

3

a.m.k. 75% fara í gegnum sigti með 0,160 mm möskvum

2

Tómasargjall:

Kornastærð undirstöðuefna úr fosfati:

4

5

Þegar um er að ræða NPK-áburð sem inniheldur
einungis eina af eftirfarandi tegundum
fosfatáburðar: tómasargjall, glæðifosfat,
álkalsíumfosfat eða lint, malað hráfosfat: skylt er
að gefa upp tegund fosfatsins fyrir aftan
tegundarheitið.

– fyrir áburð að stofni til úr tómasargjalli: leysni (6a)
(Frakkland, Ítalía, Spánn, Portúgal og Grikkland),
(6b) (Þýskaland, Belgía, Danmörk, Írland,
Lúxemborg, Holland, Breska konungsríkið og
Austurríki),
– fyrir áburð að stofni til úr glæðifosfati: leysni (5),
– fyrir áburð úr álkalsíumfosfati: leysni (7),
– fyrir áburð úr linu, möluðu hráfosfati: leysni (8).

Yfirlýsing um leysni P2O5 skal vera í samræmi við
eftirfarandi leysni:

3.

Þessi tegund áburðar skal sett á markað sem „NPKáburður sem inniheldur álkalsíumfosfat“.

– a.m.k. 2% vatnsleysanlegt P2O5 [leysni (1)],
– a.m.k. 5% P2O5 samkvæmt leysni (7).

Þessi tegund áburðar skal innihalda:

2.b NPK-áburður, sem inniheldur álkalsíumfosfat, má
ekki innihalda tómasargjall, glæðifosfat, lint,
malað hráfosfat og hráfosfat sem er uppleyst að
hluta.
Fyrir hann er skylt að gefa upp leysni (1) og (7), í
síðara tilvikinu eftir að vatnsleysni hefur verið dregin
frá.

6
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Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti miðað við þyngd):

–
–

(9) Köfnunarefni úr
þvagefnisformaldehýði,
leysanlegt í köldu vatni

(8) Köfnunarefni úr
þvagefnisformaldehýði,
aðeins leysanlegt í heitu
vatni

(7) Köfnunarefni úr
þvagefnisformaldehýði

(6) Köfnunarefni úr
ísóbútýlídendíúrea

(5) Köfnunarefni úr
krótonýlídendíúrea

(4) Þvagefnisbundið
köfnunarefni

(3) P2O5, leysanlegt í hlutlausu
ammoníumsítrati og vatni

(2) P2O5, leysanlegt í hlutlausu
ammoníumsítrati

(2) Nítratbundið köfnunarefni

(3) Ammoníakbundið
köfnunarefni

(1) Vatnsleysanlegt P2O5

2

1

(1) Heildarköfnunarefni

P2O5

N

(3) Eitt af formum
köfnunarefnis í (5)
til (7) (eftir því sem
við á). Köfnunarefni
í formi (7) skal
gefið upp sem
köfnunarefni í formi
(8) og (9)

(2) Ef eitthvert forma
köfnunarefnis frá
(2) til (4) nemur
minnst 1% miðað
við þyngd er skylt
að gefa það form
upp

(1) Heildarköfnunarefni

4

N

Prófunarsýnið til að ákvarða leysni (2) og 3 skal
vera 1 g.

Innihald P2O5, sem er einungis leysanlegt í
ólífrænum sýrum, má ekki vera meira en 2%.

– ef vatnsleysanlegt P2O5 nemur a.m.k. 2% er
skylt að gefa upp leysni (3) og tilgreina
vatnsleysanlegt innihald P2O5 [leysni (1)].

– ef vatnsleysanlegt P2O5 nær ekki 2% er einungis
skylt að gefa upp leysni (2),

Fyrir
NPK-áburð,
sem
inniheldur
ekki
tómasargjall,
glæðifosfat,
álkalsíumfosfat,
hráfosfat, sem er uppleyst að hluta, eða hráfosfat,
er skylt að gefa upp leysni (1), (2) og (3):

5

P2O5

Upplýsingar um eiginleika áburðarins
Aðrar kröfur

(3) Heimilt er að gefa upp
klórinnihald

(2) Áritunin
„klórsnauður“ er
einungis heimil þegar
klórinnihaldið er ekki
yfir 2%

(1) Vatnsleysanlegt
kalíoxíð

6

K2O

Samtals: 20% (N + P2O5 + K2O)
Fyrir hvert næringarefni:
– 5% N. A.m.k. ¼ af uppgefnu heildarinnihaldi köfnunarefnis skal vera köfnunarefni í formi (5) eða (6) eða (7).
A.m.k. 3/5 af uppgefnu heildarinnihaldi köfnunarefnis (7) skal vera leysanlegt í heitu vatni,
– 5% P2O5,
– 5% K2O.

Vatnsleysanlegt
K2O

3

K2O

Form, leysni og næringarefnainnihald sem skylt er að gefa upp eins og nánar er tiltekið í 4., 5. og 6. dálki
Kornastærð

B.1.2.

NPK-áburður sem inniheldur krótonýlídendíúrea eða ísóbútýlídendíúrea eða þvagefnisformaldehýð (eftir því sem við á).
Vara sem er framleidd á efnafræðilegan hátt, án íblöndunar lífrænna næringarefna úr dýra- eða jurtaríkinu, og inniheldur
krótonýlídendíúrea eða ísóbútýlídendíúrea eða þvagefnisformaldehýð.

Tegundarheiti:

Upplýsingar um framleiðsluaðferð:

B.1. NPK-áburður (framhald)
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(5) Sýanamíðbundið
köfnunarefni

(4) Þvagefnisbundið
köfnunarefni

(3) Ammoníakbundið
köfnunarefni

(2) Nítratbundið
köfnunarefni

(8) P2O5, leysanlegt í ólífrænum sýrum, þar af skal a.m.k.
55% af uppgefnu innihaldi P2O5 vera leysanlegt í 2%
maurasýru.

(7) P2O5, leysanlegt í ólífrænum sýrum, þar af skal a.m.k.
75% af uppgefnu P2O5-innihaldi vera leysanlegt í
basísku ammoníumsítrati (Joulie)

(6b) P2O5, leysanlegt í 2% sítrónusýru

(6a) P2O5, leysanlegt í ólífrænum sýrum, þar af skal a.m.k.
75% af uppgefnu P2O5-innihaldi vera leysanlegt í 2%
sítrónusýru

(5) P2O5, leysanlegt í basísku ammoníumsítrati
(Petermann)

(4) P2O5, leysanlegt í ólífrænum sýrum eingöngu

(3) P2O5, leysanlegt í hlutlausu ammoníumsítrati og í vatni

(2) P2O5, leysanlegt í hlutlausu ammoníumsítrati

(1) Vatnsleysanlegt P2O5

2

1

3

K2O

(2) Ef eitthvert forma
köfnunarefnis í
(2) til (5) nemur
minnst 1% miðað
við þyngd er skylt
að gefa það form
upp

(1) Heildarköfnunarefni

4

N

ef vatnsleysanlegt P2O5 nemur a.m.k. 2% er
skylt að gefa upp leysni (3) og tilgreina
vatnsleysanlegt innihald P2O5 [leysni (1)].

–

NP-áburður, sem inniheldur lint, malað hráfosfat
eða fosfat, sem er uppleyst að hluta, má ekki
innihalda
tómasargjall,
glæðifosfat
eða
álkalsíumfosfat.

– a.m.k. 5% P2O5 sem er leysanlegt í vatni og
hlutlausu ammoníumsítrati [leysni (3)],

– a.m.k. 2% P2O5 sem er einungis leysanlegt í
ólífrænum sýrum [leysni (4)],

Þessi tegund áburðar skal innihalda:

Fyrir hann er skylt að gefa upp leysni (1), (3) og (4).

2a

Fyrir þessa áburðartegund, 1, skal prófunarsýnið til að
ákvarða leysni (2) og (3) vera 1 g.

Innihald P2O5, sem er einungis leysanlegt í ólífrænum
sýrum, má ekki vera meira en 2%.

ef vatnsleysanlegt P2O5 nær ekki 2% er
einungis skylt að gefa upp leysni (2),

–

Fyrir NP-áburð, sem inniheldur ekki tómasargjall,
glæðifosfat, álkalsíumfosfat, hráfosfat, sem er
uppleyst að hluta, eða lint, malað hráfosfat er skylt
að gefa upp leysni (1), (2) og (3):

5

P2O5

Aðrar kröfur

P2O5

Kornastærð

N

Upplýsingar um eiginleika áburðarins.

Form, leysni og næringarefnainnihald sem skylt er að gefa upp eins og nánar er tiltekið í 4., 5. og 6. dálki.

1.

– Samtals: 18% (N + P2O5)

Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti miðað við þyngd):

6

K2O

Varan sem er framleidd á efnafræðilegan hátt eða með blöndun, án íblöndunar lífrænna næringarefna úr dýra- eða
jurtaríkinu.

Upplýsingar um framleiðsluaðferð:

– Fyrir hvert næringarefni: 3% N, 5% P2O5.

NP-áburður.

Tegundarheiti:

(1) Heildarköfnunarefni

B.2.1.

B.2. NP-áburður

Nr. 986
22. október 2007

a.m.k. 90% fara í gegnum sigti með 0,160 mm
möskvum
a.m.k. 75% fara í gegnum sigti með 0,160 mm
möskvum
a.m.k. 90% fara í gegnum sigti með 0,063 mm
möskvum
a.m.k. 90% fara í gegnum sigti með 0,160 mm
möskvum

Álkalsíumfosfat

Glæðifosfat

Lint, mulið hráfosfat

Hráfosfat, uppleyst að hluta

3

a.m.k. 75% fara í gegnum sigti með 0,160 mm
möskvum

2

Tómasargjall

Kornastærð undirstöðuefna úr fosfati:

1

4

Þegar um er að ræða NP-áburð sem inniheldur einungis eina
af eftirfarandi tegundum fosfatáburðar: tómasargjall,
glæðifosfat, álkalsíumfosfat eða lint, malað hráfosfat er skylt
að gefa upp tegund fosfats fyrir aftan tegundarheitið.

– fyrir áburð að stofni til úr tómasargjalli: leysni (6a) (Frakkland,
Ítalía, Spánn, Portúgal og Grikklandi), (6b) (Þýskaland,
Belgía, Danmörk, Írland, Lúxemborg, Hollandi, Breska
konungsríkið og Austurríki),

Yfirlýsing um leysni P2O5 skal vera í samræmi við eftirfarandi
leysni:

3.

Þessi tegund áburðar skal sett á markað sem „NP-áburður sem
inniheldur álkalsíumfosfat“.

– a.m.k. 5% P2O5 samkvæmt leysni (7).

– a.m.k. 2% vatnsleysanlegt P2O5 [leysni (1)],

Þessi tegund áburðar skal innihalda:

Fyrir hann er skylt að gefa upp leysni (1) og (7), í síðara tilvikinu
eftir að vatnsleysni hefur verið dregin frá.

2 (b) NPK-áburður, sem inniheldur álkalsíumfosfat, má ekki
innihalda tómasargjall, glæðifosfat, lint, malað hráfosfat eða
hráfosfat sem er uppleyst að hluta.

Fyrir þessa áburðartegund, 2a, skal prófunarsýnið til að ákvarða
leysni (3) vera 3 g.

Þessi tegund áburðar skal sett á markað sem „NPK-áburður sem
inniheldur lint, malað hráfosfat“ eða „NPK-áburður sem
inniheldur hráfosfat, uppleyst að hluta“.

– a.m.k. 2,5% vatnsleysanlegt P2O5 [leysni (1)].

5

6
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(1) Vatnsleysanlegt P2O5
(2) P2O5, leysanlegt í hlutlausu
ammoníumsítrati
(3) P2O5, leysanlegt í hlutlausu
ammoníumsítrati og í vatni

4

5

– fyrir áburð að stofni til úr glæðifosfati: leysni (5),
– fyrir áburð að stofni til úr álkalsíumfosfati: leysni (7),
– fyrir áburð að stofni til úr linu, möluðu hráfosfati: leysni (8).

6

(1) Heildarköfnunarefni
(2) Ef eitthvert forma
köfnunarefnis í (2) til
(4) nemur minnst 1%
miðað við þyngd er
skylt að gefa það form
upp
(3) Eitt af formum
köfnunarefnis í (5) til
(7) (eftir því sem við
á). Köfnunarefni í
formi (7) skal gefið
upp sem köfnunarefni
í formi (8) og (9)

N
4

Fyrir NP-áburð, sem inniheldur ekki tómasargjall,
glæðifosfat, álkalsíumfosfat, hráfosfat, sem er uppleyst að
hluta, eða hráfosfat, er skylt að gefa upp leysni (1), (2) eða
(3):
– ef vatnsleysanlegt P2O5 nær ekki 2% er einungis skylt
að gefa upp leysni (2),
– ef vatnsleysanlegt P2O5 nemur a.m.k. 2% er skylt að
gefa upp leysni (3) og tilgreina vatnsleysanlegt
innihald P2O5 [leysni (1)].

Upplýsingar um eiginleika áburðarins.
Aðrar kröfur
P2O5
5

K2O
6

NP- áburður sem inniheldur krótonýlídendíúrea eða ísóbútýlídendíúrea eða þvagefnisformaldehýð (eftir því sem við á)
Vara sem er framleidd á efnafræðilegan hátt, án íblöndunar lífrænna næringarefna úr dýra- eða jurtaríkinu, og inniheldur krótonýlídendíúrea eða
ísóbútýlídendíúrea eða þvagefnisformaldehýð
– Samtals: 18% (N + P2O5)
– Fyrir hvert næringarefni:
– 5% N
A.m.k. ¼ af uppgefnu heildarinnihaldi köfnunarefnis skal vera köfnunarefni í formi (5) eða (6) eða (7).
A.m.k. 3/5 af uppgefnu heildarinnihaldi köfnunarefnis (7) skulu vera leysanlegir í heitu vatni,
– 5% P2O5.

3

Form, leysni og næringarefnainnihald sem skylt er að gefa upp eins og nánar er tiltekið í 4., 5. og 6. dálki.
Kornastærð
N
P2O5
K2O
1
2
3

Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti miðað við
þyngd):

Heildarköfnunarefni
Nítratbundið köfnunarefni
Ammoníakbundið köfnunarefni
Þvagefnisbundið köfnunarefni
Köfnunarefni úr krótonýlídendíúrea
Köfnunarefni úr ísóbútýlídendíúrea
Köfnunarefni úr
þvagefnisformaldehýði

B.2.2.

2

Tegundarheiti:
Upplýsingar um framleiðsluaðferð:

B.2. NP-áburður (framhald)

1

Nr. 986
22. október 2007

1

Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti miðað við þyngd):

2

(3) Ammoníakbundið
köfnunarefni

(2) Nítratbundið köfnunarefni

(1) Heildarköfnunarefni

P2O5

1

(5) Sýanamíðbundið
köfnunarefni

Prófunarsýnið til að ákvarða leysni (2) og (3) skal vera 1
g.

6

Vatnsleysanlegt K2O

3

K2O

(2) Ef eitthvert forma
köfnunarefnis í (2)
til (5) nemur minnst
1% miðað við
þyngd er skylt að
gefa það form upp

(1) Heildarköfnunarefni

4

N

– Fyrir hvert næringarefni: 3% N, 5% K2O.

– Samtals: 18% (N + K2O)

5

P2O5

Upplýsingar um eiginleika áburðarins.
Aðrar kröfur

(3) Heimilt er að gefa upp
klórinnihald

(2) Áritunin „klórsnauður“
er einungis heimil þegar
klórinnihaldið er ekki
yfir 2%

(1) Vatnsleysanlegt kalíoxíð

6

K2O

NK-áburður

N

(4) Þvagefnisbundið
köfnunarefni

5

Innihald P2O5, sem er einungis leysanlegt í ólífrænum
sýrum, má ekki vera meira en 2%.

Varan er framleidd á efnafræðilegan hátt eða með blöndun, án íblöndunar lífrænna næringarefna úr dýra- eða jurtaríkinu.

4

Tegundarheiti:

3

Upplýsingar um framleiðsluaðferð:

2

Form, leysni og næringarefnainnihald sem skylt er að gefa upp eins og nánar er tiltekið í 4., 5. og 6. dálki.
Kornastærð

B.3.1.

B.3. NK-áburður

(9) Köfnunarefni úr
þvagefnisformaldehýði,
aðeins leysanlegt í köldu
vatni

(8) Köfnunarefni úr
þvagefnisformaldehýði,
aðeins leysanlegt í heitu
vatni

Nr. 986
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— 5% K2O.

2

1

(9) Köfnunarefni úr
þvagefnisformaldehýði, aðeins
leysanlegt í köldu vatni

(8) Köfnunarefni úr
þvagefnisformaldehýði, aðeins
leysanlegt í heitu vatni

(7) Köfnunarefni úr
þvagefnisformaldehýði

(6) Köfnunarefni úr ísóbútýlídendíúrea

(5) Köfnunarefni úr krótonýlídendíúrea

(4) Þvagefnisbundið köfnunarefni

(3) Ammoníakbundið köfnunarefni

(2) Nítratbundið köfnunarefni

(1) Heildarköfnunarefni

P2O5

N

Vatnsleysanlegt K2O

3

K2O

(3) Eitt af formum
köfnunarefnis í (5) til
(7) (eftir því sem við
á). Köfnunarefni í
formi (7) skal gefið
upp sem köfnunarefni
í formi (8) og (9)

(2) Ef eitthvert forma
köfnunarefnis í (2) til
(4) nemur minnst 1%
miðað við þyngd er
skylt að gefa það form
upp

(1) Heildarköfnunarefni

4

N
5

P2O5

Upplýsingar um eiginleika áburðarins.
Aðrar kröfur

6

K2O

(3) Heimilt er að gefa upp
klórinnihald

(2) Áritunin „klórsnauður“ er
einungis heimil þegar
klórinnihaldið er ekki yfir
2%

(1) Vatnsleysanlegt kalíoxíð

A.m.k. 3/5 af uppgefnu heildarinnihaldi köfnunarefnis (7) skulu vera leysanlegir í heitu vatni,

A.m.k. ¼ af uppgefnu heildarinnihaldi köfnunarefnis skal vera köfnunarefni í formi (5) eða (6) eða (7).

— 5% N

— Fyrir hvert næringarefni:

— Samtals: 18% (N + K2O)

Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti miðað við
þyngd):

Form, leysni og næringarefnainnihald sem skylt er að gefa upp eins og nánar er tiltekið í 4., 5. og 6. dálki.
Kornastærð

B.3.2.

NK- áburður sem inniheldur krótonýlídendíúrea eða ísóbútýlídendíúrea eða þvagefnisformaldehýð (eftir því sem við á)
Vara sem er framleidd á efnafræðilegan hátt, án íblöndunar lífrænna næringarefna úr dýra- eða jurtaríkinu, og inniheldur
krótonýlídendíúrea eða ísóbútýlídendíúrea eða þvagefnisformaldehýð

Tegundarheiti:

Upplýsingar um framleiðsluaðferð:

B.3. NK-áburður (framhald)

Nr. 986
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2

1

Fyrir PK-áburð, sem inniheldur ekki tómasargjall, glæðifosfat,
álkalsíumfosfat, hráfosfat, sem er uppleyst að hluta, eða lint,
malað hráfosfat, er skylt að gefa upp leysni (1), (2) eða (3):

– a.m.k. 2,5% vatnsleysanlegt P2O5 [leysni (1)].

– a.m.k. 5% P2O5 sem leysist í vatni og hlutlausu
ammoníumsítrati [leysni (3)],

– a.m.k. 2% P2O5 sem er einungis leysanlegt í ólífrænum sýrum
[leysni (4)],

Þessi tegund áburðar skal innihalda:

Fyrir hann er skylt að gefa upp leysni (1), (3) og (4).

(8) P2O5, leysanlegt í ólífrænum sýrum, þar af skal
a.m.k. 55% af uppgefnu P2O5-innihaldi vera
leysanlegt í 2% maurasýru

PK-áburður, sem inniheldur hráfosfat, sem er uppleyst að
hluta, eða lint, malað hráfosfat, má ekki innihalda
tómasargjall, glæðifosfat og álkalsíumfosfat.

2a

(7) P2O5, leysanlegt í ólífrænum sýrum, þar af skal
a.m.k. 75% af uppgefnu P2O5-innihaldi vera
leysanlegt í basísku ammoníumsítrati (Joulie)

Fyrir þessa áburðartegund, 1, skal prófunarsýnið til að ákvarða
leysni (2) og (3) vera 1 g.

Innihald P2O5, sem er einungis leysanlegt í ólífrænum sýrum, má
ekki vera meira en 2%.

(6b) P2O5, leysanlegt í 2% sítrónusýru

(6a) P2O5, leysanlegt í ólífrænum sýrum, þar af skal
a.m.k. 75% af uppgefnu P2O5-innihaldi vera
leysanlegt í 2% sítrónusýru

(5) P2O5, leysanlegt í basísku ammoníumsítrati
(Petermann)

– ef vatnsleysanlegt P2O5 nemur a.m.k. 2% er skylt að gefa
upp leysni (3) og tilgreina vatnsleysanlegt innihald P2O5
[leysni (1)].

1.

5

P2O5

(4) P2O5, leysanlegt í ólífrænum sýrum eingöngu

4

N

– ef vatnsleysanlegt P2O5 nær ekki 2% er einungis skylt að
gefa upp leysni (2),

Vatnsleysanlegt K2O

3

K2O

(3) P2O5, leysanlegt í hlutlausu ammoníumsítrati og í
vatni

(2) P2O5, leysanlegt í hlutlausu ammoníumsítrati

(1) Vatnsleysanlegt P2O5

P2O5

N

Form, leysni og næringarefnainnihald sem skylt er að gefa upp eins og nánar er tiltekið í 4., 5. og 6. dálki.
Kornastærð

(3) Heimilt er að gefa upp
klórinnihald

(2) Áritunin
„klórsnauður“ er
einungis heimil þegar
klórinnihaldið er ekki
yfir 2%

(1) Vatnsleysanlegt
kalíoxíð

6

K2O

Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti miðað við þyngd):

Upplýsingar um eiginleika áburðarins.
Aðrar kröfur

– Samtals: 18% (P2O5 + K2O)

Upplýsingar um framleiðsluaðferð:

– Fyrir hvert næringarefni: 5% P2O5, 5% K2O.

PK-áburður
Varan sem er framleidd á efnafræðilegan hátt eða með blöndun, án íblöndunar lífrænna næringarefna úr dýra- eða jurtaríkinu.

Tegundarheiti:

B.4. PK-áburður

Nr. 986
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Kornastærð undirstöðuefna úr fosfati:
Tómasargjall
Álkalsíumfosfat
Glæðifosfat
Lint, mulið hráfosfat
Hráfosfat, uppleyst að hluta

1

3

a.m.k. 75% fara í gegnum sigti með 0,160 mm möskvum
a.m.k. 90% fara í gegnum sigti með 0,160 mm möskvum
a.m.k. 75% fara í gegnum sigti með 0,160 mm möskvum
a.m.k. 90% fara í gegnum sigti með 0,063 mm möskvum
a.m.k. 90% fara í gegnum sigti með 0,160 mm möskvum

2

4

5

PK-áburður, sem inniheldur álkalsíumfosfat, má ekki innihalda
tómasargjall, glæðifosfat og hráfosfat sem er uppleyst að hluta.

– fyrir áburð að stofni til úr linu, möluðu hráfosfati: leysni (8).

– fyrir áburð að stofni til úr álkalsíumfosfati: leysni (7),

– fyrir áburð að stofni til úr glæðifosfati: leysni (5),

– fyrir áburð að stofni til úr tómasargjalli: leysni (6a) (Frakkland,
Ítalía, Spánn, Portúgal og Grikkland), (6b) (Þýskaland, Belgía,
Danmörk, Írland, Lúxemborg, Hollandi, Breska konungsríkið og
Austurríki),

Yfirlýsing um leysni P2O5 skal vera í samræmi við eftirfarandi
leysni:

3. Þegar um er að ræða PK-áburð sem inniheldur einungis eina af
eftirfarandi tegundum fosfatáburðar: tómasargjall, glæðifosfat,
álkalsíumfosfat eða lint, malað hráfosfat er skylt að gefa upp tegund
fosfats fyrir aftan tegundarheitið.

Þessi tegund áburðar skal sett á markað sem „PK-áburður sem
inniheldur álkalsíumfosfat“.

– a.m.k. 5% P2O5 samkvæmt leysni (7).

– a.m.k. 2% vatnsleysanlegt P2O5 [(leysni (1)],

Þessi tegund áburðar skal innihalda:

Fyrir hann er skylt að gefa upp leysni (1) og (7), í síðara tilvikinu
eftir að vatnsleysni hefur verið dregin frá.

2b

Fyrir þessa áburðartegund, 2a, skal prófunarsýnið til að ákvarða
leysni (3) vera 3 g.

Þessi tegund áburðar skal sett á markað sem „PK-áburður sem
inniheldur lint, malað hráfosfat“ eða „PK-áburður sem inniheldur
hráfosfat uppleyst að hluta“.
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Ólífrænn, fljótandi áburður

Þvagefnis- (úrea-) og
ammoníumnítratáburður í lausn

Kalsíumnítratlausn

Magnesíumnítratlausn

2

3

4

3

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og með því
að leysa magnesíumnítrat upp í
vatni

Vara sem er framleidd með því
að leysa kalsíumnítrat upp í vatni

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og leyst upp í
vatni, inniheldur ammoníumnítrat
og þvagefni

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og leyst upp í
vatni, í formi sem er stöðugt við
þrýsting andrúmsloftsins, án
íblöndunar lífrænna næringarefna
úr dýra- eða jurtaríkinu

2

Köfnunarefnisáburður í lausn

Upplýsingar um framleiðsluaðferð og
undirstöðuefni

Tegundarheiti

1

1

Nr.

C.1. Eingildur, fljótandi áburður

C.

6% N
Köfnunarefni, gefið upp sem nítratbundið
köfnunarefni.
9% MgO
Magnesíum, gefið upp sem vatnsleysanlegt
magnesíumoxíð.
Lágmarks pH-gildi: 4

8% N
Köfnunarefni, gefið upp sem nítratbundið
köfnunarefni þar sem 1% köfnunarefnis eða
minna er í formi ammoníaks.
Kalsíum, gefið upp sem vatnsleysanlegt
CaO

15% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
heildarköfnunarefni, eða, sé það einungis
fyrir hendi í einu formi, sem nítratbundið
köfnunarefni, ammoníakbundið
köfnunarefni eða þvagefnisbundið
köfnunarefni.
Hámarksinnihald bíúrets:
þvagefnisbundið köfnunarefni × 0,026
26% N
Köfnunarefni, gefið upp sem
heildarköfnunarefni, þar sem u.þ.b.
helmingur köfnunarefnisins er
þvagefnisbundið köfnunarefni.
Hámarksinnihald bíúrets: 0,5%

Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti
miðað við þyngd).
Upplýsingar um hvernig næringarefnin skuli gefin
upp.
Aðrar kröfur
4

Heimilt er að láta eina af
eftirfarandi ábendingum
fylgja tegundarheitinu eftir
því sem við á:
– notist á laufblöð,
– notist í
næringarefnalausnir,
– notist til áburðarvökvunar

5

Aðrar upplýsingar sem tengjast
tegundarheiti

Nítratbundið köfnunarefni.
Vatnsleysanlegt magnesíumoxíð

Heildarköfnunarefni.
Nítratbundið köfnunarefni,
ammoníakbundið köfnunarefni og
þvagefnisbundið köfnunarefni.
Ef innihald bíúrets er innan við 0,2% er
heimilt að bæta við orðinu
„bíúretsnauður“
Heildarköfnunarefni.
Vatnsleysanlegt kalsíumoxíð til þeirra
nota sem mælt er fyrir um í 5. dálki.
Valfrjálst:
– nítratbundið köfnunarefni
– ammoníakbundið köfnunarefni

Heildarköfnunarefni og, fyrir hvert form
sem nemur minnst 1%, nítratbundið
köfnunarefni, ammoníakbundið
köfnunarefni og/eða þvagefnisbundið
köfnunarefni.
Ef innihald bíúrets er innan við 0,2% er
heimilt að bæta við orðinu
„bíúretsnauður“

6

Næringarefnainnihald sem skylt er að gefa upp.
Form og leysni næringarefna.
Aðrar viðmiðanir

Nr. 986
22. október 2007

Köfnunarefnisáburður í lausn
með þvagefnisformaldehýði

Köfnunarefnisáburður í sviflausn
með þvagefnisformaldehýði

6

7

2

Kalsíumnítratsviflausn

1

5

3

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt eða með
sviflausn þvagefnisformaldehýðs
og köfnunarefnisáburðar í skrá A1 í þessari reglugerð, að
undanskildum vörum nr. 3a, 3b
og 5, í vatni

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt eða framleidd
með því að leysa upp
þvagefnisformaldehýð og
köfnunarefnisáburð í skrá A-1 í
þessari reglugerð, að
undanskildum vörum nr. 3a, 3b
og 5, upp í vatni

Vara sem er framleidd með
sviflausn kalsíumnítrats í vatni

4

5

6

Hámarksinnihald bíúrets: (þvagefnisbundið
köfnunarefni + köfnunarefni í
þvagefnisformaldehýði) × 0,026

– nítratbundið köfnunarefni

A.m.k. 1/3 af uppgefnu heildarinnihaldi
köfnunarefnis verður að koma úr
þvagefnisformaldehýði en af því verða
minnst 3/5 að vera leysanlegir í heitu vatni.

Köfnunarefni úr þvagefnisformaldehýði,
aðeins leysanlegu í heitu vatni

Köfnunarefni úr þvagefnisformaldehýði,
aðeins leysanlegu í köldu vatni.

Köfnunarefni úr þvagefnisformaldehýði.

– þvagefnisköfnunarefni.

– ammoníakbundið köfnunarefni,

Heildarköfnunarefni.
Fyrir hvert form sem inniheldur a.m.k.
1%:

Köfnunarefni, gefið upp sem
heildarköfnunarefni.

Köfnunarefni úr þvagefnisformaldehýði

– þvagefnisbundið köfnunarefni.

18% N

Hámarksinnihald bíúrets: (þvagefnisbundið
köfnunarefni + köfnunarefni í
þvagefnisformaldehýði) × 0,026

– nítratbundið köfnunarefni,

A.m.k. 1/3 af uppgefnu heildarinnihaldi
köfnunarefnis skal unnið úr
þvagefnisformaldehýði.

– ammoníakbundið köfnunarefni,

Heildarköfnunarefni.
Fyrir hvert form sem inniheldur a.m.k.
1%:

Vatnsleysanlegt kalsíumoxíð til þeirra
nota sem mælt er fyrir um í 5. dálki.

Nítratbundið köfnunarefni.

Heildarköfnunarefni.

Köfnunarefni, gefið upp sem
heildarköfnunarefni.

– notist til áburðarvökvunar.

– notist í
næringarefnalausnir og –
sviflausnir,

– notist á laufblöð

Heimilt er að láta eina af
eftirfarandi ábendingum
fylgja tegundarheitinu:

18% N

Kalsíum, gefið upp sem vatnsleysanlegt
CaO

14% CaO

Hámarksinnihald ammoníakbundins
köfnunarefnis: 1,0%.

Köfnunarefni, gefið upp sem
heildarköfnunarefni eða sem nítrat- og
ammoníakbundið köfnunarefni.

8% N

Nr. 986
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Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti miðað við þyngd) og
aðrar kröfur:

C.2.2.

(3) Heimilt er að gefa upp klórinnihald

(2) Einungis er heimilt að nota orðið
„klórsnauður“ þegar klórinnihaldið er
ekki yfir 2%

(1) Vatnsleysanlegt kalíoxíð

6

K2O

Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti miðað við
þyngd) og aðrar kröfur:

– Hámarksinnihald bíúrets: þvagefnisbundið köfnunarefni × 0,026

– Fyrir hvert næringarefni: 3% N, 4% P2O5, 4% K2O

– Samtals: 20%, (N + P2O5 + K2O)

NPK-áburður í sviflausn

Vatnsleysanlegt P2O5

5

P2O5

Vara í fljótandi formi þar sem næringarefnin eru fengin úr efnum sem eru í senn í sviflausn í vatni og uppleyst, án íblöndunar
lífrænna næringarefna úr dýra- eða jurtaríkinu

(3) Ef innihald bíúrets
er innan við 0,2% er
heimilt að bæta við
orðinu
„bíúretsnauður“

(2) Ef eitthvert forma
köfnunarefnis í (2)
til (4) nemur minnst
1% miðað við
þyngd er skylt að
gefa það form upp

(1) Heildarköfnunarefni

4

N

Tegundarheiti:

Vatnsleysanlegt K2O

3

K2O

Upplýsingar um framleiðsluaðferð:

C.2. Fjölgildur, fljótandi áburður (framhald)

(4) Þvagefnisköfnunarefni

(3) Ammoníakbundið
köfnunarefni

(2) Nítratbundið
köfnunarefni

Vatnsleysanlegt P2O5

2

1

(1) Heildarköfnunarefni

P2O5

N

Upplýsingar um eiginleika áburðarins.
Aðrar kröfur

– Hámarksinnihald bíúrets: þvagefnisbundið köfnunarefni × 0,026

– Fyrir hvert næringarefni: 2% N, 3% P2O5, 3% K2O

– Samtals: 15%, (N + P2O5 + K2O)

Form, leysni og næringarefnainnihald sem skylt er að gefa upp eins og nánar er tiltekið í 4., 5. og 6. dálki.
Kornastærð

C.2.1.

NPK-áburður í lausn
Vara, sem er framleidd á efnafræðilegan hátt og leyst upp í vatni, í formi sem er stöðugt við þrýsting andrúmsloftsins, án
íblöndunar lífrænna næringarefna úr dýra- eða jurtaríkinu

Tegundarheiti:

Upplýsingar um framleiðsluaðferð:

C.2. Fjölgildur, fljótandi áburður

Nr. 986
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(2) P2O5, leysanlegt í hlutlausu
ammoníumsítrati

(3) P2O5, leysanlegt í hlutlausu
ammoníumsítrati og vatni

(2) Nítratbundið
köfnunarefni

(3) Ammoníakbundið
köfnunarefni

Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti miðað við
þyngd):

(3) Ammoníakbundið
köfnunarefni

(2) Nítratbundið köfnunarefni

Vatnsleysanlegt P2O5

2

1

(1) Heildarköfnunarefni

P2O5

N

(4) Þvagefnisbundið
köfnunarefni

(3) Heimilt er að gefa
upp klórinnihald

(2) Einungis er heimilt
að nota orðið
„klórsnauður“ þegar
klórinnihaldið er
ekki yfir 2%

(1) Vatnsleysanlegt
kalíoxíð

6

K2O

3

K2O

(3) Ef innihald bíúrets er innan við 0,2% er
heimilt að bæta við orðinu
„bíúretsnauður“

(2) Ef eitthvert forma köfnunarefnis í (2) til
(4) nemur minnst 1% miðað við þyngd
er skylt að gefa það form upp

(1) Heildarköfnunarefni

4

N

Vatnsleysanlegt P2O5

5

P2O5

Upplýsingar um eiginleika áburðarins.
Aðrar kröfur

– Hámarksinnihald bíúrets: þvagefnisbundið köfnunarefni × 0,026

– Fyrir hvert næringarefni: 3% N, 5% P2O5

– Samtals: 18%, (N + P2O5)

6

K2O

Vara sem er framleidd á efnafræðilegan hátt og leyst upp í vatni, í formi sem er stöðugt við þrýsting andrúmsloftsins, án íblöndunar
lífrænna næringarefna úr dýra- eða jurtaríkinu

(2) ef vatnsleysanlegt P2O5 nemur a.m.k.
2% er skylt að gefa upp leysni (3) og
tilgreina vatnsleysanlegt P2O5-innihald.

(1) ef vatnsleysanlegt P2O5 nær ekki 2% ber
einungis að gefa upp leysni (2)

Áburðurinn má ekki innihalda tómasargjall,
álkalsíumfosfat, glæðifosföt, fosföt, sem eru
uppleyst að hluta, eða hráfosfat

5

P2O5

Upplýsingar um framleiðsluaðferð:

Form, leysni og næringarefnainnihald sem skylt er að gefa upp eins og nánar er tiltekið í 4., 5. og 6. dálki.
Kornastærð

C.2.3.

(3) Ef innihald bíúrets er
innan við 0,2% er
heimilt að bæta við
orðinu
„bíúretsnauður“

(2) Ef eitthvert forma
köfnunarefnis í (2) til
(4) nemur minnst 1%
miðað við þyngd er
skylt að gefa það form
upp

(1) Heildarköfnunarefni

4

N

NP-áburður í lausn

Vatnsleysanlegt K2O

3

K2O

Upplýsingar um eiginleika áburðarins
Aðrar kröfur

Tegundarheiti:

C.2. Fjölgildur, fljótandi áburður (framhald)

(4) Þvagefnisbundið
köfnunarefni

(1) Vatnsleysanlegt P2O5

2

1

(1) Heildarköfnunarefni

P2O5

N

Form, leysni og næringarefnainnihald sem skylt er að gefa upp eins og nánar er tiltekið í 4., 5. og 6. dálki.
Kornastærð

Nr. 986
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Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti
miðað við þyngd):

(4) Þvagefnisköfnunarefni

(3) Ammoníakbundið
köfnunarefni

(3) P2O5, leysanlegt í hlutlausu ammoníumsítrati
og vatni

(2) Nítratbundið köfnunarefni (2) P2O5, leysanlegt í hlutlausu ammoníumsítrati

(1) Vatnsleysanlegt P2O5

2

1

(1) Heildarköfnunarefni

P2O5

N
3

K2O

(1) Ef vatnsleysanlegt P2O5 nær ekki 2% ber
einungis að gefa upp leysni (2),

5

P2O5

(2) Ef eitthvert forma köfnunarefnis í
(2) Ef vatnsleysanlegt P2O5 nemur a.m.k. 2% er
(2) til (4) nemur minnst 1% miðað
skylt að gefa upp leysni (3) og tilgreina
við þyngd er skylt að gefa það form
vatnsleysanlegt innihald P2O5.
upp
Áburðurinn má ekki innihalda tómasargjall,
(3) Ef innihald bíúrets er innan við
álkalsíumfosfat, glæðifosföt og fosfat, sem er
0,2% er heimilt að bæta við orðinu uppleyst að hluta, eða hráfosfat
„bíúretsnauður“

(1) Heildarköfnunarefni

4

N

Upplýsingar um eiginleika áburðarins.
Aðrar kröfur

– Hámarksinnihald bíúrets: þvagefnisbundið köfnunarefni × 0,026

– Fyrir hvert næringarefni: 3% N, 5% P2O5

– Samtals: 18%, (N + P2O5)

6

K2O

Vara í fljótandi formi þar sem næringarefnin eru fengin úr efnum sem eru í senn uppleyst og í sviflausn í vatni, án íblöndunar lífrænna
næringarefna úr dýra- eða jurtaríkinu

Upplýsingar um framleiðsluaðferð:

Form, leysni og næringarefnainnihald sem skylt er að gefa upp eins og nánar er tiltekið í 4., 5. og 6. dálki.
Kornastærð

C.2.4.

NP-áburður í sviflausn

Tegundarheiti:

C.2. Fjölgildur, fljótandi áburður (framhald)

Nr. 986
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Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti miðað við
þyngd):

– Samtals: 15% (N + K2O)

2

1

C.2.6.

– Hámarksinnihald bíúrets: þvagefnisbundið köfnunarefni × 0,026

– Fyrir hvert næringarefni: 3% N, 5% K2O

– Samtals: 18% (N + K2O)

Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti
miðað við þyngd):

(3) Heimilt er að gefa upp
klórinnihald

(2) Einungis er heimilt að nota orðið
„klórsnauður“ þegar
klórinnihaldið er ekki yfir 2%

(1) Vatnsleysanlegt kalíoxíð

6

K2O

Vara í fljótandi formi þar sem næringarefnin eru fengin úr efnum sem eru í senn uppleyst og í sviflausn í vatni, án íblöndunar lífrænna
næringarefna úr dýra- eða jurtaríkinu

5

P2O5

Upplýsingar um framleiðsluaðferð:

(3) Ef innihald bíúrets er innan við
0,2% er heimilt að bæta við orðinu
„bíúretsnauður“

(2) Ef eitthvert forma köfnunarefnis í
(2) til (4) nemur minnst 1% miðað
við þyngd er skylt að gefa það form
upp

(1) Heildarköfnunarefni

4

N

NK-áburður í sviflausn

Vatnsleysanlegt K2O

3

K2O

Tegundarheiti:

C.2. Fjölgildur, fljótandi áburður (framhald)

(4) Þvagefnisbundið
köfnunarefni

(3) Ammoníakbundið
köfnunarefni

(2) Nítratbundið köfnunarefni

(1) Heildarköfnunarefni

P2O5

N

Upplýsingar um eiginleika áburðarins.
Aðrar kröfur

– Hámarksinnihald bíúrets: þvagefnisbundið köfnunarefni × 0,026

– Fyrir hvert næringarefni: 3% N, 5% K2O

Form, leysni og næringarefnainnihald sem skylt er að gefa upp eins og nánar er tiltekið í 4., 5. og 6. dálki.
Kornastærð

C.2.5.

NK-áburður í lausn
Vara, sem er framleidd á efnafræðilegan hátt og leyst upp í vatni, í formi sem er stöðugt við þrýsting andrúmsloftsins, án íblöndunar
lífrænna næringarefna úr dýra- eða jurtaríkinu

Tegundarheiti:

Upplýsingar um framleiðsluaðferð:

C.2. Fjölgildur, fljótandi áburður (framhald)

Nr. 986
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2

1

2

1

Vatnsleysanlegt P2O5

P2O5

N

Vatnsleysanlegt K2O

3

K2O
4

N

Vatnsleysanlegt P2O5

5

P2O5

– Fyrir hvert næringarefni: 5% P2O5, 5% K2O.

– Samtals: 18% (P2O5 + K2O)

(3) Heimilt er að gefa upp klórinnihald

(2) Einungis er heimilt að nota orðið „klórsnauður“ þegar
klórinnihaldið er ekki yfir 2%

6

K2O

(1) Vatnsleysanlegt kalíoxíð

Upplýsingar um eiginleika áburðarins.
Aðrar kröfur

Vara, sem er framleidd á efnafræðilegan hátt og leyst upp í vatni, án íblöndunar lífrænna næringarefna úr dýra- eða jurtaríkinu.

Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti miðað við
þyngd):

Upplýsingar um framleiðsluaðferð:

Form, leysni og næringarefnainnihald sem er skylt að gefa upp eins og nánar er tiltekið í 4., 5. og 6. dálki.
Kornastærð

C.2.7.

(3) Ef innihald bíúrets er
innan við 0,2% er
heimilt að bæta við
orðinu
„bíúretsnauður“

(3) Heimilt er að gefa upp
klórinnihald

(2) Einungis er heimilt að nota
orðið „klórsnauður“ þegar
klórinnihaldið er ekki yfir 2%

(2) Ef eitthvert forma
köfnunarefnis í (2) til
(4) nemur minnst 1%
miðað við þyngd er
skylt að gefa það form
upp

6

K2O

(1) Vatnsleysanlegt kalíoxíð

5

P2O5

(1) Heildarköfnunarefni

4

N

PK-áburður í lausn

Vatnsleysanlegt
K2O

3

K2O

Upplýsingar um eiginleika áburðarins.
Aðrar kröfur

Tegundarheiti:

C.2. Fjölgildur, fljótandi áburður (framhald)

(4) Þvagefnisbundið
köfnunarefni

(3) Ammoníakbundið
köfnunarefni

(2) Nítratbundið
köfnunarefni

(1) Heildarköfnunarefni

P2O5

N

Form, leysni og næringarefnainnihald sem er skylt að gefa upp eins og nánar er tiltekið í 4., 5. og 6. dálki.
Kornastærð
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Lágmarksinnihald næringarefna (hundraðshluti miðað við
þyngd):

2

1

(3) P2O5, leysanlegt í hlutlausu ammoníumsítrati og í
vatni

(2) P2O5, leysanlegt í hlutlausu ammoníumsítrati

(1) Vatnsleysanlegt P2O5

P2O5

N

Vatnsleysanlegt K2O

3

K2O
4

N
5

P2O5

Upplýsingar um eiginleika áburðarins.
Aðrar kröfur

Áburðurinn má ekki innihalda tómasargjall,
álkalsíumfosfat, glæðifosföt, fosföt, sem eru uppleyst
að hluta, eða hráfosfat

(2) ef vatnsleysanlegt P2O5 nemur a.m.k. 2% er skylt
að gefa upp leysni (3) og vatnsleysanlegt innihald
P2O5.

(1) Ef vatnsleysanlegt P2O5 nær ekki 2% er einungis
skylt að gefa upp leysni (2),

– Fyrir hvert næringarefni: 5% P2O5, 5% K2O

– Samtals: 18% (P2O5 + K2O)

(3) Heimilt er að gefa upp
klórinnihald

(2) Einungis er heimilt að nota orðið
„klórsnauður“ þegar
klórinnihaldið er ekki yfir 2%

(1) Vatnsleysanlegt kalíoxíð

6

K2O

Vara í fljótandi formi þar sem næringarefnin eru fengin úr efnum sem eru í senn uppleyst og í sviflausn í vatni, án íblöndunar lífrænna
næringarefna úr dýra- eða jurtaríkinu

Upplýsingar um framleiðsluaðferð:

Form, leysni og næringarefnainnihald sem er skylt að gefa upp eins og nánar er tiltekið í 4., 5. og 6. dálki.
Kornastærð

C.2.8.

PK-áburður í sviflausn

Tegundarheiti:

C.2. Fjölgildur, fljótandi áburður (framhald)
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Kalsíumklóríðlausn

Brennisteinn sem frumefni

Kíserít

Magnesíumsúlfat

Magnesíumsúlfatlausn

Magnesíumhýdroxíð

2

3

4

5

5.1

5.2

2

1

Kalsíumsúlfat

Tegundarheiti

Nr.

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
magnesíumhýdroxíð sem
undirstöðuefni

Vara sem er framleidd með því að
leysa iðnaðar-magnesíumsúlfat upp í
vatni

Vara sem inniheldur sjövatnað
magnesíumsúlfat sem undirstöðuefni

Vara úr jarðefnum, aðalinnihaldsefni
er einvatnað magnesíumsúlfat

Meira eða minna hreinsaður
brennisteinn af náttúrlegum toga eða
úr iðnaðarframleiðslu

Kalsíumklóríðlausn úr
iðnaðarframleiðslu

Náttúruleg afurð eða iðnaðarvara sem
inniheldur kalsíumsúlfat með
breytilegu vatnsinnihaldi

3

Upplýsingar um framleiðsluaðferð og
undirstöðuefni

Ólífrænn áburður sem inniheldur aukanæringarefni

1

D.

60% MgO
Kornastærð: minnst 99% fara í
gegnum sigti með 0,063 mm
möskvum

5% MgO
10% SO3
Magnesíum og brennisteinn, gefin
upp sem vatnsleysanlegt
magnesíumoxíð og vatnsleysanlegt
brennisteinsanhýdríð

15% MgO
28% SO3
Magnesíum og brennisteinn, gefin
upp sem vatnsleysanlegt
magnesíumoxíð og
brennisteinsþríoxíð

24% MgO
45% SO3
Magnesíum og brennisteinn, gefin
upp sem vatnsleysanlegt
magnesíumoxíð og
brennisteinsþríoxíð

98% S (245%: SO3)
Brennisteinn, gefinn upp sem
heildarinnihald SO3

12% CaO
Kalsíum, gefið upp sem
vatnsleysanlegt CaO

25% CaO
35% SO3
Kalsíum og brennisteinn, gefin upp
sem heildarinnihald CaO + SO3
Mölunarfínleiki:
– a.m.k. 80% fara í gegnum sigti
með 2 mm möskvum,
– a.m.k. 99% fara í gegnum sigti
með 10 mm möskvum

4

Lágmarksinnihald næringarefna
(hundraðshluti miðað við þyngd).
Upplýsingar um hvernig næringarefnin
skuli gefin upp
Aðrar kröfur

Vatnsleysanlegt magnesíumoxíð.
Valkvætt: vatnsleysanlegt
brennisteinsþríoxíð

Vatnsleysanlegt magnesíumoxíð.
Valkvætt: vatnsleysanlegt
brennisteinsanhýdríð

Heimilt er að bæta við viðteknum
vöruheitum

Heimilt er að bæta við viðteknum
vöruheitum

Heildarmagnesíumoxíð

Vatnsleysanlegt magnesíumoxíð.
Valkvætt: vatnsleysanlegt
brennisteinsþríoxíð

Heildarinnihald brennisteinsþríoxíðs

Kalsíumoxíð.
Valkvætt: til úðunar á plöntur

Heildarbrennisteinsþríoxíð.
Valkvætt: heildarinnihald CaO

6

Næringarefnainnihald sem skylt er að gefa
upp.
Form og leysni næringarefna.
Aðrar viðmiðanir

Heimilt er að bæta við viðteknum
vöruheitum

Heimilt er að bæta við viðteknum
vöruheitum

5

Aðrar upplýsingar sem tengjast
tegundarheiti
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13% MgO
Magnesíum, gefið upp sem
magnesíumoxíð.
Hámarksinnihald kalsíums: 3% CaO

Vara sem er framleidd með því að
leysa upp iðnaðar-magnesíumklóríð.

4

24% MgO

3

Vara sem er framleidd með sviflausn
tegundar nr. 5.2

Natríumbórat

Kalsíumbórat

Bóretanólamín

1b

1c

1d

2

Bórsýra

1

1a

Tegundarheiti

Bór

E.1.1.

Nr.

Áburður sem inniheldur aðeins eitt snefilefni

E.1.

Vara sem er framleidd með því að
láta bórsýru hvarfast við etanólamín

Vara sem er framleidd úr kólmaníti
eða pandermíti og inniheldur
kalsíumbóröt sem undirstöðuefni

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
natríumbórat

Vara sem er framleidd með því að
láta sýru verka á bórat

3

Upplýsingar um framleiðsluaðferð og
undirstöðuefni

6

8% vatnsleysanlegt B

Vatnsleysanlegt bór (B)

Heildarbór (B)

Heimilt er að bæta við viðteknum
vöruheitum

Kornastærð: a.m.k. 98% fara í
gegnum sigti með 0,063 mm
möskvum

7% heildarinnihald B

Vatnsleysanlegt bór (B)

Heimilt er að bæta við viðteknum
vöruheitum

10% vatnsleysanlegt B

Vatnsleysanlegt bór (B)

6

Næringarefnainnihald sem skylt er að
gefa upp.
Form og leysni næringarefna.
Aðrar viðmiðanir

Magnesíumoxíð

Heildarmagnesíumoxíð

Heimilt er að bæta við viðteknum
vöruheitum

5

Aðrar upplýsingar sem tengjast
tegundarheiti

5

14% vatnsleysanlegt B

4

Lágmarksinnihald næringarefna
(hundraðshluti miðað við þyngd).
Upplýsingar um hvernig næringarefnin
skuli gefin upp.
Aðrar kröfur

3. athugasemd: Sé snefilefni fyrir hendi í klóbundnu formi er skylt að gefa upp á hvaða sýrustigsbili klóbundni hlutinn er nægilega stöðugur.

2. athugasemd: Leysist varan upp að fullu í vatni án leifa í föstu formi er heimilt að lýsa henni með orðunum „til upplausnar“.

1. athugasemd: Heimilt er að tilgreina klóbindil með efnatákni hans eins og sett er fram í E.3.

Eftirfarandi athugasemdir gilda um allan E-hlutann.

Ólífrænn áburður sem inniheldur snefilefni

Til skýringar:

E.

Magnesíumklóríðlausn

6

2

Sviflausn magnesíumhydroxíðs

1

5.3
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Klóbundið kóbalt

Klóbaltáburður í lausn

2b

2c

2

1

Kóbaltsalt

Tegundarheiti

Nr.

Kóbalt

2a

E.1.2.

Bóratáburður í sviflausn

1f

2

Bóratáburður í lausn

1

1e

3

Vara sem er framleidd með því að
leysa upp tegundir nr. 2a og/eða eina
af tegundum nr. 2b í vatni

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt með tengingu
kóbalts og klóbindils

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
ólífrænt kóbaltsalt

3

Upplýsingar um framleiðsluaðferð og
undirstöðuefni

Vara sem er framleidd með því að
leysa upp tegundir nr. 1a og/eða 1b
og/eða 1d í vatni

Vara sem er framleidd með því að
leysa upp tegundir nr. 1a og/eða 1b
og/eða 1d

4

5

Skylt er að tilgreina í
tegundarheitinu:

2% vatnsleysanlegt Co

(2) heiti klóbindla, ef um þá er að
ræða

(1) heiti ólífrænu mínusjónarinnar
eða -jónanna,

Heiti klóbindils

Skylt er að tilgreina heiti ólífrænu
mínusjónarinnar í tegundarheitinu

5

Aðrar upplýsingar sem tengjast
tegundarheiti

Skylt er að tilgreina heiti
efnisþáttanna í tegundarheitinu

Skylt er að tilgreina heiti
efnisþáttanna í tegundarheitinu

2% vatnsleysanlegt Co, þar af skulu
a.m.k. 8/10 af uppgefnu gildi vera
klóbundnir

19% vatnsleysanlegt Co

4

Lágmarksinnihald næringarefna
(hundraðshluti miðað við þyngd).
Upplýsingar um hvernig næringarefnin
skuli gefin upp.
Aðrar kröfur

2% vatnsleysanlegt B

2% vatnsleysanlegt B

6

Klóbundið kóbalt (Co), ef um það er
að ræða

Vatnsleysanlegt kóbalt (Co)

Klóbundið kóbalt (Co)

Vatnsleysanlegt kóbalt (Co)

Vatnsleysanlegt kóbalt (Co)

6

Næringarefnainnihald sem skylt er að
gefa upp.
Form og leysni næringarefna.
Aðrar viðmiðanir

Vatnsleysanlegt bór (B)

Vatnsleysanlegt bór (B)
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Koparoxíð

Koparhýdroxíð

Klóbundinn kopar

Koparáburður

Koparáburður í lausn

Koparoxýklóríð

Koparoxýklóríð í sviflausn

3b

3c

3d

3e

3f

3g

3h

2

1

Koparsalt

Tegundarheiti

Nr.

Kopar

3a

E.1.3.

50% heildarkopar
Kornastærð: a.m.k. 98% fara í
gegnum sigti með 0,063 mm
möskvum
17% heildarinnihald Cu

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
koparoxýklóríð [Cu2Cl(OH)3] sem
undirstöðuefni
Vara sem er framleidd með sviflausn
tegundar nr. 3g

3% vatnsleysanlegur Cu

70% heildarinnihald Cu
Kornastærð: a.m.k. 98% fara í
gegnum sigti með 0,063 mm
möskvum
45% heildarkopar
Kornastærð: a.m.k. 98% fara í
gegnum sigti með 0,063 mm
möskvum
9% vatnsleysanlegur Cu, þar af
skulu a.m.k. 8/10 af uppgefnu gildi
vera klóbundnir
5% heildarinnihald Cu

20% vatnsleysanlegur Cu

Lágmarksinnihald næringarefna
(hundraðshluti miðað við þyngd).
Upplýsingar um hvernig næringarefnin
skuli gefin upp.
Aðrar kröfur
4

Vara sem er framleidd með því að
leysa upp tegundir nr. 3a og/eða eina
af tegundum nr. 3d í vatni

Vatnsleysanleg vara sem er
framleidd á efnafræðilegan hátt með
tengingu kopars og klóbindils
Vara sem er framleidd með blöndun
tegunda nr. 3a og/eða 3b og/eða 3c
og/eða einni tegund nr. 3d og, ef
þörf krefur, fylliefni sem er hvorki
eitrað né hefur næringargildi

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
koparhýdroxíð sem undirstöðuefni

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
ólífrænt koparsalt sem
undirstöðuefni
Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
koparoxíð sem undirstöðuefni

3

Upplýsingar um framleiðsluaðferð og
undirstöðuefni

Heildarkopar (Cu).
Vatnsleysanlegur kopar (Cu), ef
hann nemur a.m.k. fjórðungi
heildarkopars.
Klóbundinn kopar (Cu), ef um hann
er að ræða
Vatnsleysanlegur kopar (Cu).
Klóbundinn kopar (Cu), ef um hann
er að ræða

Skylt er að tilgreina í
tegundarheitinu:
(1) heiti koparþáttarins eða
-þáttanna
(2) heiti klóbindla, ef um þá er að
ræða
Skylt er að tilgreina í
tegundarheitinu:
(1) heiti ólífrænu mínusjónarinnar
eða -jónanna,
(2) heiti klóbindla, ef um þá er að
ræða

Heildarkopar (Cu)

Heildarkopar (Cu)

Vatnsleysanlegur kopar (Cu).
Klóbundinn kopar (Cu)

Heildarkopar (Cu)

Heildarkopar (Cu)

Vatnsleysanlegur kopar (Cu)

6

Næringarefnainnihald sem skylt er að
gefa upp
Form og leysni næringarefna.
Aðrar viðmiðanir

Heiti klóbindils

Skylt er að tilgreina heiti ólífrænu
mínusjónarinnar í tegundarheitinu

5

Aðrar upplýsingar sem tengjast
tegundarheiti
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Klóbundið mangan

Manganoxíð

5b

5c

2

Mangansalt

1

5a

Tegundarheiti

Nr.

Mangan

Járnáburður í lausn

4c

E.1.5.

Klóbundið járn

4b

2

1

Járnsalt

Tegundarheiti

Nr.

Járn

4a

E.1.4.

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
ólífrænt mangansalt (Mn II) sem
undirstöðuefni
Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt með tengingu
mangans og klóbindils
Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
manganoxíð sem undirstöðuefni

3

Upplýsingar um framleiðsluaðferð og
undirstöðuefni

Vara sem er framleidd með því að
leysa upp tegundir nr. 4a og/eða eina
af tegundum nr. 4b í vatni

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
ólífrænt járnsalt sem undirstöðuefni
Vatnsleysanleg vara sem er
framleidd með því að láta járn
hvarfast við klóbindlana sem eru
tilgreindir í skránni í kafla E.3 í
I. viðauka

3

Upplýsingar um framleiðsluaðferð og
undirstöðuefni

Skylt er að tilgreina heiti
mínusjónarinnar í saltinu í
tegundarheitinu
Heiti klóbindilsins

5% vatnsleysanlegt Mn, þar af skulu
a.m.k. 8/10 af uppgefnu gildi vera
klóbundnir
40% heildarmangan Mn
Kornastærð: a.m.k. 80% fara í
gegnum sigti með 0,063 mm
möskvum

5

Aðrar upplýsingar sem tengjast
tegundarheiti

17% vatnsleysanlegt Mn

Lágmarksinnihald næringarefna
(hundraðshluti miðað við þyngd).
Upplýsingar um hvernig næringarefnin
skuli gefin upp.
Aðrar kröfur
4

Skylt er að tilgreina í
tegundarheitinu:
(1) heiti ólífrænu mínusjónarinnar
eða -jónanna,
(2) heiti klóbindla, ef um þá er að
ræða

Heiti klóbindlannna

5% vatnsleysanlegt járn (Fe), þar af
skal klóbundni hlutinn vera a.m.k.
80%.

2% vatnsleysanlegt Fe

Skylt er að tilgreina heiti ólífrænu
mínusjónarinnar í tegundarheitinu

5

Aðrar upplýsingar sem tengjast
tegundarheiti

12% vatnsleysanlegt Fe

Lágmarksinnihald næringarefna
(hundraðshluti miðað við þyngd).
Upplýsingar um hvernig næringarefnin
skuli gefin upp.
Aðrar kröfur
4

Heildarmangan (Mn)

Vatnsleysanlegt mangan (Mn).
Klóbundið mangan (Mn)

Vatnsleysanlegt mangan (Mn)

6

Næringarefnainnihald sem skylt er að
gefa upp.
Form og leysni næringarefna.
Aðrar viðmiðanir

– Vatnsleysanlegt járn (Fe)
– Klóbundinn hluti (EN 13366)
– Hver klóbundinn hluti járns (Fe),
svo fremi hlutfall hans sé yfir 2%
(EN 13368, 1. og 2. hluti)
Vatnsleysanlegt járn (Fe)
Klóbundið járn (Fe), ef um það er að
ræða

Vatnsleysanlegt járn (Fe)

6

Næringarefnainnihald sem skylt er að
gefa upp.
Form og leysni næringarefna.
Aðrar viðmiðanir
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Natríummólýbdat

Ammoníummólýbdat

Mólýbdenáburður

Mólýbdenáburður í lausn

6a

6b

6c

6d

Nr.

Tegundarheiti

Manganáburður í lausn

5e

E.1.6. Mólýbden

Manganáburður

2

5d

1

Vara sem er framleidd með því að
leysa upp tegundir nr. 6a og/eða eina
af tegundum nr. 6b í vatni

Vara fengin með því að blanda
saman tegundum nr. 6a og 6b

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
ammoníummólýbdat sem
undirstöðuefni

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
natríummólýbdat sem undirstöðuefni

Upplýsingar um framleiðsluaðferð og
undirstöðuefni

Vara sem er framleidd með því að
leysa upp tegundir nr. 5a og/eða eina
af tegundum nr. 5b í vatni

Vara fengin með því að blanda
saman tegundum nr. 5a og 5c

3

6

3% vatnsleysanlegt Mo

35% vatnsleysanlegt Mo

Skylt er að tilgreina heiti
mólýbdenþáttarins eða -þáttanna í
tegundarheitinu

Vatnsleysanlegt mólýbden (Mo)

Vatnsleysanlegt mólýbden (Mo)

Vatnsleysanlegt mólýbden (Mo)

50% vatnsleysanlegt Mo

Aðrar viðmiðanir

Form og leysni næringarefna.

Næringarefnainnihald sem skylt er að
gefa upp.

Klóbundið mangan (Mn), ef um það
er að ræða

Vatnsleysanlegt mangan (Mn)

Heildarmangan (Mn).
Vatnsleysanlegt mangan (Mn), þar
sem það nemur a.m.k. fjórðungi
heildarinnihalds mangans

Vatnsleysanlegt mólýbden (Mo)

Skylt er að tilgreina heiti
mólýbdenþáttanna í tegundarheitinu

Aðrar upplýsingar sem tengjast
tegundarheiti

(2)
heiti klóbindla, ef um þá er
að ræða

(1)
heiti ólífrænu
mínusjónarinnar eða -jónanna,

Skylt er að tilgreina í
tegundarheitinu:

Skylt er að tilgreina heiti efnisþátta
mangans í tegundarheitinu

5

35% vatnsleysanlegt Mo

Aðrar kröfur

Upplýsingar um hvernig næringarefnin
skuli gefin upp.

Lágmarksinnihald næringarefna
(hundraðshluti miðað við þyngd).

3% vatnsleysanlegt Mn

17% heildarinnihald Mn

4
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Klóbundið sink

Sinkoxíð

Sinkáburður

Sinkáburður í lausn

7b

7c

7d

7e

2

1

Sinksalt

Tegundarheiti

Nr.

Sink

7a

E.1.7.

Vara sem er framleidd með því að
leysa upp tegundir nr. 7a og/eða eina
af tegund nr. 7b í vatni

Vara sem er framleidd með því að
blanda saman tegundum nr. 7a og 7c

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
sinkoxíð sem undirstöðuefni

Vatnsleysanleg vara sem er
framleidd með efnafræðilegri
tengingu sinks og klóbindils

Vara sem er framleidd á
efnafræðilegan hátt og inniheldur
ólífrænt sinksalt sem undirstöðuefni

3

Upplýsingar um framleiðsluaðferð og
undirstöðuefni

3% vatnsleysanlegt Zn

30% heildainnihald Zn

Kornastærð: a.m.k. 80% fara í
gegnum sigti með 0,063 mm
möskvum

70% heildarsink

(2) heiti klóbindla, ef um þá er að
ræða

(1) heiti ólífrænu mínusjónarinnar
eða -jónanna,

Skylt er að tilgreina í
tegundarheitinu:

Skylt er að tilgreina heiti
sinkþáttanna í tegundarheitinu

Vatnsleysanlegt sink (Zn).

Heiti klóbindilsins

5% vatnsleysanlegt Zn, þar af skulu
a.m.k. 8/10 af uppgefnu innihaldi
vera klóbundnir

Klóbundið sink (Zn), ef um það er
að ræða

Vatnsleysanlegt sink (Zn).

Vatnsleysanlegt sink (Zn), ef það
nemur a.m.k. fjórðungi heildarsinks

Heildarsink (Zn).

Heildarsink (Zn)

Klóbundið sink (Zn)

Vatnsleysanlegt sink (Zn)

6

Næringarefnainnihald sem skylt er að
gefa upp.
Form og leysni næringarefna.
Aðrar viðmiðanir

Skylt er að tilgreina heiti ólífrænu
mínusjónarinnar í tegundarheitinu

5

Aðrar upplýsingar sem tengjast
tegundarheiti

15% vatnsleysanlegt Zn

4

Lágmarksinnihald næringarefna
(hundraðshluti miðað við þyngd).
Upplýsingar um hvernig næringarefnin
skuli gefin upp.
Aðrar kröfur
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E.2.

Lágmarksinnihald snefilefna, gefið upp sem hundraðshluti af þyngd áburðar

E.2.1. Áburðarblöndur í föstu eða fljótandi formi sem innihalda snefilefni
Ef snefilefnið er
einungis í formi steinda

klóbundið eða flókabundið

Fyrir snefilefni
Bór (B)

0,2

0,2

Kóbalt (Co)

0,02

0,02

Kopar (Cu)

0,5

0,1

Járn (Fe)

2,0

0,3

Mangan (Mn)

0,5

0,1

Mólýbden (Mo)

0,02

—

Sink (Zn)

0,5

0,1

Lágmarksinnihald snefilefnis í blöndu í föstu formi: 5% miðað við massa áburðarins.
Lágmarksinnihald snefilefnis í fljótandi blöndu: 2% miðað við massa áburðarins.

E.2.2. EB-áburður sem inniheldur aðal- og/eða aukanæringarefni ásamt snefilefnum og er borinn á jarðveg
Til notkunar á akra eða graslendi

Til notkunar í garðrækt

Bór (B)

0,01

0,01

Kóbalt (Co)

0,002

—

Kopar (Cu)

0,01

0,002

Járn (Fe)

0,5

0,02

Mangan (Mn)

0,1

0,01

Mólýbden (Mo)

0,001

0,001

Sink (Zn)

0,01

0,002

E.2.3. EB-áburður sem inniheldur aðal- og/eða aukanæringarefni ásamt snefilefnum og er úðað á lauf
Bór (B)

0,010

Kóbalt (Co)

0,002

Kopar (Cu)

0,002

Járn (Fe)

0,020

Mangan (Mn)

0,010

Mólýbden (Mo)

0,001

Sink (Zn)

0,002

Nr. 986

22. október 2007
E.3.

Skrá yfir leyfða, lífræna klóbindla (chelating agents) og bindla (complexing agents) fyrir snefilefni

Eftirfarandi vörur eru leyfðar, að því tilskildu að þær uppfylli kröfurnar í tilskipun 67/548/EBE (1), með áorðnum
breytingum
E.3.1. Klóbindlar (2)
Sýrur eða sölt af natríum, kalíum eða ammoníum ásamt:
etýlendíamíntetraediksýru

EDTA

C10H16O8N2

díetýlentríamínpentaediksýru

DTPA

C14H23O10N3

[o,o]: etýlendíamín-dí-(o-hýdroxýfenýl)edikssýru

EDDHA

C18H20O6N2

[o,p]: etýlendíamín-N-(o-hýdroxýfenýl)edikssýra-N'-(phýdroxýfenýl)edikssýru

EDDHA

C18H20O6N2

2-hýdroxýetýletýlendíamíntríediksýru

HEEDTA

C10H18O7N2

[o,o]: etýlendíamín-dí-(o-hýdroxý-o-metýlfenýl)edikssýru

EDDHMA

C20H24O6N2

[o,p]: etýlendíamín-dí-(o-hýdroxý-p-metýlfenýl)edikssýru

EDDHMA

C20H24O6N2

[p,o]: etýlendíamín-dí-(p-hýdroxý-o-metýlfenýl)edikssýru

EDDHMA

C20H24O6N2

[2,4]: etýlendíamín-dí-(2-hýdroxý -4 karboxýfenýl)ediksýru

EDDCHA

C20H20O10N2

[2,5]: etýlendíamín-dí-(2-karboxý -5 hýdroxýfenýl)ediksýru

EDDCHA

C20H20O10N2

[5,2]: etýlendíamín-dí-(5-karboxý -2 hýdroxýfenýl)ediksýru

EDDCHA

C20H20O10N2

E.3.2. Bindlar:
Skrá yfir bindla verður tekin saman síðar.

(1) Stjtíð. EB L 196, 16.8.1967, bls. 1.
(2) Klóbindlarnir skulu auðkenndir og magngreindir skv. 1. og 2. hluta Evrópustaðalsins EN 13368 svo fremi hann taki til
framangreindra bindla.
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