Jaké náležitosti musí obsahovat etiketa/příbalový leták hnojiva nebo pomocné látky
zařazené do seznamu vzájemně uznaných výrobků v ČR
Tyto náležitosti udává § 7 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení
zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
• Údaje o výrobci a o dodavateli
- jméno, popřípadě obchodní jméno a místo podnikání (jde-li o fyzickou osobu), nebo obchodní
jméno a sídlo (jde-li o právnickou osobu)
- v případě, že hnojivo vyrábí jedna osoba, balí a dodává jej jiná osoba, jsou pak na etiketě
/příbalovém letáku uvedeny obě osoby

• Název hnojiva
- není dovoleno uvádět údaje označující hnojivo výrazy jako "ekologické" nebo "biologické", a to
ani použitím zkratek "eko" nebo "bio"

• Číslo vzájemného uznání
- nepovinný údaj

• Obsah jednotlivých součástí hnojiva, včetně obsahu rizikových prvků a rizikových látek, u
živin též jejich formu a rozpustnost

- podle vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších
předpisů
- kromě celkového dusíku se uvádějí i jednotlivé formy dusíku (jednotlivé formy dusíku
u vícesložkových hnojiv se uvedou v případě, že jejich obsah jako N je nejméně 1 %)

• Zrnitostní složení, stálost kapalin, mrazuvzdornost a specifické požadavky pro skladování
a aplikaci
- část těchto údajů je uvedena v tabulce vztahující se k předchozímu bodu
- ostatní by měly být uvedeny v následující textové části etikety/příbalového letáku, jako je rozsah
a způsob použití, podmínky skladování, doporučené dávkování

• Varovná označení a informace pro manipulaci a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti lidí
a k ochraně životního prostředí a další údaje podle zvláštních předpisů
- tyto informace jsou uvedeny v upozornění, v pokynech pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
nebo v podmínkách skladování a vychází z bezpečnostních listů

• Rozsah a způsob použití
- tyto údaje jsou uvedeny v částech rozsah a způsob použití a doporučené dávkování

• Hmotnost nebo objem dodávaného hnojiva
- v etiketě/příbalovém letáku bude uveden údaj „Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené
nebo balené a volně ložené.“
- pokud se jedná o balený výrobek, uvádí se „Hmotnost:“ nebo „Objem:“

• Dobu použitelnosti, datum výroby nebo číslo výrobní šarže

Etikety/příbalové letáky vzájemně uznaných hnojiv a pomocných látek je možné najít na stránkách
ÚKZUZ (www.ukzuz.cz – hnojiva a půda – vzájemné uznávání – seznam vzájemně uznaných hnojiv).

NÁVRH ETIKETY/PŘÍBALOVÉHO LETÁKU, obsahující všechny náležitosti
vyplývající ze zákona
(za formu a grafické zpracování odpovídá sám ohlašovatel)

Etiketa (balená hnojiva)/příbalový leták (volně ložená)

Název hnojiva
Číslo vzájemného uznání (nepovinný údaj): vyplní ÚKZÚZ po přijetí formuláře
Výrobce: název, adresa
Dovozce/dodavatel: název, adresa
(Poznámka – jedna z uvedených osob musí být i osobou, která uvedení hnojiva do oběhu
ohlásila)
Chemické a fyzikální vlastnosti
vlastnost

hodnota
min.
max.
rozmezí hodnot

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity… (Vyhláška č. 474/2000 Sb., o
stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů)
Rozsah a způsob použití
Doporučené dávkování

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Podmínky skladování
Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené. (vybere se jedna možnost, popřípadě obě)
Hmotnost (objem) balení:
Doba použitelnosti:
Datum výroby:

Číslo výrobní šarže:

