BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 305
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Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
13977

Correcció d’errors de l’Ordre AAA/2564/2015, de 27 de novembre, per la qual
es modifiquen els annexos I, II, III, IV i VI del Reial decret 506/2013, de 28 de
juny, sobre productes fertilitzants.

Havent observat errors en els annexos de l’Ordre AAA/2564/2015, de 27 de novembre,
per la qual es modifiquen els annexos I, II, III, IV i VI del Reial decret 506/2013, de 28 de
juny, sobre productes fertilitzants publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 289,
de 3 de desembre de 2015, i en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions
oportunes referides a la versió en llengua catalana:

05

04

Producte en solució o en suspensió
procedent d'una mescla o
combinació de torba i adobs
minerals, amb matèries o adobs
orgànics o sense

Producte en solució o en suspensió
procedent d'una mescla o
combinació de matèries o adobs
orgànics i adobs minerals

Adob
organomineral
nitrogenat líquid

03

02
N total: 10%
N orgànic: 1%
C orgànic: 8%

-

-

N total: 8%
C orgànic: 5%

N total: 8%
N orgànic: 1%
C orgànic: 5%

N total: 10%
C orgànic: 8%

-

-

N total: 10%
N orgànic: 1%
C orgànic: 8%

-

4

Contingut mínim en nutrients
(percentatge en massa)
Informació sobre l'avaluació dels
nutrients
Altres requisits

-

-

pH

pH

5

Altres informacions
sobre la denominació
del tipus o de
l'etiquetatge

-

-

-

N total i N orgànic
Altres formes de N (si
superen l'1%)
C orgànic
P2O5 i K2 O totals (si
superen l'1%)
Àcids húmics (si superen
l'1%)

6

Contingut en nutrients que
s'ha de declarar i garantir.
Formes i solubilitat dels
nutrients.
Altres criteris
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Adob
organomineral
nitrogenat líquid
amb torba

Producte sòlid obtingut per mescla o
combinació de matèries o adobs
orgànics i adobs minerals
Producte sòlid obtingut per mescla o
combinació de torba i adobs
minerals, amb altres matèries o
adobs orgànics o sense
Producte sòlid obtingut per mescla o
combinació de matèries o adobs
orgànics i adobs minerals, amb lignit
o leonardita

Adob
organomineral
nitrogenat
Adob
organomineral
nitrogenat amb
torba
Adob
organomineral
nitrogenat amb
lignit o leonardita

01

3

2

1

Informacions sobre la forma
d'obtenció i els components
essencials

Denominació del
tipus

NÚM.

3.1. NITROGENATS

La taula 3.1 de les pàgines 24 i 25 se substitueix per la següent:
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Producte en solució o en suspensió
Adob organomineral
procedent d'una mescla o combinació
NPK líquid amb
de torba i adobs minerals, amb altres
torba
matèries o adobs orgànics o sense

02

3

Informacions sobre la forma
d'obtenció i els components
essencials

01

2

Denominació del
Tipus

Producte en solució o en suspensió
Adob organomineral procedent d'una mescla o combinació
de matèries o adobs orgànics i adobs
NPK líquid
minerals

1

Núm
.

-

N + P2O5 + K2O: 8%
N total: 2%
N orgànic: 1%
P2O5: 2%
K2O: 2%
C orgànic: 4%
N + P2O5 + K2O: 8%
N total: 2%
P2O5: 2%
K2O: 2%
C orgànic: 4%

Contingut mínim en nutrients
(percentatge en massa)
Informació sobre l'avaluació dels
nutrients
Altres requisits
4

3.3. NPK LÍQUIDS

La taula 3.3 de les pàgines 26 i 27 se substitueix per la següent:

-

pH

-

-

N total
N orgànic
Altres formes de N (si superen
l'1%)
En solució: P2O5 soluble en
aigua
En suspensió: P2O5 soluble en
citrat amònic neutre i en aigua
K2O soluble en aigua
C orgànic
Àcids húmics (si superen l'1%)
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-

-

Altres informacions
Contingut en nutrients que s'ha
sobre la
de declarar i garantir.
denominació del
Formes i solubilitat dels nutrients.
tipus o de
Altres criteris
l'etiquetatge
5
6

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dimarts 22 de desembre de 2015
Secc. I. Pàg. 3

http://www.boe.es

Producte obtingut per mescla o combinació
de torba i adobs minerals, amb altres
matèries o adobs orgànics o sense

Producte sòlid obtingut per mescla o
combinació de matèries o adobs orgànics i
adobs minerals, amb lignit o leonardita

Adob organomineral
NP amb torba

Adob organomineral
NP amb lignit o
leonardita

Producte obtingut per mescla o combinació
Adob organomineral
d'adobs orgànics o altres matèries
NP (amb torba o
sense) amb fosfat roca orgàniques, amb torba o sense, amb adobs
minerals, incloent-hi fosfat roca

02

03

04

3

Producte obtingut per mescla o combinació
de matèries o adobs orgànics i adobs
minerals

1

Adob organomineral
NP

2

Núm.

Informacions sobre la forma d'obtenció i
els components essencials

01

Denominació del
tipus

N + P2O5: 8%
N total: 2%
N orgànic: 1% (sense torba)
P2O5 soluble en citrat amònic neutre i en
aigua: 3%
P2O5 soluble únicament en àcids
minerals: 2%
C orgànic: 8%

-
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-

En el cas de P2O5, tant
la denominació del tipus
com el nom comercial
han de fer menció
únicament del P2O5
soluble en citrat amònic
neutre i en aigua

Altres informacions
sobre la denominació
del tipus o de
l'etiquetatge
5

-

-

-

-

-

-

Àcids húmics (si superen l'1%)

N total i N orgànic
Altres formes de N (si superen l'1%)
P2O5 soluble en citrat amònic neutre
i en aigua
P2O5 soluble únicament en àcids
minerals
C orgànic

N total
N orgànic
Altres formes de N (si superen l'1%)
P2O5 soluble en citrat amònic
neutre i en aigua
C orgànic
K2O total (si supera l'1%)
Àcids húmics (si superen l'1%)

Contingut en nutrients que s'ha de
declarar i garantir.
Formes i solubilitat dels nutrients.
Altres criteris
6
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-

N + P2O5 : 8%
N total: 2%
N orgànic: 1%
P2O5: 3%
C orgànic: 8%
N + P2O5 : 8%
N total: 2%
P2O5: 3%
C orgànic: 8%
N + P2O5 : 8%
N total: 2%
N orgànic: 1%
P2O5: 3%
C orgànic: 8%

-

Contingut mínim en nutrients (percentatge
en massa)
Informació sobre l'avaluació dels nutrients
Altres requisits
4

3.4. NP SÒLIDS

La taula 3.4 de les pàgines 27 i 28 se substitueix per la següent:
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