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Zastanawialiście się kiedyś, jak powstaje 
chleb albo słodki dżem, który tak lubicie? 
a może chcielibyście wiedzieć, 
skąd na Waszym stole biorą się pyszne, 
zdrowe i kolorowe owoce i warzywa? 

Jeśli jesteście ciekawi,  jak to się dzieje, 
że z małego nasionka powstają dorodne 
rośliny, pokażemy Wam tę drogę,  
zdradzimy,  jak wygląda tajemniczy 
proces wzrostu roślinki, od ziarenka, 
aż po urodzajny plon.

„Od ziarna aż po plon”



Wiecie jak nazywają się ludzie, 
którzy mają pola i sady, 
uprawiają warzywa i zboże, 
hodują drzewa owocowe? 

Są to rolnicy i sadownicy. 
To oni umieszczają ziarenko w ziemi, 
następnie podlewają je, 
aby później zebrać zdrowy plon, 
dzięki któremu powstanie chleb, cukier, 
a także pyszna szarlotka. 

rolnik sieje ziarenka w odpowiednim 
dla danej rośliny czasie.
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każde ziarenko lubi inną pogodę, 
dlatego marchewkę, pietruszkę, brokuły  
i wiele innych warzyw sieje się na wiosnę.
Jest to pora roku, podczas której 
rolnicy mają najwięcej pracy. 

W lecie wysiewane są: rzodkiewka, buraki 
i niektóre piękne kwiaty, które rosną w babcinym 
ogródku albo na Waszej działce. 

Jesienną porą natomiast wysiewa się koper 
i pasternak, a także marchewkę i pietruszkę, 
jeżeli chcemy cieszyć się młodymi warzywami 
wczesną wiosną.
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Przed siewem rolnik przekopuje grządki, 
tak aby ziarenka miały dużo żyznej gleby  
i miejsca do wypuszczenia korzeni i do wzrostu. 

następnie ziarenka przysypywane są ziemią 
i podlewane dużą ilością wody, ponieważ to 
głównie dzięki wodzie i słońcu powstają z nich 
dorodne warzywa czy zboże na mąkę. 

ale zanim to się stanie, rolnik musi poświęcić 
dużo czasu i wykonać mnóstwo pracy. 
Chodzi na swoje pole, dogląda roślin, sprawdza 
czy dobrze rosną i czy nie chorują.
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kiedy zboże urośnie na odpowiednią wysokość 
i zrobi się złote, przychodzi czas na zbiory. 

maszyna zwana kombajnem oddziela ziarna od kłosów.  
Później ziarna przewożone są do młyna, 
gdzie mieli się je na mąkę. 
Taka mąka trafia do sklepów, 
to z niej pieczemy ciasta, chleb czy bułki. 

Trochę ziaren rolnik oczywiście zostawia, 
by zasiać je w ziemi i za rok znów mieć zboże.
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„od ziarna aż po plon” to hasło, 
które doskonale znają 
Zakłady Chemiczne „Siarkopol” w Tarnobrzegu. 
Firma od lat produkuje nawozy, 
które pomagają roślinom zdrowo rosnąć 
i chronią je przed chorobami. 

rośliny, tak jak dzieci, potrzebują zdrowego 
odżywiania, witamin i minerałów, które 
wspomagają wzrost i rozwój. 

nawóz jest jak magiczny proszek, 
który daje roślinom siłę 
i zapewnia ochronę.
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Zakłady Chemiczne „Siarkopol” 
starają się być superbohaterem 
dla rolników i sadowników.

Pomagają pielęgnować rośliny  
i zbierać obfite plony, 
dzięki czemu na nasze stoły 
codziennie mogą trafiać 
różnorodne produkty.
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Dziękujemy za uwagę.

Zakłady ChemiCZne 
„Siarkopol” TarnobrZeg Sp. z o.o.


