
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.
o nawozach i nawo˝eniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy sposób stosowania nawozów;

2) jednostki organizacyjne upowa˝nione do prowa-
dzenia szkoleƒ z zakresu stosowania nawozów.

§ 2. 1. Nawozy stosuje si´ 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 jedynie wówczas, gdy jest to prze-
widziane w instrukcji stosowania Êrodka ochrony
roÊlin lub nawozu.

3. Przy ustalaniu dawek nawozu uwzgl´dnia si´ po-
trzeby pokarmowe roÊlin i zasobnoÊç gleby w sk∏adni-
ki pokarmowe, a w przypadku stosowania odpadów
w rozumieniu przepisów o odpadach, Êrodków wspo-
magajàcych upraw´ roÊlin i dodatków do wzbogacenia
gleby — równie˝ dawki sk∏adników pokarmowych
wprowadzanych do gleby z tymi substancjami.

4. Nawozy naturalne i organiczne, w postaci sta∏ej
lub p∏ynnej, stosuje si´ w okresie od dnia 1 marca do
dnia 30 listopada, z wyjàtkiem nawozów stosowanych
pod uprawy pod os∏onami (szklarnie, inspekty, namio-
ty foliowe).

§ 3. 1. Nawozy naturalne i organiczne, w postaci
p∏ynnej, stosuje si´ przy u˝yciu rozlewaczy, deszczow-
ni lub wozów asenizacyjnych wyposa˝onych w p∏ytki
rozbryzgowe lub w´˝e rozlewowe.

2. Nawozy naturalne i organiczne, w postaci sta∏ej,
mogà byç stosowane podczas wegetacji roÊlin (po-
g∏ównie) tylko na u˝ytkach zielonych i na wieloletnich
uprawach polowych roÊlin nieprzeznaczonych do bez-
poÊredniego spo˝ycia przez ludzi.

3. Nawozy naturalne przykrywa si´ lub miesza
z glebà nie póêniej ni˝ nast´pnego dnia po ich zasto-
sowaniu, z wy∏àczeniem nawozów stosowanych w la-
sach oraz na u˝ytkach zielonych.

4. Nawozy naturalne stosuje si´ w odleg∏oÊci co
najmniej 20 m od strefy ochronnej êróde∏ wody, uj´ç
wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych, kàpie-
lisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych
oraz obszarów morskiego pasa nadbrze˝nego.

5. 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. W odleg∏oÊci do 20 m od strefy ochronnej êró-
de∏ i uj´ç wody oraz od brzegu zbiorników i cieków wod-
nych nawozy mineralne stosuje si´ wy∏àcznie r´cznie.

§ 5. Jednostkami organizacyjnymi upowa˝niony-
mi do prowadzenia szkoleƒ z zakresu stosowania na-
wozów sà:

1) Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa —
Paƒstwowy Instytut Badawczy w zakresie stoso-
wania nawozów w uprawach polowych;

2) Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka
w Skierniewicach w zakresie stosowania nawo-
zów w warzywnictwie;

3) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewi-
cach w zakresie stosowania nawozów w uprawach
sadowniczych, roÊlin ozdobnych i trawników;

4) Instytut Melioracji i U˝ytków Zielonych w Falen-
tach w zakresie stosowania nawozów na u˝ytkach
zielonych;

5) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz
jego oddzia∏y;

6) wojewódzkie oÊrodki doradztwa rolniczego oraz
ich oddzia∏y;

7) Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
oraz okr´gowe stacje chemiczno-rolnicze;

8) uczelnie prowadzàce studia wy˝sze na kierunku
rolnictwo.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie 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 (Dz. U.
Nr 60, poz. 616).

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 16 kwietnia 2008 r.

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

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listo-
pada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).


