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Szanowni Państwo, 

Oferujemy nowoczesny produkt nieorganiczny pn. Siarkomax PLUS do 

stosowania w rolnictwie. Decydując się na zakup Siarkomax PLUS 

uzyskują Państwo jednocześnie nawożenie, użyźnienie i poprawę jakości 

gleby. 

 

Opis produktu 

Siarkomax PLUS jest nowoczesnym produktem nieorganicznym do stosowania w rolnictwie  

z dużą zawartością wapnia, siarki, żelaza i magnezu. 

Wapń wchodzi m.in. w skład ścian komórkowych i decyduje o ich przepuszczalności. 

Aktywuje enzymy, neutralizuje kwasy organiczne, wpływa na rozwój i wzrost korzeni. 

Odgrywa podstawową rolę w stabilizowaniu pektyn tworzących blaszkę środkową ściany 

komórkowej. 

Siarka jest niezbędna w procesie syntezy aminokwasów siarkowych i bierze udział w ogólnej 

syntezie protein. Podnosi skuteczność azotu. Aktywuje enzymy ważne dla przemiany energii  

i kwasów tłuszczowych. Ważna podczas kształtowania pierwotnych składników odżywczych 

roślin (wpływających na smak i zapach wielu roślin uprawnych, jak np.: oleje gorczycy  

i czosnku). Siarka jest składnikiem witaminy B1 (ziarna zbóż, rośliny motylkowe). Jest 

niezbędna do produkcji roślinnych przeciwciał (fitoaleksyny, glutation). 

Żelazo uczestniczy w procesie fotosyntezy i oddychania. Pełni ważną rolę w metabolizmie 

azotowym roślin, uczestnicząc w redukcji azotanów i wiązaniu azotu atmosferycznego. Bierze 

również udział w metabolizmie kwasów nukleinowych. Podstawowym skutkiem niedoboru 

żelaza jest zahamowanie syntezy chlorofilu oraz karotenu i ksantofilu. 

Magnez jako składnik chlorofilu przyczynia się do intensywności procesu fotosyntezy oraz 

pobudza system korzeniowy do wzrostu i pobierania składników pokarmowych. Kontroluje 

również pobieranie i przekształcenie azotu w białko. 

Przeznaczenie i stosowanie 

Siarkomax PLUS można stosować pod wszystkie zboża ozime i jare, oraz rośliny przemysłowe 

i okopowe. Zaleca się stosowanie na gleby bardzo ubogie i ubogie w wapń, siarkę, żelazo i 

magnez w warunkach niskiego nawożenia organicznego. Najwyższą efektywność uzyskuje się 

stosując Siarkomax PLUS przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 20 cm. Siarkomax 

PLUS można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy 

wieloletnie zaleca się nawozić wiosną. 
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Z A P R A S Z A M Y    D O    W S P Ó Ł P R A C Y !!! 

Korzyści zastosowania 

 zmniejszenie szkodliwego działania kwasowości gleby, a tym samym toksycznego 

działania glinu, manganu i metali ciężkich, 

 poprawę dostępności dla roślin wielu składników pokarmowych i  wzrost 

produktywności (czynnik plonotwórczy), 

 przyspieszenie rozkładu substancji organicznej oraz procesu nitryfikacji, 

 rozwój korzystnej mikroflory w  glebie i  zmniejszenie obecności szkodliwych 

grzybów i pasożytów, 

 poprawę zdrowotności roślin uprawnych, 

 poprawę wzrostu i  wielkości systemu korzeniowego, co sprzyja większej odporności 

roślin na suszę i choroby, 

 dostarczanie składników w łatwo przyswajalnych formach, 

 zapewnienie optymalnego nawożenia 18% S i 22% Ca, 

 zwiększenie zawartości witamin w roślinie, 

 zwiększenie mrozoodporności roślin, 

 polepszenie właściwości fizycznych warstwy ornej gleby. 

Cena: 280 PLN/Mg – obowiązuje do dnia 31.12.2020 roku. 

Kontakt: 604 132 100 

e-mail: michal.janus@elpologistyka.pl 

mobile: 604 132 100 
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