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Podle zákona �. 22/1997 Sb. sm�jí být �eské technické normy rozmnožovány a rozši�ovány 
jen se souhlasem Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

�ESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 65.060.25  Kv�ten 2013 

Zem�d�lské stroje – Rozmetadla tuhých 
pr�myslových hnojiv k plošné aplikaci a s plnou 
pracovní ší�kou – Ochrana životního prost�edí – 
�ást 2: Zkušební metody 

�SN 
EN 13739-2 
OPRAVA 1 
47 0411 

 idt EN 13739-2:2011/AC:2012-11 

Corrigendum 

Tato oprava �SN EN 13739-2:2012 je �eskou verzí opravy EN 13739-2:2011/AC:2012-11. P�eklad byl zajišt�n 
Ú�adem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to �SN EN 13739-2:2012 is the Czech version of the Corrigendum EN 13739-2:2011/AC:2012-11. 
It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

�SN EN 13739-2 (47 0411) Zem�d�lské stroje – Rozmetadla tuhých pr�myslových hnojiv k plošné aplikaci 
a s plnou pracovní ší�kou – Ochrana životního prost�edí – �ást 2: Zkušební metody z �ervna 2012 se 
opravuje takto: 

Vzorec v prvním odstavci �lánku 7.1.1.2 se nahrazuje následujícím: 
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V úvodu se nahrazuje: 

CEMAGREF 
Parc de Tourvoie – BP44 

F-92160 ANTONY 

následujícím: 

IRSTEA 
1, rue Pierre-Gilles de Gennes 
CS 10030 

F-92761 Antony cedex 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Ú�ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, I� 48135267 

Pracovník Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n � n í :  Zm�ny a dopl�ky, jakož i zprávy o nov� vydaných normách jsou uve�ej�ovány ve V�stníku Ú�adu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podn�ty a p�ipomínky týkající se technických norem a zájem o možnou ú�ast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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