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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 463/2013 

av 17. mai 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse 

vedlegg I, II og IV til den tekniske utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 

nr. 2003/2003 av 13. oktober 2003 om gjødsel(1), særlig 

artikkel 31 nr. 1 og 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ordet «kainitt» er brukt i tabell A.3 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 2003/2003 som gjødselens 

typebetegnelse for kaliumråsalt. Ordet kainitt kan 

imidlertid i dag brukes om bare ett bestemt kaliumråsalt, 

noe som fører til en mulig handelsbegrensning for 

produsenter som ønsker å markedsføre andre former for 

kaliumsalter. For å motvirke denne begrensningen og 

dermed gi gårdbrukere i medlemsstatene tilgang til et 

større utvalg av kaliumsalter, bør det benyttes en mer 

generisk typebetegnelse for disse postene når det gjelder 

denne gjødseltypen, og henvisningene til kainitt bør 

tilpasses deretter. Det bør fastsettes en over-

gangsperiode, slik at produsentene av kaliumråsalter kan 

tilpasse merkingen til de nye reglene. 

2)  Lignosulfonsyre er et komplekst materiale framstilt av 

forskjellige treslag. Ettersom det finnes mange 

forskjellige kvaliteter på markedet, er det viktig at de 

kvalitetskravene som produktene må oppfylle før de kan 

bringes i omsetning som EF-gjødsel, tilpasses den 

tekniske utvikling. 

3)  Kalkingsmidler, også kjent som jordbrukskalk, 

reduserer jordbunnens surhetsgrad og kan i den 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 134 av 18.5.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 16. 

(1) EUT L 304 av 21.11.2003, s. 1. 

forbindelse også tilføre næringsstoffene magnesium 

og/eller kalsium. Produsenter av kalkingsmidler står 

overfor et mangfold av nasjonale regler som fører til en 

konkurransevridning i det indre marked. Kalkingsmidler 

bør derfor føyes til de gjødseltypene som er beskrevet i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003, slik at de 

kan omsettes fritt i det indre marked. Den europeiske 

standardiseringsorganisasjon (CEN) har utviklet EN-

standarder som gjelder analysemetoder for 

kalkingsmidler. For å gjøre det obligatorisk å overholde 

disse standardene bør de tas inn i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 2003/2003, der prøvetakings- og 

analysemetodene er fastsatt. 

4)  Det bør fastsettes en overgangsperiode for å sikre at 

produsentene av kalkingsmidler får tid til å tilpasse seg 

de nye EN-standardene. 

5)  I vedlegg II til forordning (EF) nr. 2003/2003 er det 

fastsatt toleranser for angitt næringsinnhold. Vedlegg II 

bør endres slik at det omfatter toleranser for 

kalkingsmidler. 

6)  I henhold til forordning (EF) nr. 2003/2003 skal det 

kontrolleres at EF-gjødsel er i samsvar med de 

prøvetakings- og analysemetodene som er fastsatt i 

forordningens vedlegg IV. Enkelte av disse metodene er 

imidlertid ikke internasjonalt anerkjent og bør erstattes 

med EN-standarder som nylig er utarbeidet av Den 

europeiske standardiseringsorganisasjon. 

7)  Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør derfor endres. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 32 i 

forordning (EF) nr. 2003/2003 —  

2019/EØS/27/24 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer 

1.  Vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003 endres i 

samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

2.  Vedlegg II til forordning (EF) nr. 2003/2003 endres i 

samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

3.  Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 endres i 

samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelser 

Som unntak fra artikkel 3 annet nummer kan produsenter 

anvende bestemmelsene i vedlegg I nr. 1 før 7. desember 2014. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

1.  Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2.  Vedlegg I nr. 1 får anvendelse fra 7. desember 2014. 

3.  Vedlegg I nr. 3, vedlegg II nr. 2 og vedlegg III nr. 4 får 

anvendelse fra 7. juni 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 17. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003 gjøres følgende endringer: 

1)  I avsnitt A.3 skal post 1 og 2 i tabellen lyde: 

«1 Kaliumråsalt Produkt framstilt av kaliumråsalter 10 % K2O 

Kalium uttrykt som vannløselig K2O 

5 % MgO 

Magnesium i form av vannløselige salter, uttrykt 

som magnesiumoksid 

Vanlige handelsnavn 

kan tilføyes 

Vannløselig kaliumoksid 

Vannløselig magnesiumoksid 

2 Anriket kaliumråsalt Produkt framstilt ved blanding av 

kaliumråsalter og kaliumklorid 

18 % K2O 

Kalium uttrykt som vannløselig K2O 

Vanlige handelsnavn 

kan tilføyes 

Vannløselig kaliumoksid 

Valgfri angivelse av innholdet av vannløselig magne-

siumoksid når dette overstiger 5 % MgO» 

2)  I avsnitt E.3.2 skal tabellen lyde: 

«Nr. Betegnelse Alternativ betegnelse Kjemisk formel Syrens CAS-nummer(*) 

1 Lignosulfonsyre LS Ingen kjemisk formel foreligger 8062-15-5(**) 

(*) Bare til orientering. 

(**) Av kvalitetshensyn skal det relative innholdet av fenolhydroksyl og det relative innholdet av organisk svovel som målt i henhold til EN 16109, overstige henholdsvis 1,5 % og 4,5 %.» 

3)  Nytt avsnitt G skal lyde: 

«G. Kalkingsmidler 

 Ordet «KALKINGSMIDLER» settes inn etter uttrykket «EF-GJØDSEL». 

 Alle egenskapene nevnt i tabellene i avsnitt G.1 til G.5 viser til produktet slik det ble levert, med mindre annet er angitt. 

 Granulerte kalkingsmidler som er produsert ved aggregering av mindre primærpartikler, skal nedbrytes ved omrøring i vann til partikler med den findelingsgraden som er spesifisert i typebeskrivelsene, og som er 

målt etter metode 14.9 «Bestemmelse av partikkelstørrelsesfordelingen».  
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G.1. Naturkalk 

Nr. Typebetegnelse 

Opplysninger om 

produksjonsmåte og 

hovedbestanddeler 

Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) 

Opplysninger om angivelse av næringsstoffer 

Andre krav 

Andre opplysninger om 

typebetegnelsen 

Næringsinnhold som skal angis 

Næringsstoffenes form og løselighet 

Andre kriterier som skal angis 

1 2 3 4 5 6 

1 a) Kalkstein — 

standardkvalitet 

Produkt som inneholder 

kalsiumkarbonat som 

hovedbestanddel, framstilt 

ved formaling av naturlige 

forekomster av kalkstein. 

Minste nøytraliserende verdi: 42 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 3,15 mm-sikt, 

— minst 80 % passerer gjennom en 1 mm-sikt, og 

— minst 50 % passerer gjennom en 0,5 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium (valgfritt) 

Reaktivitet og bestemmelsesmetode 

(valgfritt) 

Vanninnhold (valgfritt) 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 
1 b) Kalkstein — høy kvalitet Minste nøytraliserende verdi: 50 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 2 mm-sikt, 

— minst 80 % passerer gjennom en 1 mm-sikt, 

— minst 50 % passerer gjennom en 0,315 mm-sikt, 

og 

— minst 30 % passerer gjennom en 0,1 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

2 a) Magnesiumholdig 

kalkstein — 

standardkvalitet 

Produkt som inneholder 

kalsiumkarbonat og magne-

siumkarbonat som hoved-

bestanddeler, framstilt ved 

formaling av naturlige 

forekomster av magne-

siumholdig kalkstein. 

Minste nøytraliserende verdi: 45 

Totalmagnesium: 3 % MgO 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 3,15 mm-sikt, 

— minst 80 % passerer gjennom en 1 mm-sikt, og 

— minst 50 % passerer gjennom en 0,5 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium 

Reaktivitet og bestemmelsesmetode 

(valgfritt) 

Vanninnhold (valgfritt) 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

2 b) Magnesiumholdig 

kalkstein — høy kvalitet 

Minste nøytraliserende verdi: 52 

Totalmagnesium: 3 % MgO 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 2 mm-sikt, 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 
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1 2 3 4 5 6 

   — minst 80 % passerer gjennom en 1 mm-sikt, 

— minst 50 % passerer gjennom en 0,315 mm-sikt, 

og 

— minst 30 % passerer gjennom en 0,1 mm-sikt. 

  

3 a) Dolomittkalkstein — 

standardkvalitet 

Produkt som inneholder 

kalsiumkarbonat og magne-

siumkarbonat som hoved-

bestanddeler, framstilt ved 

formaling av naturlige 

forekomster av dolomitt. 

Minste nøytraliserende verdi: 48 

Totalmagnesium: 12 % MgO 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 3,15 mm-sikt, 

— minst 80 % passerer gjennom en 1 mm-sikt, og 

— minst 50 % passerer gjennom en 0,5 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium 

Reaktivitet og bestemmelsesmetode 

(valgfritt) 

Vanninnhold (valgfritt) 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

3 b) Dolomittkalkstein — høy 

kvalitet 

Minste nøytraliserende verdi: 54 

Totalmagnesium: 12 % MgO 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 2 mm-sikt, 

— minst 80 % passerer gjennom en 1 mm-sikt, 

— minst 50 % passerer gjennom en 0,315 mm-sikt, 

og 

— minst 30 % passerer gjennom en 0,1 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

4 a) Kalkstein i havet — 

standardkvalitet 

Produkt som inneholder 

kalsiumkarbonat som 

hovedbestanddel, framstilt 

ved formaling av naturlige 

forekomster av kalkstein 

med opprinnelse i havet. 

Minste nøytraliserende verdi: 30 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 3,15 mm-sikt, og 

— minst 80 % passerer gjennom en 1 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium (valgfritt) 

Reaktivitet og bestemmelsesmetode 

(valgfritt) 

Vanninnhold (valgfritt) 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

4 b) Kalkstein i havet — høy 

kvalitet 

Minste nøytraliserende verdi: 40 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 2 mm-sikt, og 

— minst 80 % passerer gjennom en 1 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 
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1 2 3 4 5 6 

5 a) Kritt — standardkvalitet Produkt som inneholder 

kalsiumkarbonat som 

hovedbestanddel, framstilt 

ved formaling av naturlige 

forekomster av kritt. 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting etter oppløsning 

i vann: 

— minst 90 % passerer gjennom en 3,15 mm-sikt, 

— minst 70 % passerer gjennom en 2 mm-sikt, og 

— minst 40 % passerer gjennom en 0,315 mm-sikt. 

Partikkelreaktivitet 1–2 mm (framstilt ved tørrsikting) 

minst 40 % i sitronsyre 

Minste nøytraliserende verdi: 42 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 25 mm-sikt, og 

— minst 30 % passerer gjennom en 2 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium (valgfritt) 

Reaktivitet og bestemmelsesmetode 

(valgfritt) 

Vanninnhold (valgfritt) 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

5 b) Kritt — høy kvalitet Findelingsgrad bestemt ved våtsikting etter oppløsning 

i vann: 

— minst 97 % passerer gjennom en 3,15 mm-sikt, 

— minst 70 % passerer gjennom en 2 mm-sikt, og 

— minst 50 % passerer gjennom en 0,315 mm-sikt. 

Partikkelreaktivitet 1–2 mm (framstilt ved tørrsikting) 

minst 65 % i sitronsyre 

Minste nøytraliserende verdi: 48 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 25 mm-sikt, og 

— minst 30 % passerer gjennom en 2 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 
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1 2 3 4 5 6 

6 Karbonatsuspensjon Produkt som inneholder 

kalsiumkarbonat og/eller 

magnesiumkarbonat som 

hovedbestanddeler, fram-

stilt ved formaling og 

suspensjon i vann av 

naturlige forekomster av 

kalkstein, magne-

siumholdig kalkstein, 

dolomitt eller kritt. 

Minste nøytraliserende verdi: 35 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 97 % passerer gjennom en 2 mm-sikt, 

— minst 80 % passerer gjennom en 1 mm-sikt, 

— minst 50 % passerer gjennom en 0,315 mm-sikt, 

og 

— minst 30 % passerer gjennom en 0,1 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium dersom MgO ≥ 3 % 

Vanninnhold (valgfritt) 

Reaktivitet og bestemmelsesmetode 

(valgfritt) 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

G.2. Kalsiumoksid og kalsiumhydroksid av naturlig opprinnelse 

Nr. Typebetegnelse 

Opplysninger om 

produksjonsmåte og 

hovedbestanddeler 

Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) 

Opplysninger om angivelse av næringsstoffer 

Andre krav 

Andre opplysninger om 

typebetegnelsen 

Næringsinnhold som skal angis 

Næringsstoffenes form og løselighet 

Andre kriterier som skal angis 

1 2 3 4 5 6 

1 a) Brent kalk — 

basiskvalitet 

Produkt som inneholder 

kalsiumoksid som 

hovedbestanddel, framstilt 

ved brenning av naturlige 

forekomster av kalkstein. 

Minste nøytraliserende verdi: 75 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting: 

Findelingsgrad: 

— minst 97 % passerer gjennom en 4 mm-sikt. 

Siktet: 

— minst 97 % passerer gjennom en 8 mm-sikt, og 

— høyst 5 % passerer gjennom en 0,4 mm-sikt. 

Typebetegnelsen skal 

omfatte 

findelingsgraden «fin» 

eller «siktet». 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium (valgfritt) 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

1 b) Brent kalk — beste 

kvalitet 

Produkt som inneholder 

kalsiumoksid som 

hovedbestanddel, framstilt 

ved brenning av naturlige 

forekomster av kalkstein. 

Minste nøytraliserende verdi: 85 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting: 

Typebetegnelsen skal 

omfatte 

findelingsgraden «fin» 

eller «siktet». 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium (valgfritt) 
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1 2 3 4 5 6 

   Findelingsgrad: 

— minst 97 % passerer gjennom en 4 mm-sikt. 

Siktet: 

— minst 97 % passerer gjennom en 8 mm-sikt, og 

— høyst 5 % passerer gjennom en 0,4 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

2 a) Brent magnesiumholdig 

kalk — basiskvalitet 

Produkt som inneholder 

kalsiumoksid og magne-

siumoksid som hoved-

bestanddeler, framstilt ved 

brenning av naturlige 

forekomster av magne-

siumholdig kalkstein. 

Minste nøytraliserende verdi: 80 

Totalmagnesium: 7 % MgO 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting: 

Findelingsgrad: 

— minst 97 % passerer gjennom en 4 mm-sikt. 

Siktet: 

— minst 97 % passerer gjennom en 8 mm-sikt, og 

— høyst 5 % passerer gjennom en 0,4 mm-sikt. 

Typebetegnelsen skal 

omfatte findelings-

graden «fin» eller 

«siktet». 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

2 b) Brent magnesiumholdig 

kalk — beste kvalitet 

Produkt som inneholder 

kalsiumoksid og magne-

siumoksid som hoved-

bestanddeler, framstilt ved 

brenning av naturlige 

forekomster av magne-

siumholdig kalkstein. 

Minste nøytraliserende verdi: 85 

Totalmagnesium: 7 % MgO 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting: 

Findelingsgrad: 

— minst 97 % passerer gjennom en 4 mm-sikt. 

Siktet: 

— minst 97 % passerer gjennom en 8 mm-sikt, og 

— høyst 5 % passerer gjennom en 0,4 mm-sikt. 

Typebetegnelsen skal 

omfatte findelings-

graden «fin» eller 

«siktet». 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

3 a) Brent dolomittkalk — 

basiskvalitet 

Produkt som inneholder 

kalsiumoksid og magne-

siumoksid som hoved-

bestanddeler, framstilt ved 

brenning av naturlige 

forekomster av dolomitt. 

Minste nøytraliserende verdi: 85 

Totalmagnesium: 17 % MgO 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting: 

Typebetegnelsen skal 

omfatte findelings-

graden «fin» eller 

«siktet». 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium 
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1 2 3 4 5 6 

   Findelingsgrad: 

— minst 97 % passerer gjennom en 4 mm-sikt. 

Siktet: 

— minst 97 % passerer gjennom en 8 mm-sikt, og 

— høyst 5 % passerer gjennom en 0,4 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

3 b) Brent dolomittkalk — 

beste kvalitet 

Produkt som inneholder 

kalsiumoksid og magne-

siumoksid som hoved-

bestanddeler, framstilt ved 

brenning av naturlige 

forekomster av dolomitt. 

Minste nøytraliserende verdi: 95 

Totalmagnesium: 17 % MgO 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting: 

Findelingsgrad: 

— minst 97 % passerer gjennom en 4 mm-sikt. 

Siktet: 

— minst 97 % passerer gjennom en 8 mm-sikt, og 

— høyst 5 % passerer gjennom en 0,4 mm-sikt. 

Typebetegnelsen skal 

omfatte findelings-

graden «fin» eller 

«siktet». 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium 

Findelingsgrad bestemt ved tørrsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

4 Brent hydratkalk (lesket 

kalk) 

Produkt som inneholder 

kalsiumhydroksid som 

hovedbestanddel, framstilt 

ved brenning og lesking av 

naturlige forekomster av 

kalkstein. 

Minste nøytraliserende verdi: 65 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 95 % passerer gjennom en 0,16 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium (valgfritt) 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting 

(valgfritt) 

Vanninnhold (valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

5 Brent magnesiumholdig 

hydratkalk (lesket 

magnesiumholdig kalk) 

Produkt som inneholder 

kalsiumhydroksid og 

magnesiumhydroksid som 

hovedbestanddeler, fram-

stilt ved brenning og 

lesking av naturlige fore-

komster av magne-

siumholdig kalkstein. 

Minste nøytraliserende verdi: 70 

Totalmagnesium: 5 % MgO 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 95 % passerer gjennom en 0,16 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting 

(valgfritt) 

Vanninnhold (valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 
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6 Hydratisert brent 

dolomittkalk 

Produkt som inneholder 

kalsiumhydroksid og 

magnesiumhydroksid som 

hovedbestanddeler, fram-

stilt ved brenning og 

lesking av naturlige fore-

komster av dolomitt. 

Minste nøytraliserende verdi: 70 

Totalmagnesium: 12 % MgO 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 95 % passerer gjennom en 0,16 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting 

(valgfritt) 

Vanninnhold (valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

7 Suspensjon av hydratkalk Produkt som inneholder 

kalsiumhydroksid og/eller 

magnesiumhydroksid som 

hovedbestanddeler, fram-

stilt ved brenning, lesking 

og suspensjon i vann av 

naturlige forekomster av 

kalkstein, magnesiumholdig 

kalkstein eller dolomitt. 

Minste nøytraliserende verdi: 20 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting: 

— minst 95 % passerer gjennom en 0,16 mm-sikt. 

Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium dersom MgO ≥ 3 % 

Vanninnhold (valgfritt) 

Findelingsgrad bestemt ved våtsikting 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

G.3.  Kalk fra industrielle prosesser 

Nr. Typebetegnelse 

Opplysninger om 

produksjonsmåte og 

hovedbestanddeler 

Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) 

Opplysninger om angivelse av næringsstoffer 

Andre krav 

Andre opplysninger om 

typebetegnelsen 

Næringsinnhold som skal angis 

Næringsstoffenes form og løselighet 

Andre kriterier som skal angis 

1 2 3 4 5 6 

1 a) Kalk fra sukker-

produksjon 

Produkt fra sukker-

produksjon, framstilt ved 

karbonisering med bare 

brent kalk fra naturlige 

forekomster og som 

inneholder findelt kalsium-

karbonat som hoved-

bestanddel. 

Minste nøytraliserende verdi: 20 Vanlige handelsnavn 

eller alternative navn 

kan tilføyes. 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium (valgfritt) 

Vanninnhold (valgfritt) 

Reaktivitet og bestemmelsesmetode 

(valgfritt) 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 
1 b) Suspensjon av kalk fra 

sukkerproduksjon 

Minste nøytraliserende verdi: 15 
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G.4. Blandet kalk 

Nr. Typebetegnelse 

Opplysninger om 

produksjonsmåte og 

hovedbestanddeler 

Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) 

Opplysninger om angivelse av næringsstoffer 

Andre krav 

Andre opplysninger om 

typebetegnelsen 

Næringsinnhold som skal angis 

Næringsstoffenes form og løselighet 

Andre kriterier som skal angis 

1 2 3 4 5 6 

1 Blandet kalk Produkt framstilt ved 

blanding av typene oppført i 

avsnitt G1 og G2. 

Minste karbonatinnhold: 15 % 

Høyeste karbonatinnhold: 90 % 

Ordet 

«magnesiumholdig» skal 

føyes til typebetegnelsen 

dersom MgO ≥ 5 %. 

Vanlige handelsnavn eller 

alternative navn kan 

tilføyes. 

Typer som spesifisert i avsnitt G.1 og G.2 

Nøytraliserende verdi 

Totalkalsium 

Totalmagnesium dersom MgO ≥ 3 % 

Jordinkubasjonsresultater (valgfritt) 

Vanninnhold (valgfritt) 

G.5. Blandinger av kalkingsmidler med andre typer EF-gjødsel 

Nr. Typebetegnelse 

Opplysninger om 

produksjonsmåte og 

hovedbestanddeler 

Minsteinnhold av næringsstoffer (vektprosent) 

Opplysninger om angivelse av næringsstoffer 

Andre krav 

Andre opplysninger om 

typebetegnelsen 

Næringsinnhold som skal angis 

Næringsstoffenes form og løselighet 

Andre kriterier som skal angis 

1 2 3 4 5 6 

1 Blanding av 

[typebetegnelse i 

avsnitt G.1 til G.4] med 

[typebetegnelse i 

avsnitt A, B, D]. 

Produkt framstilt ved 

blanding, komprimering 

eller granulering av 

kalkingsmidler oppført i 

avsnitt G.1 til G.4 med 

gjødseltyper oppgitt i 

avsnitt A, B eller D. 

Følgende blandinger er 

forbudt: 

— ammoniumsulfat (type 

A.1.4) eller urea 

(type A.1.9) med 

kalsiumoksid eller 

kalsiumhydroksid som 

oppført i avsnitt G.2, 

— blanding og deretter 

komprimering eller 

granulering av super-

fosfater av type A.2.2 

bokstav a), b) eller c) 

med en type som er 

oppført i punkt G.1 til 

G.4. 

Nøytraliserende verdi: 15 

3 % N for blandinger som inneholder gjødseltyper 

med et minste N-innhold 

3 % P2O5 for blandinger som inneholder 

gjødseltyper med et minste P2O5-innhold 

3 % K2O for blandinger som inneholder gjødseltyper 

med et minste K2O-innhold 

Kalium uttrykt som vannløselig K2O 

Andre krav som angis i de 

enkelte postene. 

Nøytraliserende verdi 

Næringsstoffer i henhold til angivelsene 

for de enkelte gjødseltypene. 

Totalkalsium 

Totalmagnesium dersom MgO ≥ 3 % 

Dersom klorinnholdet ikke overstiger 

2 % Cl, kan ordet «klorfattig» tilføyes. 

Vanninnhold (valgfritt) 

Findelingsgrad (valgfritt)» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 2003/2003 gjøres følgende endringer: 

1)  I avsnitt 1.3 gjøres følgende endringer: 

a)  I den første posten erstattes typebetegnelsen «kainitt» med «kaliumråsalt». 

b)  I den andre posten erstattes typebetegnelsen «anriket kainittsalt» med «anriket kaliumråsalt». 

2)  Nytt avsnitt 5 skal lyde: 

«5.  Kalkingsmidler 

Følgende toleranser gjelder for angitt innhold av kalsium og magnesium: 

Magnesiumoksid: 

—  til og med 8 % MgO 1 

—  mellom 8 % og 16 % MgO 2 

—  over 16 % MgO 3 

Kalsiumoksid 3 

Følgende toleranse gjelder for angitt nøytraliserende verdi: 

Nøytraliserende verdi 3 

Følgende toleranse gjelder for den angitte prosentandelen av materialet som passerer gjennom en bestemt sikt: 

Findelingsgrad 10» 

 ______  
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VEDLEGG III 

I avsnitt B i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 gjøres følgende endringer: 

1)  Metode 6.1 skal lyde: 

«Metode  6 .1  

Bestemmelse av klorider når det ikke er organisk materiale til stede 

 EN 16195: Gjødsel — Bestemmelse av klorider når det ikke er organisk materiale til stede 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk.» 

2)  Metode 8.6–8.8 skal lyde: 

«Metode  8 .6  

Manganometrisk bestemmelse av ekstrahert kalsium etter utfelling som oksalat 

 EN 16196: Gjødsel — Manganometrisk bestemmelse av ekstrahert kalsium etter utfelling som oksalat 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metod e  8.7  

Bestemmelse av magnesium ved atomabsorpsjonsspektrometri 

 EN 16197: Gjødsel — Bestemmelse av magnesium ved atomabsorpsjonsspektrometri 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metod e  8.8  

Bestemmelse av magnesium ved kompleksometri 

 EN 16198: Gjødsel — Bestemmelse av magnesium ved kompleksometri 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk.» 

3)  Metode 8.10 skal lyde: 

«Metode  8 .10  

Bestemmelse av natrium ekstrahert ved flammeemisjonsspektrometri 

 EN 16199: Gjødsel — Bestemmelse av natrium ekstrahert ved flammeemisjonsspektrometri 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk.» 

4)  Ny metode 14 skal lyde: 

«Metode  14  

Kalkingsmidler 

Metod e 14 .1  

Bestemmelse av størrelsesfordelingen av kalkingsmidler ved tørr- og våtsikting 

 EN 12948: Kalkingsmidler — Bestemmelse av størrelsesfordelingen ved tørr- og våtsikting 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metod e 14 .2  

Bestemmelse av karbonat- og silikatbaserte kalkingsmidlers reaktivitet med saltsyre 

 EN 13971: Karbonat- og silikatbaserte kalkingsmidler — Bestemmelse av reaktivitet — Potentiometrisk 

titreringsmetode med saltsyre 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk.  
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Metod e 14 .3  

Bestemmelse av reaktivitet ved automatisk titreringsmetode med sitronsyre 

 EN 16357: Karbonatbaserte kalkingsmidler — Bestemmelse av reaktivitet — Automatisk titreringsmetode med 

sitronsyre 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metod e 14 .4  

Bestemmelse av nøytraliserende verdi for kalkingsmidler 

 EN 12945: Kalkingsmidler — Bestemmelse av nøytraliserende verdi — Titrimetriske metoder 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metod e 14 .5  

Bestemmelse av kalsium i kalkingsmidler ved oksalatmetoden 

 EN 13475: Kalkingsmidler — Bestemmelse av kalsiuminnhold — Oksalatmetode 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metod e 14 .6  

Bestemmelse av kalsium og magnesium i kalkingsmidler ved kompleksometri 

 EN 12946: Kalkingsmidler — Bestemmelse av kalsium- og magnesiuminnhold — Kompleksometrisk metode 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metod e 14 .7  

Bestemmelse av magnesium i kalkingsmidler ved atomabsorpsjonsspektrometrisk metode 

 EN 12947: Kalkingsmidler — Bestemmelse av magnesiuminnhold — Atomabsorpsjonsspektrometrisk metode 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metod e 14 .8  

Bestemmelse av vanninnhold 

 EN 12048 Fast gjødsel og kalkingsmidler — Bestemmelse av vanninnhold — Gravimetrisk metode ved tørking ved 

105 °C +/– 2 °C 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metod e 14 .9  

Bestemmelse av partikkelstørrelsesfordelingen 

 EN 15704: Kalkingsmidler — Fastsettelse av nedbrytingen av granulert kalsium og kalsium-

/magnesiumkarbonater under påvirkning av vann 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk. 

Metod e 14 .10  

Bestemmelse av produktets virkning ved jordinkubasjon 

 EN 14984: Kalkingsmidler — Bestemmelse av produktets virkning på jordens pH-verdi — Jordinkubasjonsmetode 

 Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk.» 

 ____________  


