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warszawa, {K .o*zot+ r.

MINISTER ROLNICTWA
IROZWOJU WSI

HoRns-8l rt-z}tr4 ( !4 )

DECYZJA NrG¨ 451/14

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia l0 lipca 2007 r. o nawozach i nawo2eniu (Dz. U. Nr

147 poz. 1033 z po1n. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Vivena - Natura Sp. z o.o.

ul. Wroclawska 68, 59-230 Prochowice z dnia 13 marca 2014 r., uzupelnionego pismami

z dnia 26 maja 2014 r. oraz z dnia 6 sierpnia 2014 r. pozwalam wnioskodawcy na

wprowadzenie do obrotu organiczno-mineralnego Srodka poprawiaj4cego wlaSciwoSci gleby

pn. ,rOpti Kompo 43" produkowanego przezww. podmiot i okreSlam:

1. wymagania jakoSciowe organiczno-mineralnego Srodka poprawiajrlcego wlaSciwoSci

gleby:

a) zawartoSt azott(N), co najmniej ... 0,45 % (m/m),

b) zawarto6d fosforu (P), co najmniej 0,25 oh (m/m),

c) zawartoS6 potasu (K), co najmniej 0,20 yo (rnlm),

d) zawartoS6 wapnia (Ca), co najmniej . . . .. .. 1,20 %o (m/m),

e) zawartoS6 magnezu (Mg), co najmniej . ... 0,1 5 Yo (mlm),

f) zawartoS6 substancji organicznej, co najmniej .. .......20o/osm,

g) pH w HzO .7,5 -9,0,
h) posta6 ...'...' staly, bezpostacioruy;

2. tre56 instrukcji stosowania i przechowywania organiczno-mineralnego Srodka

poprawiajqcego wlaSciwo5ci gteby pn.: ,,Opti Kompo 43" stanowi4cej zal4cznik do

decyzji.

Na podstawie art. 107 $ 4 Kpa odst4piono od uzasadnienia decyzji w zwiqzku z tym,

i2 uwzglgdnia ona w caloSci Zqdanie strony.

Niniej sza decyzj a j est ostateczna.

Stronie przysluguje prawo zwr6cenia sig do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji,
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zgodnie z art. 127 $ 3 Kpa. Wniesienie skargi do Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego
wWarszawiewtrybie art.52 $ l ustawy zdnia3Osierpnia2002r. Prawoopostgpowaniu
przed s4dami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z p62n. zm) moae nast4pii po
wyczerpaniu wyzej wymienionego Srodka odwolawczego.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono oplatg skarbow4 w wysokoSci 705 zl zgodnie z czgsci4lll
ust. 28 zalqcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.-o,oglffi_!:*qpowej (Dz. tJ. zz0l2r., poz.
1282, zp62n.zm.).

,, z a zw rotnym p otw ier dz eniem o dbi oru "

Otrzvmuje:

Vivena - Natura Sp. z o.o.

ul. Wroclawska 68

59-230 Prochowice
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Do wiadomoSci:

1. Gt6wny Inspektorat JakoSci Handlowej

Artykul6w Rolno- S po 2y w czy ch

ul. Wsp6lna 30

00-930 Warszawa

2. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

ul. Z6lkiewskiego l7
05-075 Warszawa - Wesola
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lnstrukcia StOSOWania i przechowywanin 6rodka poprawi可■Cego wla`ciwo`ci gleby

pn.:"Opti Kompo 43"

Zakres stosowani8:

SrOdck popr赫巧aCy Wiバ CiwoSci gleby pn: ,,Opti Kompo 43'' przeznaczony jest do stosowania na

wszystkich rodzaJach gleb Mo2c by6 stosoWany wcヽ vszyStkich uprawach ro`lin roliiczych na gruntach

omych i w produktti OgrOdnicz可 (w tymjakO skladnik podlo″ dO upraぃγ ro`In ozdobnych),na trawnikach,
w uprawach le`nych,a takze mozc by6 stosoWany do rckulty、 vacJi gleb zdegradowanych rolnych i le`nych

Spos6b iterminy stosowani3 0raZ Wielko6ci dawek:

SrOdek pOprawiatty WlttciwoSci gleby stos可 e sio pOd podoヮ、vk9 1ub na Sciemisko po zbiorach roSlin

W prηpadku sie、りu roSlin jarych czy sadzenia wiostt dopuszczalne iest jego蛍 osou7anie pod uprawki

przedsiewne.Srodek poprawiaaCy wittciwo`ci gleby nale2y za pomoca rOZrzutnika rozprowadziこ

おwmomiemie na powierzchni  pola 、v spos6b 、lγkluczaJtty naW02enie p61  i  upran  do tego

nieprzeznaczonych NastOpnie nale2y zlniesza6 6rodek z glebO za pomoca SprZotu rOlniczego

Zalecana dawka grodka poprawiaJTego wlバ ciwoSci gleby do stosow血 a w uprawach poloⅥ γch to

w zale2no`ci od typu i zasobnoSci gleby:

―na glebach lekkich oiaSki Slabo― gliniaste i lwtte),ubOgich w pる chnic9‐ Ht/ha co 2 1ata,

‐na glebach`rednich(piaszczysto‐ gliniastych),`rednio zasobnych w pr6chnic9‐ 10t/ha co 2 1ata,

‐na glebach ciczkich(gliniastych)7,Oobnych w pr6chnic9‐ 8t/ha co 2 1aぬ .

Uprawa ro`lin ozdobnvch i trawniki:

K2・z′ロッ′arz′″α oZJ●b″′
‐przy sadzeniu drzew i krzcw6w¬ ッmieszで z zicmi■ z dolka 2‐ 4 1itry`rodka(w zalCZn。 6ci od wiclkoSci

ro61in),naStopnie cz066 przygotowantt ZiCmi wsypa6 na dno dolktt a pozostala i10SCia ObSン った b▼19

korzeiow■ w czasic sadzenla.

‐na rabatach lub zieleicach rozsyp“ r6wnomiemie Srodck poprawi可゛y WIttCiwo“ i gleby w i10sci

4-61/m2wczeSna WiOSna i¬ γmies″

“

z wicrzchniaツ Varstwa gleby

Rο∫′′″ソあ″jιzんο″′′らα′わ″οwι

―nalezy dokladnie wymiesz“ Srodck po「awiatty wlぶ ciwoSci gleby z gleba lub innym podlo2em w iloSci

200-300 ml■ Tak przygotowane podlo2e wsypa6 do doniczki lub skttγ nki balkonoweJ:Sadz16 ro`liny

doniczkowe l balkonowe

Rοダiり ″αらα′ο″′
―wiosna na uprzednio przygotowana giC¨ nale2y`Ю dek rozsyp“ w dawce l‐ 2 ym2,a naStOpnie wymiesz“
z glcba na globOk。 66 ok.15 cm,po czym dokladnie¬ ッT6wn“ po宙erzchniO W tak przygotowana glebc
sadzi6 ro2Sado ro`lin rabatowych
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翼:鶏i器;Ⅷl構譜脚守i照la:ηl篇織爺1:蹴闇r」聰職 憮場ぉま;
gleborZarka lub innymi narzOdZialni,¬ γるwn“ i si“ trawc

‐jako skladnik podlozado produkaitrawy darniow可 ‐nale2y gle¨ lub inne podlo2e wymicstt zc srodkiem
popra■liai゛y wlぶciwoSci gicby w propotti 3:1(3c4`ci gleby/podloza,l czQ66`rodka popr蒟 aJTegO
¬1ぶciwoSci gleby)



Uprawv lcsne:

―przed sadzcniem 6rOdek poprawittaCy wiaSCiWoSci glcby stOsOw“ doglebOwO na cal■ powiCrzchni。
nasadzei w dawce 8-H ton Swie2可 masy/ha c。 2 1ata Nast,pniC nale2y zmiesz“ grodek poprawittOcy

wiぶciwoSci gleby z gleba,

‐w istniaTych nasadzeniach Srodek poprawia゛ y wlぶciwO`ci gleby stosow“ p6カl jcsienil lub bardz。
wczesnl、 40sn4 w mi9dzyrzQdziach drzew w dawcc 8‐ H ton 6輌 e2可 masy/ha co 2 1ata

Nie stosowa`w s2k61kach le6nych

Gnmtv zdettadowane:

Srodek poprawi埼 ゛yW・lttciwOSci gleby mozna stosowaC w celu przン 躙T6ccnia funk● i bi。logicma gleb
zdegradowanych roinych ileSnych w dawcc 20 ton Swic2可 masソha C。 3 1ata

UWACA

Nie stosOwa`口a terenach zalanych wOd■ ,pttkrytyCh 6niegiem,zamarznictych do g19bokoξ ci 30 cm
oraz podczns opad6w des2CZu.

Nie przewiduje sic slosowani8 6rOdka poprawinilCego wla`ciwo6ci gleby pn.:"Opti Komp0 43"1lcznie
ze Srodkaml ochrony ro61in.

Dopus2CZalna maksymalna dawk8 6rOdka popttwiailCego wla6c静 o6ci gleby pn.:"Opti Kompo 43"
wy●osi 5,6t/hゴ rok,12o/ha co 2 1ato lub 20 t/ha co 3 1at8(Zgodnie z przepisami w sprawle komunalnych

osad6w Sciekoぃ γch)

Srodek poprawi3ilCy wia`ciwo6ci gleby moを ■■stosowa`w okresie pom19dzy l m3rCa i 30 1istopada.

Nie nalett stosowa`dawek wi9kSavch ntt Z'lecane.

Przechowν wanie ξrodka poprawiailCego Wla6ciwo6ci gleby:

Srodek popran・ iai゛ y wlttCiWo`ci gleby przechow7wmy jestluzem lub w opakowaniach typu Big‐ Bag,lub
、v workach 50 1,601

Srodek pOprawiaacy WittciwoSci gleby luzem nalc2y przcchoⅥ γwa6 W pッ zmach na utwardzonン m,
v、γr6wnanym i nieprzepuszczalnン ma podlo2u, pO ich przykryciu materialcm wodoszczelnym P,zmy

powinny byC zlokalizowmc w bezpieczncJ odiCgioSci(CO naimni可  20 m)od Ciek6w wodnych
i zabczpieczone przed przemywanicm przez wody opadowe lub inne

SЮdek popra、,1可 4Cy wl番 ciwoSci glcby w opakowaniach nale″ przechoⅥッwa6 pod przyk,ciem,
zabezpiccz可 lcym przed ttmokniccicm

srOdm Ostr。2■ o`ci:

Przy pracy zc Srodkiem poprawiaaCン m wlttciwoSci gleby nale2y stosow“ 鴫kawicc ochronne i przestrzeg“

zasad higicnyjak przy pracy z obomikicm.

W razle kontaktu Srodka poprawi街4cCgo wlaSciwoSci gleby z usttodzona tkanka clala nalezy ran,obide
przemy6 woda i zastOSOヽ v“ podsta、vowe Srodki opat耐o、ve,w razie potrzeby skontaktowa6 si9 z lekarzem


