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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 1 czerwca 2001 r.

w sprawie szczegó∏owego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleƒ z zakresu ich stosowania.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r.
o nawozach i nawo˝eniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy sposób stosowania nawozów, który
nie powoduje zagro˝eƒ dla zdrowia ludzi i zwierzàt
oraz dla Êrodowiska,

2) jednostki organizacyjne upowa˝nione do prowa-
dzenia szkoleƒ z zakresu stosowania nawozów,
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dysponujàce odpowiednim potencja∏em technicz-
nym i kadrà posiadajàcà wiedz´ w tym zakresie.

§ 2. 1. Nawozy nale˝y stosowaç równomiernie na
ca∏ej powierzchni pola w sposób wykluczajàcy nawo-
˝enie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych.

2. Nawozy mogà byç stosowane ∏àcznie ze Êrodka-
mi ochrony roÊlin wówczas, gdy jest to przewidziane
w instrukcji stosowania Êrodka ochrony roÊlin lub na-
wozu.

3. Przy ustalaniu dawek nawozu uwzgl´dnia si´ po-
trzeby pokarmowe roÊlin, ˝yznoÊç gleby, warunki kli-
matyczne, nawadnianie, zagospodarowanie gruntów,
systemy p∏odozmianu, a w przypadku stosowania osa-
dów Êciekowych — równie˝ dawki sk∏adników pokar-
mowych wprowadzanych do gleby z tymi osadami.

4. Nawozy naturalne oraz organiczne w postaci sta-
∏ej oraz p∏ynnej powinny byç stosowane w okresie od
dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjàtkiem nawo-
zów stosowanych na uprawy pod os∏onami (szklarnie,
inspekty, namioty foliowe).

5. Nawozy mineralne, z zastrze˝eniem ust. 6, stosu-
je si´ w okresach bezpoÊrednio poprzedzajàcych mak-
symalne zapotrzebowanie roÊlin na sk∏adniki pokar-
mowe.

6. Wi´kszoÊç dawki nawozów mineralnych azoto-
wych stosuje si´  podczas wegetacji roÊlin (pog∏ów-
nie).

§ 3. 1. Nawozy naturalne oraz organiczne w posta-
ci sta∏ej stosuje si´, z zastrze˝eniem ust. 3, za pomocà
rozrzutników nawozów lub r´cznie.

2. Nawozy naturalne oraz organiczne w postaci
p∏ynnej stosuje si´, z zastrze˝eniem ust. 4, przy u˝yciu
rozlewaczy, deszczowni lub wozów asenizacyjnych
wyposa˝onych w p∏ytki rozbryzgowe lub w´˝e rozle-
wowe.

3. Stosowanie nawozów naturalnych oraz orga-
nicznych w postaci sta∏ej podczas wegetacji roÊlin (po-
g∏ównie) dopuszczalne jest tylko na u˝ytkach zielonych
i na wieloletnich uprawach polowych.

4. Stosowanie nawozów naturalnych oraz orga-
nicznych w postaci p∏ynnej podczas wegetacji roÊlin
(pog∏ównie) odbywa si´ przy u˝yciu w´˝y rozlewo-
wych, z tym ˝e na u˝ytkach zielonych oraz na wielolet-
nich uprawach polowych mo˝e odbywaç si´ z zastoso-
waniem p∏ytek rozbryzgowych lub deszczowni.

5. Nawozy naturalne oraz organiczne powinny byç
przykryte lub wymieszane z glebà nie póêniej ni˝ na-
st´pnego dnia po ich zastosowaniu, z wyjàtkiem nawo-
zów stosowanych w lasach oraz na u˝ytkach zielonych.

6. Nawozy naturalne mogà byç stosowane w odle-
g∏oÊci co najmniej 20 m od strefy ochronnej êróde∏ wo-
dy, uj´ç wody, brzegu zbiorników oraz cieków wod-
nych, kàpielisk zlokalizowanych na wodach po-
wierzchniowych oraz obszarów morskiego pasa nad-
brze˝nego.

7. Nawozy naturalne w postaci p∏ynnej mogà byç
stosowane:

1) gdy poziom wody podziemnej jest poni˝ej 1,2 m,

2) poza obszarami p∏ytkiego wyst´powania ska∏
szczelinowych.

§ 4. 1. Nawozy  mineralne w postaci sta∏ej stosuje
si´ przy u˝yciu rozsiewaczy naziemnych oraz siewni-
ków nawozowych lub siewników kombinowanych al-
bo r´cznie, z tym ˝e w odleg∏oÊci co najmniej 20 m od
strefy ochronnej êróde∏ i uj´ç wody oraz od brzegu
zbiorników i cieków wodnych nawozy mineralne mogà
byç stosowane tylko r´cznie.

2. Nawozy mineralne w postaci p∏ynnej stosuje si´
przy u˝yciu przystosowanych do tego rozlewaczy,
deszczowni  lub opryskiwaczy wyposa˝onych w belki
polowe ze specjalnymi koƒcówkami lub w´˝ami rozle-
wowymi.

§ 5. Jednostkami organizacyjnymi upowa˝nionymi
do prowadzenia szkoleƒ z zakresu stosowania nawo-
zów sà:

1) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa z sie-
dzibà w Pu∏awach,

2) Instytut Badawczy LeÊnictwa z siedzibà w Warsza-
wie,

3) Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich z siedzibà w Brwinowie (wo-
jewództwo mazowieckie), jego oddzia∏y w Pozna-
niu, Krakowie oraz centra regionalne z siedzibà we
Wroc∏awiu, w Przysieku (województwo kujawsko-
-pomorskie), w PoÊwi´tnem (województwo mazo-
wieckie), w Radomiu, w Starym Polu (wojewódz-
two warmiƒsko-mazurskie), w Barzkowicach (wo-
jewództwo zachodniopomorskie),

4) wojewódzkie oÊrodki doradztwa rolniczego z siedzi-
bà w Âwidnicy (województwo dolnoÊlàskie), Mini-
kowie (województwo kujawsko-pomorskie), Koƒ-
skowoli (województwo lubelskie), Kalsku (woje-
wództwo lubuskie), Bratoszewicach (województwo
∏ódzkie), Karniowicach (województwo ma∏opol-
skie), Warszawie, ¸osiowie (województwo opol-
skie), Boguchwale (województwo podkarpackie),
Szepietowie (województwo podlaskie), Gdaƒsku,
Miko∏owie (województwo Êlàskie), Modliszewi-
cach (województwo Êwi´tokrzyskie), Olsztynie, Po-
znaniu, Koszalinie,

5) Stacja Chemiczno-Rolnicza z siedzibà w Weso∏ej
(województwo mazowieckie) oraz jej oddzia∏y
w Bia∏ymstoku, Bydgoszczy, Gdaƒsku, Gliwicach,
Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Koszalinie,
Krakowie, Lublinie, ¸odzi, Olsztynie, Opolu, Pozna-
niu, Rzeszowie, Szczecinie, Wroc∏awiu,

6) wy˝sze uczelnie rolnicze.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs


