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INFORMACJA O NAWOZIE NATURALNYM BEST-TERRA 

1. Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147 poz. 1033),  BEST-EKO Sp. z o. o., z 
siedzibą w Żory przy ul. Gwarków 1, uzyskało decyzje nr 249/11 na wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego pn. BEST-TERRA  

2. Dane o deklarowanej zawartości składników pokarmowych: 
a) zawartość azotu (N) całkowitego, co najmniej  1,4 % (m/m), 
b) zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, co najmniej   2,6 % (m/m), 
c) zawartość substancji organicznej w suchej masie, co najmniej    40 % (m/m), 
d) postać    stała, ziemista; 

3. Instrukcja stosowania i przechowywania organicznego nawozu pn.:  BEST - TERRA 
Zakres stosowania: 
Nawóz organiczny BEST - TERRA nadaje się do stosowania na wszystkich typach gleb. Szczególnie polecany na gleby słabe, mineralne  
o niskiej zawartości substancji organicznej. Może być stosowany w uprawach polowych (okopowe, kukurydza, rzepak, zboża, za wyjątkiem 
roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi), przy zakładaniu skwerów, trawników, placów zieleni, do nawożenia drzew, 
krzewów i roślin ozdobnych, jako składnik podłoży do uprawy kwiatów rabatowych i balkonowych, a także do rekultywacji terenów 
zdegradowanych. 
Dawki, sposób i terminy stosowania: 
Uprawy polowe 
W uprawie roślin polowych może być stosowany przedsiewnie na wszystkich glebach w ilości do 5t/ha, jeden raz na 2 lata. Nawóz należy 
rozprowadzać równomiernie na powierzchni gleby przy pomocy rozrzutnika do nawozów lub ręcznie i niezwłocznie wymieszać z glebą. 
Rekultywacja gleb rolniczych i terenów zdegradowanych 
BEST - TERRA stosować od 100 do 200 t/ha w okresie wiosna - jesień. 
Rośliny ozdobne 
 kwiaty doniczkowe i balkonowe 
BEST - TERRA należy dokładnie wymieszać z podłożem w ilości 100 – 200 ml/dm3. Tak przygotowane podłoże wsypać do doniczki lub 
skrzynki balkonowej i sadzić rośliny kwitnące lub ozdobne z liści. 
 kwiaty rabatowe 
Wiosną na uprzednio przygotowaną glebę należy BEST - TERRA rozsypać w dawce 10-20 dm3/m2, a następnie wymieszać z glebą na 
głębokość ok.15 cm, po czym dokładnie wyrównać powierzchnię. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych. 
 trawniki 
Wiosną lub późnym latem na glebę przeznaczoną do założenia trawnika rozłożyć równomiernie nawóz BEST - TERRA w zależności od 
rodzaju gleby w ilości 40 dm3/m2 na gleby zwięzłe, 80 dm3/m2 na gleby lekkie. Następnie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby 
glebogryzarką lub innymi narzędziami, wyrównać i siać trawę. Nawóz BEST - TERRA może być stosowany również jako podłoże do 
produkcji trawy darniowej. 
 krzewy ozdobne liściaste i iglaste (różaneczniki, hortensje, róże, jałowce, żywotniki i inne) 
Na rabatach lub zieleńcach rozsypać równomiernie nawóz BEST - TERRA w ilości 20-40 dm3/m2 wczesną wiosną i lekko wymieszać  
z wierzchnią warstwą gleby. 
Nawozu nie należy stosować na gleby zalane, przemarznięte lub przykryte śniegiem. 
Zakaz stosowania na pastwiskach. 
Nie przewiduje się stosowania nawozu łącznie ze środkami ochrony roślin. 
Przechowywanie nawozu: 
Luzem - w pryzmach uformowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed przemywaniem wodami 
opadowymi i innymi. W opakowaniach jednostkowych, w suchym i zacienionym miejscu z dala od cieków wodnych. 
Środki ostrożności przy przechowywaniu i stosowaniu nawozu: 
Przy pracy z nawozem należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny takich jak przy pracy z obornikiem. W razie kontaktu 
nawozu z uszkodzoną tkanką ciała należy zastosować podstawowe środki opatrunkowe, a w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. 

4. Zakazuje się stosowania nawozu BEST-TERRA do uprawy roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi oraz na 
pastwiskach. Zalecaną dawkę nawozu 5 t/ha stosować raz na 2 lata 

5. Okres przydatności do stosowania nawozu jest bezterminowy.  
6. Przeciętna waga 1 m3 nawozu BEST-TERRA wynosi 650 kg.  

 
UWAGA!!! NAWÓZ NATURALNY BEST-TERRA NALEŻY STOSOWAĆ W ODPOWIEDNICH 

PROPORCJACH I WYMIESZAĆ Z PODŁOŻEM. 


