Załącznik nr 9
Minimalne wymogi dotyczące nawozów i środków ochrony roślin

1. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone - Wymóg 4 - dotyczy 8.2.10.5.1.4.1.2. Minimum
requirements for fertilisers and pesticides
Obowiązek corocznego opracowania i przestrzegania planu nawozowego, opartego na
bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki N, P, K, Mg i
potrzeby wapnowania.
Zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg
azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych

(Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu Art. 17 ust. 3)
Przy ustalaniu dawek nawozu uwzględnia się potrzeby pokarmowe roślin i zasobność gleby
w składniki pokarmowe, a w przypadku stosowania odpadów w rozumieniu przepisów o odpadach,
środków wspomagających uprawę roślin i dodatków do wzbogacania gleby - również dawki
składników pokarmowych wprowadzanych do gleby z tymi substancjami.
(Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie

szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich
stosowania,§ 2 ust. 3.)
Podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub
hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla
macior posiada plan nawożenia opracowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej na
podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb,
uwzględniając stosowane odpady i środki wspomagające uprawę roślin, wyłączeniem tych
podmiotów, które zbywają w całości nawozy naturalne.
Nabywca nawozu naturalnego, zbytego w sposób określony w art. 3 ust. 3 *ustawy, opracowuje
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy plan nawożenia (…) jednak nie później niż do dnia
rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego.

* Nawozy naturalne mogą być zbywane do bezpośredniego rolniczego wykorzystania wyłącznie na
podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności

(Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, Art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2)
Do opracowania planu nawożenia zobowiązani są rolnicy, którzy gospodarują na powierzchni
przekraczającej 100 ha użytków rolnych położonych na obszarze OSN (stanowiących własność
prowadzącego działalność rolniczą na OSN, dzierżawionych przez niego lub będących w jego
użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym. Bilans azotu wykonywany na potrzeby opracowania
planu nawożenia sporządza się metodą „na powierzchni pola”. Po sporządzeniu bilansu składników,
należy opracować plan nawożenia, w którym dokonuje się prawidłowego rozdziału składników
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nawozowych pod poszczególne rośliny płodozmianu, przy uwzględnieniu ich zapotrzebowania na
azot oraz zasobność gleb w azot.
(Rozporządzenia właściwych terytorialnie dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej

w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze
źródeł rolniczych).

2. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone - Wymóg 7 – dotyczy 8.2.10.5.1.7.1.2. Minimum
requirements for fertilisers and pesticides
Niestosowanie osadów ściekowych.
Przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych na gruntach dawkę osadu ustala się oddzielnie
dla każdej zbadanej objętości komunalnego osadu ściekowego, na podstawie wyników badań
reprezentatywnych próbek komunalnego osadu ściekowego.
Dopuszczalna dawka komunalnego osadu ściekowego zależy od rodzaju gruntu, sposobu jego
użytkowania, jakości komunalnego osadu ściekowego i gleby oraz zapotrzebowania roślin na fosfor
i azot.
Przy ustalaniu dopuszczalnej dawki komunalnego osadu ściekowego wykorzystywanego na cele
w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne uwzględnia się zasady dobrej praktyki
rolniczej, stosowane na danym gruncie nawozy, środki wspomagające uprawę roślin lub dodatki do
wzbogacenia gleby w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
(Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
3, t. 37, str. 92, z późn. zm.).
Dopuszczalną dawkę komunalnego osadu ściekowego ustala się w taki sposób, aby jej
zastosowanie na danym gruncie nie spowodowało przekroczenia w wierzchniej warstwie gruntu
(0-25 cm) wartości dopuszczalnych ilości metali ciężkich określonych w załącznikach nr 2 i 3 do
rozporządzenia.
Dopuszczalne dawki komunalnych osadów ściekowych, które mogą być stosowane w ciągu roku na
jednostkę powierzchni gruntu, pod warunkiem przestrzegania dopuszczalnej zawartości metali
ciężkich w komunalnych osadach ściekowych określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nie
mogą przekraczać:
- w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne - 3 Mg s.m./ha/rok;
- do rekultywacji terenów na cele nierolne oraz przy dostosowywaniu gruntów do określonych
potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych
do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz 15 Mg s.m./ha/rok.
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Przy jednokrotnym w ciągu dwóch albo trzech lat stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w
rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne dopuszczalna dawka komunalnych osadów
ściekowych może być skumulowana i nie może przekraczać odpowiednio 6 Mg s.m./ha/2 lata
i 9 Mg s.m./ha/3 lata.
Przy jednokrotnym w ciągu dwóch albo trzech lat stosowaniu komunalnych osadów ściekowych do
rekultywacji terenów na cele nierolne oraz przy dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb
wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych do
produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz
dopuszczalna dawka komunalnych osadów ściekowych może być skumulowana i nie może
przekraczać odpowiednio 30 Mg s.m./ha/2 lata i 45 Mg s.m./ha/3 lata.

(Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów
ściekowych, § 3)

3. Pakiet 2. Ochrona gleb i wód - Wymóg 6 – dotyczy 8.2.10.5.1.14.1.2. Minimum
requirements for fertilisers and pesticides
Zakaz stosowania pestycydów i herbicydów w międzyplonie.
1. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia
ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na
obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować
stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać
na obszarze objętym zabiegiem.
2. Środki ochrony roślin mogą być stosowane w odległości mniejszej od zbiorników i cieków
wodnych niż szerokość strefy buforowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia
Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE)
nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie
etykietowania środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 176), zwanego dalej
"rozporządzeniem nr 547/2011", wskazanej w etykietach tych środków, jeżeli zostaną określone
warunki stosowania środków ochrony roślin w takiej odległości w przepisach wydanych na
podstawie art. 40 ust. 2.
3. Użytkownicy profesjonalni:
1) stosują środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin;
2) w dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, są obowiązani
do wskazania sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co
najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.
(Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, Art. 35, ust 1-3)
1. W ramach integrowanej ochrony roślin, przeprowadzając zabiegi chemicznej ochrony roślin,
należy uwzględnić:
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1) dobór środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów
ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu, w szczególności dotyczy to owadów
zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych;
2) ograniczanie liczby zabiegów i ilości stosowanych środków ochrony roślin do niezbędnego
minimum;
3) przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin
poprzez właściwy dobór i przemienne stosowanie tych środków.

(Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań
integrowanej ochrony roślin, § 1 ust. 2 (pkt 1-3)

4. Pakiet 2. Ochrona gleb i wód - Wymóg 7 – dotyczy 8.2.10.5.1.15.1.2. Minimum
requirements for fertilisers and pesticides
Niestosowanie osadów ściekowych.
Przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych na gruntach dawkę osadu ustala się oddzielnie
dla każdej zbadanej objętości komunalnego osadu ściekowego, na podstawie wyników badań
reprezentatywnych próbek komunalnego osadu ściekowego.
Dopuszczalna dawka komunalnego osadu ściekowego zależy od rodzaju gruntu, sposobu jego
użytkowania, jakości komunalnego osadu ściekowego i gleby oraz zapotrzebowania roślin na fosfor
i azot.
Przy ustalaniu dopuszczalnej dawki komunalnego osadu ściekowego wykorzystywanego na cele
}w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne uwzględnia się zasady dobrej praktyki
rolniczej, stosowane na danym gruncie nawozy, środki wspomagające uprawę roślin lub dodatki do
wzbogacenia gleby w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
(Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
3, t. 37, str. 92, z późn. zm.).
Dopuszczalną dawkę komunalnego osadu ściekowego ustala się w taki sposób, aby jej
zastosowanie na danym gruncie nie spowodowało przekroczenia w wierzchniej warstwie gruntu
(0-25 cm) wartości dopuszczalnych ilości metali ciężkich określonych w załącznikach nr 2 i 3 do
rozporządzenia.
Dopuszczalne dawki komunalnych osadów ściekowych, które mogą być stosowane w ciągu roku na
jednostkę powierzchni gruntu, pod warunkiem przestrzegania dopuszczalnej zawartości metali
ciężkich w komunalnych osadach ściekowych określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nie
mogą przekraczać:
- w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne - 3 Mg s.m./ha/rok;
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- do rekultywacji terenów na cele nierolne oraz przy dostosowywaniu gruntów do określonych
potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych
do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz 15 Mg s.m./ha/rok.
Przy jednokrotnym w ciągu dwóch albo trzech lat stosowaniu komunalnych osadów ściekowych
w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne dopuszczalna dawka komunalnych osadów
ściekowych może być skumulowana i nie może przekraczać odpowiednio 6 Mg s.m./ha/2 lata
i 9 Mg s.m./ha/3 lata.
Przy jednokrotnym w ciągu dwóch albo trzech lat stosowaniu komunalnych osadów ściekowych do
rekultywacji terenów na cele nierolne oraz przy dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb
wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych do
produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz
dopuszczalna dawka komunalnych osadów ściekowych może być skumulowana i nie może
przekraczać odpowiednio 30 Mg s.m./ha/2 lata i 45 Mg s.m./ha/3 lata.

(Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów
ściekowych, § 3)

5. Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych - Wymóg 4 –
dotyczy 8.2.10.5.1.23.1.2. Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Zakaz stosowania herbicydów.
1. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia
ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na
obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować
stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać
na obszarze objętym zabiegiem.
2. Środki ochrony roślin mogą być stosowane w odległości mniejszej od zbiorników i cieków
wodnych niż szerokość strefy buforowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia
Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE)
nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie
etykietowania środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 176), zwanego dalej
"rozporządzeniem nr 547/2011", wskazanej w etykietach tych środków, jeżeli zostaną określone
warunki stosowania środków ochrony roślin w takiej odległości w przepisach wydanych na
podstawie art. 40 ust. 2.
3. Użytkownicy profesjonalni:
1) stosują środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin;
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2) w dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, są obowiązani
do wskazania sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co
najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.
(Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, Art. 35, ust 1-3)

1. W ramach integrowanej ochrony roślin, przeprowadzając zabiegi chemicznej ochrony roślin,
należy uwzględnić:
1) dobór środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów
ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu, w szczególności dotyczy to owadów
zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych;
2) ograniczanie liczby zabiegów i ilości stosowanych środków ochrony roślin do niezbędnego
minimum;
3) przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin
poprzez właściwy dobór i przemienne stosowanie tych środków.

(Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań
integrowanej ochrony roślin, § 1 ust. 2 (pkt 1-3)
2. Integrowana ochrona roślin obejmuje wszystkie dostępne działania i metody ochrony roślin
przed organizmami szkodliwymi, w tym stosowanie przede wszystkim działań lub metod
niechemicznych, a w szczególności:
1) stosowanie agrotechniki w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych,
w tym stosowanie mechanicznej ochrony roślin,
2) stosowanie nawożenia, nawadniania i wapnowania, w sposób ograniczający występowanie
organizmów szkodliwych,
3)

ochronę

organizmów

pożytecznych

oraz

stwarzanie

warunków

sprzyjających

ich

występowaniu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów
organizmów szkodliwych
- jeżeli stosowanie danego działania lub metody jest możliwe, pozwala na ograniczenie
występowania organizmów szkodliwych lub efektywną ochronę roślin przed tymi organizmami,
stwarza mniejsze zagrożenie dla środowiska niż działania lub metody chemiczne oraz jest
ekonomicznie uzasadnione.

(Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań
integrowanej ochrony roślin, § 1 ust. 1 (pkt 2, 4, 6)

6. Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 Wymóg 3 – dotyczy 8.2.10.5.1.31.1.2. Minimum requirements for fertilisers and
pesticides
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Zakaz

przeorywania,

wałowania,

stosowania

osadów

ściekowych,

stosowania

podsiewu oraz mechanicznego niszczenia struktury glebowej.
Przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych na gruntach dawkę osadu ustala się oddzielnie
dla każdej zbadanej objętości komunalnego osadu ściekowego, na podstawie wyników badań
reprezentatywnych próbek komunalnego osadu ściekowego.
Dopuszczalna dawka komunalnego osadu ściekowego zależy od rodzaju gruntu, sposobu jego
użytkowania, jakości komunalnego osadu ściekowego i gleby oraz zapotrzebowania roślin na fosfor
i azot.
Przy ustalaniu dopuszczalnej dawki komunalnego osadu ściekowego wykorzystywanego na cele
w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne uwzględnia się zasady dobrej praktyki
rolniczej, stosowane na danym gruncie nawozy, środki wspomagające uprawę roślin lub dodatki do
wzbogacenia gleby w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
(Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
3, t. 37, str. 92, z późn. zm.).
Dopuszczalną dawkę komunalnego osadu ściekowego ustala się w taki sposób, aby jej
zastosowanie na danym gruncie nie spowodowało przekroczenia w wierzchniej warstwie gruntu
(0-25 cm) wartości dopuszczalnych ilości metali ciężkich określonych w załącznikach nr 2 i 3 do
rozporządzenia.
Dopuszczalne dawki komunalnych osadów ściekowych, które mogą być stosowane w ciągu roku na
jednostkę powierzchni gruntu, pod warunkiem przestrzegania dopuszczalnej zawartości metali
ciężkich w komunalnych osadach ściekowych określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nie
mogą przekraczać:
- w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne - 3 Mg s.m./ha/rok;
- do rekultywacji terenów na cele nierolne oraz przy dostosowywaniu gruntów do określonych
potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych
do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz 15 Mg s.m./ha/rok.
Przy jednokrotnym w ciągu dwóch albo trzech lat stosowaniu komunalnych osadów ściekowych
w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne dopuszczalna dawka komunalnych osadów
ściekowych może być skumulowana i nie może przekraczać odpowiednio 6 Mg s.m./ha/2 lata
i 9 Mg s.m./ha/3 lata.
Przy jednokrotnym w ciągu dwóch albo trzech lat stosowaniu komunalnych osadów ściekowych do
rekultywacji terenów na cele nierolne oraz przy dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb
wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych do
produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz
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dopuszczalna dawka komunalnych osadów ściekowych może być skumulowana i nie może
przekraczać odpowiednio 30 Mg s.m./ha/2 lata i 45 Mg s.m./ha/3 lata.

(Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów
ściekowych, § 3)

7. Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 Wymóg 5 – dotyczy 8.2.10.5.1.33.1.2. Minimum requirements for fertilisers and
pesticides
Zakaz stosowania środków ochrony roślin z wyjątkiem selektywnego i miejscowego
niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych z zastosowaniem odpowiedniego
sprzętu (np. mazaczy herbicydowych).
1. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia
ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na
obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować
stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać
na obszarze objętym zabiegiem.
2. Środki ochrony roślin mogą być stosowane w odległości mniejszej od zbiorników i cieków
wodnych niż szerokość strefy buforowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia
Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE)
nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie
etykietowania środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 176), zwanego dalej
"rozporządzeniem nr 547/2011", wskazanej w etykietach tych środków, jeżeli zostaną określone
warunki stosowania środków ochrony roślin w takiej odległości w przepisach wydanych na
podstawie art. 40 ust. 2.
3. Użytkownicy profesjonalni:
1) stosują środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin;
2) w dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, są obowiązani
do wskazania sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co
najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.
(Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, Art. 35, ust 1-3)
1. W ramach integrowanej ochrony roślin, przeprowadzając zabiegi chemicznej ochrony roślin,
należy uwzględnić:
1) dobór środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów
ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu, w szczególności dotyczy to owadów
zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych;
2) ograniczanie liczby zabiegów i ilości stosowanych środków ochrony roślin do niezbędnego
minimum;
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3) przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin
poprzez właściwy dobór i przemienne stosowanie tych środków.

(Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań
integrowanej ochrony roślin, § 1 ust. 2 (pkt 1-3)
2. Integrowana ochrona roślin obejmuje wszystkie dostępne działania i metody ochrony roślin
przed organizmami szkodliwymi, w tym stosowanie przede wszystkim działań lub metod
niechemicznych, a w szczególności:
1) stosowanie agrotechniki w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych,
w tym stosowanie mechanicznej ochrony roślin,
2) stosowanie nawożenia, nawadniania i wapnowania, w sposób ograniczający występowanie
organizmów szkodliwych,
3)

ochronę

organizmów

pożytecznych

oraz

stwarzanie

warunków

sprzyjających

ich

występowaniu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów
organizmów szkodliwych
- jeżeli stosowanie danego działania lub metody jest możliwe, pozwala na ograniczenie
występowania organizmów szkodliwych lub efektywną ochronę roślin przed tymi organizmami,
stwarza mniejsze zagrożenie dla środowiska niż działania lub metody chemiczne oraz jest
ekonomicznie uzasadnione.

(Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań
integrowanej ochrony roślin, § 1 ust. 1 (pkt 2, 4, 6)
1. Wymagania dotyczące sprawności technicznej:
1) opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych określa załącznik nr 1
do rozporządzenia*;

(Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków
ochrony roślin, § 3 ust.1)
*tj. m.in. wymagania technicznie poszczególnych elementów sprzętu

8. Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 - Wymóg 3 – dotyczy
8.2.10.5.1.144.1.2. Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Zakaz

przeorywania,

wałowania,

stosowania

osadów

ściekowych,

stosowania

podsiewu oraz mechanicznego niszczenia struktury glebowej.
Przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych na gruntach dawkę osadu ustala się oddzielnie
dla każdej zbadanej objętości komunalnego osadu ściekowego, na podstawie wyników badań
reprezentatywnych próbek komunalnego osadu ściekowego.
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Dopuszczalna dawka komunalnego osadu ściekowego zależy od rodzaju gruntu, sposobu jego
użytkowania, jakości komunalnego osadu ściekowego i gleby oraz zapotrzebowania roślin na fosfor
i azot.
Przy ustalaniu dopuszczalnej dawki komunalnego osadu ściekowego wykorzystywanego na cele
w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne uwzględnia się zasady dobrej praktyki
rolniczej, stosowane na danym gruncie nawozy, środki wspomagające uprawę roślin lub dodatki do
wzbogacenia gleby w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
(Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
3, t. 37, str. 92, z późn. zm.).
Dopuszczalną dawkę komunalnego osadu ściekowego ustala się w taki sposób, aby jej
zastosowanie na danym gruncie nie spowodowało przekroczenia w wierzchniej warstwie gruntu
(0-25 cm) wartości dopuszczalnych ilości metali ciężkich określonych w załącznikach nr 2 i 3 do
rozporządzenia.
Dopuszczalne dawki komunalnych osadów ściekowych, które mogą być stosowane w ciągu roku na
jednostkę powierzchni gruntu, pod warunkiem przestrzegania dopuszczalnej zawartości metali
ciężkich w komunalnych osadach ściekowych określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nie
mogą przekraczać:
- w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne - 3 Mg s.m./ha/rok;
- do rekultywacji terenów na cele nierolne oraz przy dostosowywaniu gruntów do określonych
potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych
do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz 15 Mg s.m./ha/rok.
Przy jednokrotnym w ciągu dwóch albo trzech lat stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w
rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne dopuszczalna dawka komunalnych osadów
ściekowych może być skumulowana i nie może przekraczać odpowiednio 6 Mg s.m./ha/2 lata
i 9 Mg s.m./ha/3 lata.
Przy jednokrotnym w ciągu dwóch albo trzech lat stosowaniu komunalnych osadów ściekowych do
rekultywacji terenów na cele nierolne oraz przy dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb
wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych do
produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz
dopuszczalna dawka komunalnych osadów ściekowych może być skumulowana i nie może
przekraczać odpowiednio 30 Mg s.m./ha/2 lata i 45 Mg s.m./ha/3 lata.

(Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów
ściekowych, § 3)
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9. Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 - Wymóg 5 – dotyczy
8.2.10.5.1.146.1.2. Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Zakaz stosowania środków ochrony roślin z wyjątkiem selektywnego i miejscowego
niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych z zastosowaniem odpowiedniego
sprzętu (np. mazaczy herbicydowych).
1. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia
ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na
obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować
stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać
na obszarze objętym zabiegiem.
2. Środki ochrony roślin mogą być stosowane w odległości mniejszej od zbiorników i cieków
wodnych niż szerokość strefy buforowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia
Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE)
nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie
etykietowania środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 176), zwanego dalej
"rozporządzeniem nr 547/2011", wskazanej w etykietach tych środków, jeżeli zostaną określone
warunki stosowania środków ochrony roślin w takiej odległości w przepisach wydanych na
podstawie art. 40 ust. 2.
3. Użytkownicy profesjonalni:
1) stosują środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin;
2) w dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, są obowiązani
do wskazania sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co
najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.
(Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, Art. 35, ust 1-3)
1. W ramach integrowanej ochrony roślin, przeprowadzając zabiegi chemicznej ochrony roślin,
należy uwzględnić:
1) dobór środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów
ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu, w szczególności dotyczy to owadów
zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych;
2) ograniczanie liczby zabiegów i ilości stosowanych środków ochrony roślin do niezbędnego
minimum;
3) przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin
poprzez właściwy dobór i przemienne stosowanie tych środków.

(Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań
integrowanej ochrony roślin, § 1 ust. 2 (pkt 1-3)
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2. Integrowana ochrona roślin obejmuje wszystkie dostępne działania i metody ochrony roślin
przed organizmami szkodliwymi, w tym stosowanie przede wszystkim działań lub metod
niechemicznych, a w szczególności:
1) stosowanie agrotechniki w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych,
w tym stosowanie mechanicznej ochrony roślin,
2) stosowanie nawożenia, nawadniania i wapnowania, w sposób ograniczający występowanie
organizmów szkodliwych,
3)

ochronę

organizmów

pożytecznych

oraz

stwarzanie

warunków

sprzyjających

ich

występowaniu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów
organizmów szkodliwych
- jeżeli stosowanie danego działania lub metody jest możliwe, pozwala na ograniczenie
występowania organizmów szkodliwych lub efektywną ochronę roślin przed tymi organizmami,
stwarza mniejsze zagrożenie dla środowiska niż działania lub metody chemiczne oraz jest
ekonomicznie uzasadnione.

(Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań
integrowanej ochrony roślin, § 1 ust. 1 (pkt 2, 4, 6)
1. Wymagania dotyczące sprawności technicznej:
1) opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych określa załącznik nr 1
do rozporządzenia*;

(Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków
ochrony roślin, § 3 ust.1)
*tj. m.in. wymagania technicznie poszczególnych elementów sprzętu
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