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NORMBLAD 2 
 
 
Kwaliteitseisen voor blends 
 
In de productinformatie van de blends dienen minimaal de onderstaande gegevens worden 
vastgelegd 
 
 
Leverancier en product 

 Naam en vestigingsplaats van de producent. 

 Naam van het product. 

 Productomschrijving. 

 Toepassing (gebruiksadvies en e.v. beperkingen in gebruik). 
 
 
Nutriënten (aandelen in massaprocenten) 

 Vermelding conform de Meststoffenwet 
- Verplichte vermeldingen (garanties) 
- Toegestane toleranties1 

 Stikstof (aandeel Ammonium-, Nitraat- en Ureumstikstof); 

 Kalium (aandeel Kaliumoxide, Kaliumchloride (rijk/arm/vrij); 

 Fosfaat (water- en zuuroplosbaar); 

 Magnesium (oplosbaarheid); 

 Natrium; 

 Zwavel; 

 Calcium (oplosbaarheid). 
 
 
Fysische eigenschappen 

 GSI-waarde.    Norm: streefwaarde < 13;  maximum toegestane waarde 15; 

 D50.     Norm: 3.25mm (3.00mm < D50 < 3.50mm); 

 Stortgewicht ongetrild  Norm: 900 - 1100 kg/m3; 
 
 
Ongewenste stoffen2 

 
Tabel 1: maximaal toegestane gehalten ongewenste stoffen in mg/kg DS 

 
Ongewenste stof Blend 

Cadmium 0,7 

Chroom 50 

Kwik 0,2 

Nikkel 10 

Lood 65 

Arseen 5 

 
 
 
1: Het is niet toegestaan om de wettelijk toleranties uit te buiten in de optimalisatie van de samenstelling. 
2. Er is geen verplichting tot vermelding van de genoemde gegevens op de productinformatie. Wel dienen de  

    betreffende gegevens  op verzoek door de blender ter beschikking worden gesteld aan derden.
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Overige 

 houdbaarheid; 

 opslag; 

 aanbevelingen volgend uit het schema ”Compatibility of various fertilizer materials” 
zoals weergegeven in de Guidance for the Compatibility of Fertilizer Blending 
Materials (juni 2006) van Fertilizers Europe (voorheen European Fertilizer 
Manufacturers Association - zie ook bijlage 1) dienen te worden opgevolgd  

 
 
Naast de hierboven aangegeven verplichte vermeldingen in de productinformatie heeft de 
blender de mogelijkheid om indien gewenst, naar eigen inzicht en behoefte, aanvullende 
informatie op te nemen in de productinformatie. 
 
De blender is niet verplicht een open declaratie (= vermelding van de gebruikte meststoffen) 
op te nemen in de productinformatie van de blend. Daarnaast is het toegestaan om 
chloorarme blends te produceren, waarbij, voor zover de optimalisatie dit toelaat, chloorrijke 
meststoffen worden gebruikt. 
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