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Deklarowana zawartość składników pokarmowych: 
Zawartość wapnia w przeliczeniu na CaO, co najmniej 2,1 % (m/m) 
Zawartość magnezu w przeliczeniu na MgO, co najmniej 1,7 % (m/m) 
Zawartość manganu (Mn), co najmniej 1,47 % (m/m) 
Zawartość cynku (Zn), co najmniej 1,52 % (m/m) 
Zawartość substancji organicznej, co najmniej 54,7 % (s.m.) 
 
Rozpuszczalność składników pokarmowych: 100% 

 
 

 
Producent: 
Laboratoires Goemar S.A.S. Parc Technopolitain Atlante CS 41908, 35435 Saint-Malo Cedex, 
Republika Francuska 
 
Podmiot wprowadzający nawóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
UPL Polska Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel.: +48 22 434 00 90,  
e-mail: sekretariat@upl-ltd.com 

COLORADO 
Nawóz organiczno-mineralny 

 
Zakres stosowania nawozu 
COLORADO jest płynnym nawozem organiczno-mineralnym do stosowania dolistnego, zawierającym 
filtrat z alg Ascophyllum nodosum (GA142). Nawóz poprawia wybarwienie i odżywienie 
dojrzewających owoców. 

 
Wielkość dawek nawozu, sposób i terminy stosowania 

Zakres stosowania Termin stosowania 
Liczba zabiegów w 

sezonie 
wegetacyjnym 

Dawka 

Jabłoń 
 

Na 4 i 2 tygodnie przed zbiorem  
 

2 5 l/ha 

Pomidor, papryka Od zawiązania owoców co 2-3 tygodnie 2-4 
Uprawy polowe 2,5-5 l/ha 

Uprawy pod osłonami 0,3-0,5% 

 
COLORADO stosować jako roztwór wodny za pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie roślin, 
najlepiej techniką oprysku drobnokroplistego tak, aby zapewnić całkowite zwilżenie roślin. Zalecana 
ilość wody: 500-750 l/ha. Dawkę wody dostosować do fazy rozwojowej rośliny uprawnej oraz typu 
używanego opryskiwacza. 
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w pracy, przed ponownym 
przystąpieniem do opryskiwania, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku 
opryskiwacza. 
 
UWAGA 
Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin. 
 
Sposób sporządzania cieczy użytkowej nawozu 
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej ustalić potrzebną ilość nawozu. Następnie 
wstrząsnąć pojemnik z nawozem i odmierzoną ilość nawozu wlać do zbiornika opryskiwacza 
napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Po dokładnym wymieszaniu zbiornik 
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej objętości. Opróżnione opakowania przepłukać wodą,  
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. 



 
W przypadku stosowania mieszaniny z innymi nawozami, COLORADO dodawać do zbiornika jako 
ostatni. 
 
Przechowywanie nawozu 
–  przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C, 
–  przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku, 
–  z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt, 
–  w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
 
Środki ostrożności 
Chronić przed dziećmi. 
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. Zapobiec 
powstawaniu oparów. Nawóz działa drażniąco na skórę oraz powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. 
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub oczu: Zasięgnąć porady lekarskiej. 
Unikać uwolnienia do środowiska. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Informacje wynikające z przepisów odrębnych 

Niebezpieczeństwo 
 
H315 – Działa drażniąco na skórę. 
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu. 
P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. 
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 
P332+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę 
lekarza. 
P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ 
zgłosić się pod opiekę lekarza. 
 
Zawiera: chlorek cynku 
 

 
Okres przydatności nawozu do stosowania – 3 lata od daty produkcji. 
 
Masa netto nawozu:  


