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Siarka elementarna (S) jest niemetalem, który w temperaturze otoczenia jest substancją
stałą. Siarka topi się w temperaturze powyżej 114,50C a wrze w temperaturze 444,60C. Siarka stosowana jest jako surowiec w przemyśle chemicznym organicznym i nieorganicznym, m.in. przy produkcji
kwasu siarkowego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, materiałów wybuchowych, wulkanizacji kauczuku, do dezynfekcji narzędzi i pomieszczeń związanych
z produkcją rolniczą.

Produkty do zastosowania rolniczego

ZAKŁADY CHEMICZNE „SIARKOPOL” TARNOBRZEG sp. z o.o. są posiadają w swoje ofercie handlowej kilka produktów opartych na siarce elementarnej, do bezpośredniego stosowania w przemyśle lub
w rolnictwie. Możliwe jest również zastosowanie oferowanej siarki elementarnej jako surowca do produkcji
przemysłowych, objętych specjalnymi wymogami formalnoprawnymi i jakościowymi, ale potwierdzenie
spełniania tych wymogów pozostaje w gestii stosujących siarkę. Surowcem bazowym jest siarka płynna
o wysokiej czystości (powyżej 99,95% siarki).

ZAKŁADY CHEMICZNE „SIARKOPOL” TARNOBRZEG sp. z o.o. oferują kilka nw. nawozów, opartych na siarce elementarnej, wprowadzanych do obrotu na podstawie zezwoleń Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi:

Produkty do zastosowania przemysłowego

• Siarka granulowana z bentonitem (Wigor S, Wigor S Pro)
• Siarka granulowana z bentonitem i borem (Wigor S z borem)
• Siarkowy nawóz zawiesinowy (Pro Siarka S 800 SC)
Zasady stosowania ww. nawozów określają Instrukcje stosowania, opracowane przez specjalistyczne instytuty rolnicze a zatwierdzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

• Siarka granulowana
• Siarka mielona, standardowa
• Siarka olejowana
Produkty te stosowane są głownie w przemyśle chemicznym (np. do produkcji kwasu siarkowego,
dwusiarczku węgla, tiosiarczanów i siarczanów); w przemyśle włókien syntetycznych, do wytwarzania
barwników, środków ochrony roślin, papieru, przemyśle gumowym, celulozowym, zapałczanym, nawozowym, farmaceutycznym, spożywczym. Wskazane zastosowania produktu stanowią jedynie informację i nie
zastępują zezwoleń czy dopuszczeń do stosowania, wymaganych odrębnymi przepisami.
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Siarka jest jednym z 20 pierwiastków niezbędnych do prawidłowego wzrostu roślin, w tym uprawnych,
ponieważ ma swój udział w kształtowaniu szeregu podstawowych (metabolicznych) procesów zachodzących
w roślinie, np. redukcja azotanów, redukcja azotu atmosferycznego, synteza białek, pobieranie i redukcja
siarczanów.

Nawozy pod każdą uprawę!

Siarka elementarna zawarta w ww. nawozach ulega w glebie stopniowemu przekształcaniu
w formę siarczanową, pobieraną przez rośliny. Stopniowe uwalnianie siarki pozwala na ograniczenie strat,
jakie mają miejsce podczas bezpośredniego stosowania siarki siarczanowej, wymywanej z gleby i zanieczyszczającej wody podziemne i powierzchniowe.
Spółka oferuje ponadto dwa asortymenty siarki dedykowane do celów agrotechnicznych. Są to:
• Siarka zwilżalna, wytwarzana z siarki mielonej, wzbogaconej o dodatki zmieniające własności
powierzchniowe siarki, stosowana do wzbogacania gnojowicy w siarkę,
• Siarka mielona do celów agrotechnicznych, wytwarzana z siarki granulowanej, zawierająca co
najmniej 99,60 % siarki, o uziarnieniu poniżej 0,063 mm (odsiew na sicie o boku oczka
kwadratowego 0,063 mm nie więcej niż 2,8 %).

www.zchsiarkopol.pl
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Siarka Granulowana

Siarka Mielona

Postać: Żółte lub szarożółte granulki.

Postać: Proszek barwy jasnożółtej.

Właściwości

Właściwości

• Rozpuszczalna w dwusiarczku węgla i toluenie,
• Słabo rozpuszczalna w alkoholu etylowym, benzenie i eterze dwuetylowym,
• Nierozpuszczalna w wodzie,
112,8 °C

• Rozpuszczalna w dwusiarczku węgla i toluenie,
• Słabo rozpuszczalna w alkoholu etylowym, benzenie i eterze dwuetylowym,
• Nierozpuszczalna w wodzie,

temperatura topnienia

444,6 °C
1200-1350 kg/m
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95,5 - 96,5%

rozpuszczalność w CS2

temperatura wrzenia

112,8 °C

temperatura topnienia

ciężar nasypowy

444,6 °C
550-750 kg/m

Parametry jakościowe
zawartość siarki, nie mniej niż

99,95%

cięzar nasypowy

Parametry jakościowe

zawartość popiołu, nie więcej niż

0,04%

zawartość siarki, nie mniej niż

kwasy w przeliczeniu na H2SO4, nie więcej niż

0,007%

zawartość popiołu, nie więcej niż

bituminy

0,015%

kwasy w przeliczeniu na H2SO4, nie więcej niż

0,01%
0,02%

zawartość H20, nie więcej niż

0,2%

bituminy

klasa ziarnowa 0,5 - 3,2 mm, nie mniej niż

90%

zawartość H20

przesiew ziarna 0,5 mm oraz klasa ziarnowa 3,2-10 mm, nie więcej niż

10%

Zastosowanie
W przemyśle nawozowym, chemicznym, do produkcji kwasu siarkowego, dwusiarczku węgla, tiosiarczanów
i siarczanów; w przemyśle włókien syntetycznych, do wytwarzania barwników, środków ochrony roślin,
papieru i in.

Transport
• lądowy - luzem w specjalnych wagonach; w workach papierowych lub foliowych (25 [kg] na paletach
osłoniętych folią termokurczliwą) lub typu big-bag transportem kolejowym bądź samochodowym na
paletach,
• morski - luzem

Siarka granulowana nie podlega przepisom ADR/RID na podstawie przepisu szczególnego nr 242.
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temperatura wrzenia
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Nawozy pod każdą uprawę!

99,85%
0,1%

0,2%

Uziarnienie
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm, nie więcej niż

0,3

odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,15 mm, nie więcej niż

0,0

Zastosowanie
W przemyśle gumowym, celulozowym, nawozowym, zapałczanym, farmaceutycznym, naftowym, do produkcji środków ochrony roślin, włókien sztucznych, barwników.

Transport
• lądowy - w workach papierowych 25 [kg] lub typu big-bag transportem kolejowym bądź samochodowym na paletach,
• morski - w kontenerach, w workach papierowych 25 [kg] na paletach osłoniętych folią termokurczliwą
lub w workach typu big-bag

Siarka mielona nie podlega przepisom ADR/RID zgodnie z certyfikatem klasyfikacyjnym nr 031/IPOBC/2015 wydanym przez Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie w dniu 27.11.2015 r.

www.zchsiarkopol.pl
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Siarka Olejowana 1%

Siarka mielona olejowana zawierająca 1% oleju nie podlega przepisom ADR zgodnie z certyfikatem
klasyfikacyjnym Nr 032/IPO-BC/2019 wydanym przez Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
w dniu 14.06.2019 r.

Postać: Proszek barwy jasnożółtej.
Właściwości
90 - 100 [°C]
290 [°C]
600 - 800 [kg/m3]

temperatura topnienia
temperatura wrzenia
gęstość nasypowa

Parametry jakościowe
zawartość siarki, nie mniej niż

98%

zawartość oleju mineralnego

1,0 ± 0,3%

zawartość popiołu, nie więcej niż

0,1%

zawartość kwasów, w przeliczeniu na H2SO4, nie więcej niż

0,01%

zawartość części lotnych, nie więcej niż

0,2%

Uziarnienie
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm, nie więcej niż

0,6

odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,125 mm, nie więcej niż

0,2

odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,15 mm, nie więcej niż

0,0

Zastosowanie
W przemyśle chemicznym, m.in. do wytwarzania i przetwórstwa gumy.

Transport
• lądowy - w opakowaniach typu big-bag na paletach lub w workach papierowych trójwarstwowych po
25 [kg] na paletach osłoniętych folią termokurczliwą/strech, transportem kolejowym bądź samochodowym,
• morski - w kontenerach, w workach papierowych trójwarstwowych 25 [kg] na paletach osłoniętych
folią termokurczliwą lub w opakowaniach typu big-bag
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Nawozy pod każdą uprawę!

www.zchsiarkopol.pl
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Wigor S
Do nawożenia roślin siarkolubnych

Funkcje siarki w rozwoju roślin:
• umożliwia wykorzystanie azotu,
• jest niezbędna w procesie syntezy białek,
• przyczynia się do zmniejszenia udziału niebiałkowych form azotu w roślinie (m.in. azotanów),
• podnosi walory smakowe i zapachowe roślin (cebula, czosnek),
• zwiększa odporność roślin uprawnych na choroby i szkodniki oraz mróz i suszę.

Sposób i terminy stosowania nawozu
S 90%

Pod rośliny ozime na gruntach ornych nawóz powinien być stosowany pod orkę siewną a w przypadku roślin
jarego siewu czy sadzenia pod orkę zimową, ewentualnie także pod orkę wiosenną.
W innych przypadkach zaleca się zmieszanie nawozu z glebą na głębokość do 15 cm. W uprawach roślin motylkowych nawóz należy stosować zgodnie z zasadami nawożenia tych użytków na wiosnę przed lub na początku
ruszenia wegetacji. Nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający
nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Wielkość dawek nawozu
W zależności od uprawianej rośliny i zasobności gleby w siarkę przyswajalną nawóz stosuje się w dawkach
od 10 do 45 kg S/ha, co w przeliczeniu na masę nawozu odpowiada 11-50 kg nawozu na hektar. Nawóz może
być stosowany samodzielnie lub jako składnik mieszanki z innymi nawozami granulowanymi.

Uprawiane rośliny

Dawka (kg/ha)

Kapustne

10 - 40

Rzepak ozimy

20 - 40

Kukurydza

15 - 20

Pszenica

15 - 20

Rzodkiewka

35 - 40

Jęczmień

10 - 15

Cebulowate

10 - 15

Burak cukrowy

30 - 35

Burak czerwony

10 - 30

Marchew

10 - 15

Groch

15 - 20

Pomidory

10 - 30

Lucerna

15 - 20

Fasola

5 - 10

Przeznaczenie
Nawóz Wigor S przeznaczony jest do nawożenia roślin siarkolubnych takich jakich: rzepak, groch, rośliny
motylkowate, kapustne, burak cukrowy i ćwikłowy, a także zbóż: pszenicy, jęczmienia i kukurydzy na glebach
wykazujących niedobór siarki.

Właściwości
90,0%

siarka (S) całkowita

Wigor S jest nawozem granulowanym, zawierającym 90% siarki. Zawarty w nawozie bentonit (pH>7),
dzięki swoim właściwościom pęcznienia w kontakcie z wodą, powoduje rozdrobnienie siarki. Cząsteczki siarki
ulegają w glebie utlenieniu przez mikroorganizmy do postaci siarczanowej przyswajalnej przez rośliny. Efekt
wzrostu siarczanów w glebie następuje już po siedmiu dniach od zastosowania nawozu a dalsze systematyczne uaktywnianie się siarki zapewnia odpowiednie zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek w trakcie całego
okresu wegetacji.
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Nawozy pod każdą uprawę!

www.zchsiarkopol.pl
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Pro-Siarka
S 800 SC

6. Poprawę walorów smakowych i aromatycznych warzyw cebulowych: cebuli, czosnku: siarka zwiększa
zawartość olejków eterycznych (cykloalliina - cebula i chrzan, allicyna – czosnek).

Nawóz mineralny zawiesinowy.
Zawiera siarkę zmikronizowaną – 800g S w 1 litrze nawozu.

Przeznaczenie
Nawóz PRO-SIARKA S 800 SC wyprodukowany jest w silnie rozdrobnionej (zmikronizowanej) siarki
elementarnej, co umożliwia efektywne jej wykorzystanie (nawet powyżej 75%) przez rośliny uprawne, szczególnie siarkolubne takie jak: rzepak, buraki cukrowe. Korzystne efekty plonotwórcze uzyskuje się także po
zastosowaniu nawozu pod zboża i kukurydzę. Nawóz można także stosować na trwałych użytkach zielonych
oraz w sadach i wszystkich uprawach warzywnych.

Wielkość dawek i terminy stosowania nawozu

Uprawiane rośliny

Zalecane ilość
wody (l/ha)

5

300 - 500

Jesienią po wschodach roślin

10 - 29

8

300 - 500

Wczesną wiosną

30 - 50

6

300 - 500

Przed kwitnieniem

50 - 57
10 - 19*

Właściwości
Wprowadzenie nawozu PRO-SIARKA 800 SC do gleby (siarka pobierana jest przede wszystkim z roztworu
glebowego) zapewnia odpowiednie zaopatrzenie rośliny w ten pierwiastek we wszystkich fazach rozwoju
– rośliny pobierają siarkę sukcesywnie do końca wegetacji, również w fazie realizacji plonu – dojrzewania
(rzepak). Nawóz stosuje się w formie średnio- lub drobnokroplistych oprysków z pomocą opryskiwaczy
używanych w ochronie roślin. Nawóz może być stosowany w mieszaninach fizycznych z innymi nawozami
płynnymi w tym z nawozem RSM.

Dodatnie, plonotwórcze skutki działania siarki nawozowej ujawniają
się poprzez:
1. Bezpośredni wzrost plonów – wynik zwiększonej efektywności nawozowego i glebowego azotu.
2. Poprawę jakości plonów:
• Wzrost zawartości białka w roślinach; do syntezy białek niezbędne są aminokwasy siarkowe:
cysteina i metionina,
• Wzrost zawartości tłuszczu w nasionach roślin oleistych – które wykazują kilkukrotnie większe zapotrzebowanie na siarkę niż zboża,
• Wzrost zawartości glutenu – poprawa jakości wypiekowej mąki,
• Wzrost zawartości skrobi w ziarniakach – siarka przedłuża fazę nalewania ziarna,
• Zmniejszenie zawartości azotu ogólnego w ziarnie jęczmienia browarnego,
• Zrost zawartości skrobi w bulwach ziemniaka i sacharozy w korzeniach buraka cukrowego,
• Zmniejszenie zawartości azotanów w roślinach warzywnych,
3. Poprawę gospodarki węglowodanami w okresie późnej jesieni i wczesnej wiosny, co pośrednio wywołuje
wzrost tolerancji roślin na stresy abiotyczne (niskie i wysokie temperatury, suszę).
4. Wzrost syntezy tkanek mechanicznych siarka stymuluje syntezę lignin (metionina) i w konsekwencji
wzrost odporności na stresy abiotyczne – wyleganie i biotyczne – porażenie przez choroby i szkodniki.
5. Ograniczenie chorób kontrolowanych przynajmniej częściowo przez siarkę:
• Ziemniaki – parch ziemniaczany i ospowatość bulw (ryzoktonioza),
• Rzepak – cylyndrosporioza liści rzepaku,
• Zboża – mączniak prawdziwy,
•
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Rzepak ozimy

Faza
Termin stosowanie nawozu rozwojowa
lub faza rozwojowa rośliny rośliny wg
skali BBA

Dawka
(l/ha)

Jęczmień, pszenica, żyto

5

300 - 500

Po wschodach do początku
krzewienia

Jęczmień browarny,
przenżyto

5

300 - 500

Koniec krzewienia
strzelanie w źdźbło

23 - 30*

Owies

5

300 - 500

Do końca fazy kłoszenia

32 - 59*

Kukurydza na ziarna
i na kiszonkę

10

700 - 1 000

W pełni rozwinięte
2 - 6 liści

19-24

Ziemniak

5

300 - 500

Kilkakrotnie, począwszy
od fazy rozwoju liści
do końca kwitnienia

21 - 70

5

300 - 500

W okresie rozwoju liści

20 - 26

5

300 - 500

3 - 4 tygodnie
po zwarciu rzędów

31 - 33

Peluszka, groch

5

300 - 500

W okresie od 1 do 4 w pełni
wykształconych liści

11 - 19

Łubin, słonecznik

5

300 - 500

Do fazy kwitnienia

30 - 59

Użytki zielone

20

3 000 - 4 000

Przed ruszeniem wegetacji

-

5

800 - 1000

Po naprowadzeniu chmielu
na przewodniki

-

5

1 500 - 2 000

Po osiągnięciu
przez chmiel siatki

-

2 500 - 3 000

W fazie kwitnienia
i później

-

Burak cukrowy

Chmiel

5
* *Wg skali Zadoksa

www.zchsiarkopol.pl
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notatki
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Sekretariat

tel. +48 15 856 58 01
fax. +48 15 822 97 97
e-mail: sekretariat@zchsiarkopol.pl

Biuro Obsługi Klienta

tel. +48 15 856 58 58
fax. +48 15 855 55 67
e-mail: bok@zchsiarkopol.pl

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg
www.zchsiarkopol.pl
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