Označování hnojiv ES a ostatních hnojiv
Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2003/2003 (dále jen „nařízení“),
může výrobce (dovozce, přebalovatel) označit jako hnojivo ES pouze takové hnojivo, které
odpovídá některému z typů uvedených v příloze nařízení a splňující podmínky tohoto
nařízení.
Jako hnojivo ES nesmí být označeno hnojivo, které není v souladu s nařízením.
Za tento soulad je odpovědný výrobce (dovozce, přebalovatel, obecně osoba odpovědná
za uvedení na trh).
Podstatné rozdíly mezi hnojivy ES podle nařízení a hnojivy ostatními podle zákona
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jsou zejména
v označování výrobku.

a) Nařízení stanoví v článku 9 označení hnojiv ES:
Ø označení má dvě od sebe zřetelně oddělené části – údaje povinné a údaje nepovinné,
které nesmějí být v rozporu;
Ø povinné a nepovinné údaje musí být zřetelně odděleny od ostatních údajů na obalech,
štítcích nebo v průvodní dokumentaci. Tyto „ostatní“ údaje jsou tak třetí kategorií
údajů v označování hnojiv ES.
Povinné údaje zahrnují:
Ø slova HNOJIVO ES velkými písmeny;
Ø označení typu hnojiva podle přílohy nařízení,
Ø údaje o obsahu hlavních, druhotných a stopových živin podle článků 19, 21 a 23, údaj
směsné „hnojivo“, jedná-li se o takové hnojivo,
Ø čistá nebo hrubá hmotnost,
Ø jméno nebo obchodní název a adresu výrobce
Nepovinné údaje zahrnují:
Ø podle přílohy obsahující identifikaci jednotlivých typů
Ø pokyny pro skladování a nakládání s hnojivem
Ø údaje o dávkování a podmínkách používání
Ø značku výrobce a obchodní název výrobku
b) Zákon stanoví v § 7 označování a balení hnojiv tyto údaje:
Ø údaj o výrobci (včetně zahraničního) a dodavateli
Ø název hnojiva a číslo rozhodnutí o registraci (číslo rozhodnutí ne, jedná-li se o hnojivo
ohlašované)
Ø obsah jednotlivých součástí hnojiva, formu a rozpustnost živin, obsah rizikových
prvků
Ø zrnitostní složení, stálost kapalin, mrazuvzdornost, specifické požadavky pro
skladování a aplikaci
Ø varovné označení, pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti lidí a k ochraně životního
prostředí
Ø rozsah a způsob použití
Ø hmotnost nebo objem dodávaného hnojiva
Ø dobu použitelnosti, datum výroby, číslo vyrobené šarže

c) Hlavní odlišnosti (rozdíly) v označení hnojiva podle nařízení a podle zákona:

nařízení
Označení
Uvedené údaje
Obchodní název hnojiva
Název / číslo typu hnojiva
Rizikové prvky
Obsah hlavních, vedlejších
a stopových živin, formy a
rozpustnosti
Rozsah a způsob použití

Podmínky skladování

Doba použitelnosti

Varovné označení, pokyny
k ochraně zdraví,
bezpečnosti a ochraně
životního prostředí

Ø HNOJIVO ES
Ø rozdělují se na povinné,
nepovinné a ostatní
Ø není mezi povinnými
údaji

zákon
Ø číslo rozhodnutí
o registraci (je-li
přiděleno)
Ø všechny jsou povinné
Ø uvádí se

Ø neuvádí se

Ø povinné je pouze číslo
typu (pokud je hnojivo
typové)
Ø uvádí se

Ø (řada odlišností od
zákona)

Ø (řada odlišností
od nařízení)

Ø povinný je název typu
(nikoliv číslo typu)

Ø pouze jako nepovinný
údaj (ale ÚKZÚZ
rozhodně doporučuje
jeho uvádění)
Ø pouze jako nepovinný
údaj (ale ÚKZÚZ
rozhodně doporučuje
jeho uvádění)
Ø není uvedena ani
v nepovinných údajích
(ale ÚKZÚZ rozhodně
doporučuje její uvádění)
Ø nejsou uvedeny ani
v nepovinných údajích,
ale musí být uváděny
podle dalších platných
evropských právních
předpisů

Ø uvádí se

Ø uvádí se

Ø uvádí se

Ø uvádí se

