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Perma-Guard Agro – nowa marka produktów 

ekologicznych dla rolnictwa 

Dziesiątki lat badań i testów dowodzą, że krzem jest jednym z 

najważniejszych pierwiastków w życiu człowieka. Natomiast krzem w 

postaci monomerów kwasu ortokrzemowego powstałego na bazie 

amorficznej ziemi okrzemkowej jest jedyną przyswajalną przez rośliny i 

zwierzęta formą tego pierwiastka. Za sprawą firmy Perma-Guard Agro 

jest on już dostępny w Polsce.  

Od 5 lat produkty krzemowe wysokiej jakości dostępne są między Wisłą a Odrą. 

Wszystko dzięki działalności firmy Perma-Guard Europe Sollaris, której produkty 

z powodzeniem sprzedawane są jako suplementy diety dla ludzi. Kolejnym, 

naturalnym krokiem było uruchomienie w 2016 roku marki Perma-Guard Agro, 

której działalność jest w pełni skoncentrowana na rynku rolnym. Efekt? 

Naturalny krzem organiczny dostępny jest już w najbardziej przyswajalnej formie 

dla roślin. 

Perma-Guard, czyli 60 lat doświadczenia 

Perma-Guard to amerykańska marka, która powstała dzięki wysiłkom Wally’ego 

Tharpa i Merva Haneya. Wally był amerykańskim ogrodnikiem i osobą 

zafascynowaną zdrowym trybem życia. Urodził się w 1919 roku, a niemal całe 

swoje zawodowe życie poświęcił ziemi okrzemkowej. Kiedy zrozumiał, jak 

pozytywne skutki niesie ze sobą jej wykorzystanie podjął decyzję o założeniu 

firmy Perma-Guard. Razem ze swoim biznesowym partnerem Mervem 

Haneyem zbudowali markę, która od 60 lat specjalizuje się w produkcji 

amorficznej ziemi okrzemkowej.  
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Wally Tharp spędził 52 lata swojego życia rozpowszechniając informacje na 

temat rolniczego wykorzystania amorficznej ziemi okrzemkowej na całym 

świecie. Podkreślał, że można ją stosować jako środek przeciw zbrylaniu się 

paszy, ale również jako środek owadobójczy dla ochrony magazynowanego w 

silosach ziarna zbóż. Podróżując z przyczepą załadowaną ziemią okrzemkową i 

sprzętem do opryskiwania, przemierzył wzdłuż i w szerz Stany Zjednoczone, 

odwiedzając farmy i domy. Czuł, że przeciętny właściciel domu lub rolnik może 

wspomagać swoje uprawy w sposób zdrowy i bezpieczny dla środowiska. 

Zaznaczał wówczas, że nie jest do tego potrzebne ani specjalne doświadczenie, 

ani wymyślny sprzęt. Wally sprawił, że dzisiaj ziemia okrzemkowa jest szeroko 

stosowana w rolnictwie USA, Kanady, w krajach Ameryki Łacińskiej, RPA, 

Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej i w wielu innych krajach świata. 

Dzięki staraniom Dariusza Lempkowskiego, który 5 lat temu wprowadził 

produkty Perma-Guard Polski i Europy, może być stosowana również przez 

rodzimych rolników. 

“W Perma-Guard Agro jesteśmy przekonani o nadzwyczajnej roli i 

właściwościach krzemu dla ludzi, zwierząt i roślin. Praca Wally’ego Tharpa 

przyniosła oczekiwany rezultat. Co w naszym przypadku oznaczało 

sprowadzenie i sprzedaż amorficznej ziemi okrzemkowej na rynku polskim i 

europejskim.” – podkreśla Dariusz Lempkowski, prezes Prezes Perma-Guard 

Agro Sp. z o. o. 

Perma-Guard Agro, to połączenie kilkudziesięciu lat doświadczeń 

amerykańskich agronomów oraz wyników badań niezależnych polskich 

ośrodków naukowych. Efektem tego jest wprowadzenie na rynek 3 

biostymulatorów krzemowych pod nazwą AdeSil®, SiliTom® i ZumSil®. 

Krzem najwyższej jakości 

Krzem stanowi rozwiązanie licznych problemów środowiska rolniczego takich 

jak: degradacja gleby, susze, powodzie, wiosenne przymrozki, zakwaszenie i 
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zasolenie gleby, mutujące patogeny, wreszcie skutki używania coraz większej 

ilości środków chemicznych.  

“Wiemy również, że zalety krzemu nie są jeszcze należycie wykorzystywane. 

Wciąż niewiele osób wie, że krzem przyczynia się do zwielokrotnienia sorpcji 

składników pokarmowych, intensyfikacji rozwoju korzeni, czy większego 

pobrania wody. Naszym celem jest odwrócenie tych proporcji. Chcemy 

pokazać, że stosowanie krzemu organicznego oznacza zdrowsze i silniejsze 

rośliny, a w konsekwencji zdrowy pokarm dla ludzi i zwierząt. – komentuje dr inż. 

Jan Golba. 

Oferowana przez Perma-Guard amorficzna ziemia okrzemkowa pochodzenia 

słodkowodnego jest co roku atestowana w USA przez rządową Agencję ds. 

Żywności i Leków (FDA). Co roku dostaje również certyfikat OMRI 

(Amerykańskiego Instytutu Badawczego Materiałów Organicznych). Jest 

minerałem o wspaniałych zaletach.  

 

Perma-Guard Agro Sp. z o.o. jest oficjalnym dystrybutorem produktów dostępnych na całym 

świecie pod marką Perma-Guard. W ofercie firmy są trzy produkty: AdeSil, ZumSil oraz SiliTom. 

Pierwszy z nich to amorficzna ziemia okrzemkowa, będąca naturalnie występującą w przyrodzie 

organiczną formą krzemu. ZumSil to stymulator wzrostu zawierający kwas ortokrzemowy (30% 

H4SiO4, 8,81% Si), który otrzymywany jest z amorficznej ziemi okrzemkowej. Cechą wyróżniającą 

ten preparat jest wysoka zawartość krótko łańcuchowego kwasu ortokrzemowego, co w praktyce 

oznacza, że ZumSil jest ok. 10 razy bardziej aktywny niż forma krzemianu potasu zawarta w 

większości preparatów tego typu. Z kolei SiliTom jest produktem powstałym na bazie amorficznej 

ziemi okrzemkowej, aktywowanej monomerami kwasu ortokrzemowego. Łączy właściwości długo 

działającej formy krzemu AdeSilu oraz wyjątkowo szybko i łatwo przyswajalnego kwasu 

ortokrzemowego zawartego w ZumSilu.
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