SJVFS 2000:86
Bilaga 4
IDENTIFIERINGSMÄRKNING OCH UTFÖRANDE AV
MÄRKNING
Del A. Obligatorisk identifieringsmärkning - omfattning
1. Ordet "EG-HANDELSGÖDSEL" skrivet med versaler.
2. Beteckningen för gödselmedelstyp enligt bilaga 1, jämte siffror som
anger näringsinnehåll. Siffrorna för näringsinnehåll skall följa ordningsföljden av näringsämnen i beteckningen.
För gödselmedel som avses i 6 § skall typbeteckningen vara "Blandning
av spårämnen" följt av namn eller kemisk symbol.
3. För gödselmedel som avses i 10 § får typbeteckningen följas av
"innehållande......" samt namn på eller kemiska symboler för magnesium,
natrium, svavel eller kalcium. Siffrorna för halt av sekundära näringsämnen
kan anges inom parentes efter de angivna halterna för kväve, fosfor
och/eller kalium.
4. För gödselmedel som avses i 11 § får typbeteckningen följas av "med
spårämnen" eller "med....." följt av namn eller kemisk symbol för förekommande spårämnen. Siffror som anger halt av spårämnen får ej anges.
5. Om allt eller en del av spårämne är kemiskt bundet till en organisk
molekyl skall namnet på spårämnet följas av texten "kelaterat av" och
namnet på kelateringsmedlet eller dess förkortning enligt nedanstående
förteckning.
Godkända organiska komplexbildare (kelateringsmedel) för spårämnen
Natrium, kalium eller ammoniumsyra eller salter av
Etylendiamintetraättiksyra:
Dietylentriaminpentaättiksyra:
Etylendiamin-di(o-hydroxyfenyl)ättiksyra:
Hydroxy-2 etylendiamintriättiksyra:
Etylendiamindi(o-hydroxy p-metylfenyl)ättiksyra:
Etylendiamindi(5-karboxy-2-hydroxyfenyl)ättiksyra:
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EDTA
DPTA
EDDHA
HEDDTA

C10 H16 O8 N2
C14 H23 O10 N3
C18 H20 O6 N2
C10 H18 O7 N2

EDDHMA

C20 H24 O2 N6

EDDCHA

C20 H20 O10 N2
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6. Halten av varje näringsämne och den angivna halten som form
och/eller löslighet då dessa är angivna i bilaga 1.
Halter av näringsämnen i grundämnesform, annan form och/eller som
löslighet skall anges som viktprocent av gödselmedlet, utom i de fall det
uttryckligen anges i bilaga 1 att halten skall uttryckas på annat sätt. För
flytande gödselmedel får ytterligare information om ingående näringsämnen uttryckas i ungefärligt ekvivalenta termer av vikt i förhållande till
volym (kilogram per hektoliter eller gram per liter).
I fråga om halter av magnesium, natrium och svavel i gödselmedel, som är
förtecknade i bilaga 1 del A, B och C, skall halten uttryckas på ett av
följande sätt
- hela halten uttryckt i viktprocent av gödselmedlet
- endast den vattenlösliga halten när ämnet är helt vattenlösligt
- totala halten och den vattenlösliga andelen, uttryckt som viktprocent av
gödselmedlet, om den vattenlösliga andelen utgör minst en fjärdedel av
hela halten
I fråga om halter av spårämnen i gödselmedel som avses i 6 och 11 §§ skall
halten uttryckas på ett av följande sätt
- den totala halten uttryckt som viktprocent av gödselmedlet och den
vattenlösliga andelen uttryckt som viktprocent av gödselmedlet när lösligheten är minst hälften av den totala halten
- endast den vattenlösliga halten när ett spårämne är helt vattenlösligt
Om ett spårämne är kemiskt bundet till en organisk molekyl skall halten i
gödselmedlet anges omedelbart efter den vattenlösliga andelen såsom
viktprocent av produkten, följt av texten "kelaterat av" och namnet på
kelateringsmedlet eller dess förkortning.
Halten av näringsämne skall anges som heltal eller när så är nödvändigt
med en decimal. Detta gäller dock inte gödselmedel som innehåller flera
spårämnen. För dessa anges högst det antal decimaler som anges i
bilagorna 3 och 5.
7. Ordningsföljden för angivna halter av växtnäringsämnen skall vara N,
P, K, Ca, Mg, Na och S.
Spårämnen skall förtecknas i alfabetisk ordning efter följande kemiska
symboler: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo och Zn.
Varje näringsämne skall skrivas med ord, följt av den kemiska symbolen
inom parentes.
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8. I fråga om gödselmedel som är förtecknade i bilaga 1 del E och
blandningar av sådana gödselmedel som avses i 6 § skall följande text
finnas under obligatoriska eller frivilliga uppgifter.
"Får endast användas där klart behov föreligger. Överskrid inte lämplig
dosering."
9. Garanterad netto- eller bruttovikt. Om bruttovikten anges skall
tareringsvikten anges bredvid denna. För flytande gödselmedel får även
mängdangivelsen anges som volym jämte vikt.
10. Produktens namn, handelsbeteckning eller varumärke samt namn på
och adress till den som är ansvarig för marknadsföringen av gödselmedlet
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Del B. Utförande av märkning
1. Om gödselmedel är förpackat skall märkningen finnas på förpackningen
eller genom etiketter vara anbringad på förpackningen. För förpackning
som innehåller mer än 100 kg gödselmedel behöver märkningen endast
finnas på medföljande dokument. För gödselmedel i lös vikt skall
märkningen framgå av medföljande dokument.
2. De etiketter som sätts på förpackningen eller den märkning som trycks
på förpackningen och innehåller information enligt del A skall synas
tydligt. Etiketterna skall sättas fast med samma system som används vid
förslutning av förpackningen. Om förslutning sker genom blyförsegling
eller försegling av annan typ, skall förseglingen vara försedd med namn
eller märke som identifierar ansvarig enligt del A punkt 10.
3. Märkning enligt del A skall vara tydligt läsbar och outplånlig.
4. I de fall identifieringsmärkningen finns på medföljande dokument enligt
första punkten skall en kopia av de handlingar som innehåller
identifieringsmärkningen bifogas varorna och hållas tillgängliga för kontroll.
5. Vid märkning av förpackning eller på följedokument skall svenska
språket användas när gödselmedlet marknadsförs inom Sverige.
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