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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 14069:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 260 Hnojiva a materiály
k vápnění půd, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2018 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14069:2003.

Ve srovnání s předchozím vydáním byly provedeny následující změny:

a)   byly zohledněny minimální požadavky stanovené nařízením (EU) č. 463/2013 [2], které mění
nařízení (ES) č. 2003/2003 [1], týkající se materiálů k vápnění;

b)   byly rozšířeny odkazy na analytické metody;

c)   byly specifikovány požadavky pro výrobky standardní kvality a výrobky jemně mleté kvality (viz
tabulka 1 až tabulka 6);

d)   byly doplněny požadavky týkající se oxidových a hydroxidových vápenatých hmot přírodního
původu (viz
tabulka 2);

e)   byly doplněny požadavky týkající se křemičitanových vápenatých hmot (viz tabulka 4);

f)    byly doplněny požadavky týkající se směsných vápenatých hmot (viz tabulka 5);

g)   byly doplněny požadavky týkající se směsí materiálů k vápnění a dalších typů hnojiv ES (viz
tabulka 6);

h)   byly rozšířeny požadavky na deklaraci a označování podle nařízení (EU) č. 463/2013 [2];

i)    byly provedeny ediční úpravy.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny převzít národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslavské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Chorvatska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska,
Švýcarska a Turecka.



Úvod
Napříč členskými státy CEN je pravidelné vápnění pro regulaci úrovně půdního pH a k neutralizaci
vlivu půdního okyselování dobře zavedeným a základním agrotechnickým opatřením na všech
půdách v humidním podnebí a ve všech agrotechnických systémech. Vápnění zlepšuje úrodnost půdy
a dodává základní rostlinné živiny.

Materiály k vápnění jsou také používány k vápnění lesů, jezer a oblastí akumulace vod.

Ve všech členských státech CEN se nachází široká škála přírodních geologických nalezišť materiálů
k vápnění. Vhodné materiály k vápnění produkují také některé průmyslové procesy. Tato široká škála
materiálů se značně liší jak chemickými, tak fyzikálními vlastnostmi. Použití těchto různých
materiálů se bude lišit podle typů materiálů.

Přesto tato norma specifikuje hlavní vlastnosti materiálů k vápnění, které se v Evropě používají.

Na druhé straně je pro účely porovnávání těchto výrobků nezbytné popsat a specifikovat minimální
požadavky na materiály k vápnění.

V rámci první revize této evropské normy byly vzaty do úvahy minimální požadavky stanovené
nařízením (EU)
č. 463/2013 [2], které mění nařízení (ES) č. 2003/2003 [1], týkající se materiálů k vápnění.

Materiály k vápnění v Evropě vykazují značnou diverzitu díky faktorům, jako je klima a druh plodiny,
produkce, přeprava, skladování, a aplikace vápenatých hmot je pak adaptována na regionální
podmínky. Standardní kvalita pokrývá tyto odlišné materiály k vápnění, zatímco jemně mletá kvalita
zaručuje rychle rozpustné materiály potřebné pro určité speciální zemědělské využití nebo pro
umožnění rozpuštění materiálů k vápnění v určitých půdních typech, majících vyšší hodnotu pH,
rychlým a kontrolovaným způsobem.



1 Předmět normy
Tato evropská norma popisuje a specifikuje požadavky na výrobky přírodního původu a výrobky
z průmyslových procesů základní a jemně mleté kvality, které se používají jako materiály k vápnění
půd v zemědělství pro zvyšování pH půdy a vody.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


