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Ce
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Parametry-
Zapach próbki      

Kontrola          
zgnilizny

Z PLOCHEREM
 Zapach gleby

C : N 21 : 1 16 : 1

Magnez 0,87 kg/t 1,40 kg/t

Wapń 2,65 kg / t 3,75 kg / t

Miedź 2,2mg / kg 4,2 mg / kg

Cynk 14,8 mg/kg 25,7 mg / kg

Mangan 66,4 mg/kg 91,8 mg / kg
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Lp. Nazwa
produktu 

Opakowanie Nośnik Działanie Zastosowanie
w stajni

Zastosowanie
na podoku

Do obornika

1. ah 2631 125 gr dolomit Tlenowa aktywacja 
procesu kompostowa-
nia, redukcja pato-
genów, w tym much.                             
                                       
Pobudzenie aktywne-
go życia w glebie

I – po usunięciu 
obornika – 3 gr/m² 
powierzchni                              
                                        
II – przed ścieleniem 
ściółki – 1x 10gr/ 
konia/tydzień – po 
ściółce – podlewania 
lub oprysk

10gr/100 m² - 1-4 
razy na miesiąc, 
oprysk z wodą

40 gr/m³ pryzmy 
obornika, dobrze 
wymieszać, przez 
jednorazowe prze-
rzucenie i oprysk lub 
podlanie pryzmy, 
po wcześniejszym 
wykonaniu 6-8 
otworów/m²

2. ah 2641 2,0 kg dolomit Jak wyżej Jak wyżej Jak wyżej Jak wyżej
3. ah 2651 10 kg dolomit Jak wyżej Jak wyżej Jak wyżej Jak wyżej
4. ah 2661 2 l melasa Jak wyżej Jak wyżej- ml Jak wyżej- ml Jak wyżej- ml
5. ah 2681 10 l melasa Jak wyżej Jak wyżej- ml Jak wyżej- ml Jak wyżej- ml
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Lp. Nazwa 
produktu

Opako-
wanie

Nośnik Działanie Sposób stosowania

1. ah 2431 200 gr Węglan 
wapnia

Korzystnie wpływa na witalność koni. Wymieszać z pokarmem 
– 0,5 gr/ 100 kg masy 
ciała/dzień. 
                                     
Stosować w kombinacji z 
plocher – konie  witalne

2. ah 2441 2 kg Jak wyżej Jak wyżej Jak wyżej

3. ah 2451 10 kg Jak wyżej Jak wyżej Jak wyżej
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Lp. Nazwa 
produktu

Opako-
wanie

Nośnik Działanie Sposób stosowania

1. ah 2731 125 gr dolomit Produkt dla witalności koni.
Do odbudowy ich naturalnych sił 
obronnych.
Wszystkie produkty Plocher są              
podpatrzone z natury.

Wymieszać z pokarmem.
W celu wzmocnienia:            
1 x 0,5 gr/100 kg masy/
tydzień,
W celu stabilizacji:                
1-2 gr/100 kg masy/ 3-10 
dni – wg indywidual-
nych potrzeb

2. ah 2741 2 kg dolomit Jak wyżej Jak wyżej

3. ah 2751 10 kg dolomit Jak wyżej Jak wyżej
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Przebieg PLOCHER -Produkty Dozowanie Uwagi

Rozpocząć wiosną                                             
do ożywienia gleby                                         
od  +7° C w ziemi.                             
                                            
Dalsze zabiegi: po 
każdym wypasie / 
koszeniu/ do 
kompostowania  
kompletnego terenu z 
odchodami oraz  
niewyjedzonymi, 
zachwaszczonym 
miejscami.                                                                                                                                            
                                       
Ostatni zabieg: 
jesienią,przy 7°C w 
ziemi,dla podtrzymania 
jej higieny.

                                                                        

                                              

Przed każdorazowym    napełnieniem  
dobrze  rozpuścić w wodzie (małe 
powierzchnie np. za pomoca 
opryskiwacza  
plecakowego). 

- Nie stosować na                                                                                                                                
zamarzniętą glebę.             

- Opryski                                                                                                                             
najlepiej wykonać  przed                            
zbliżającym się  deszczem.             

Po około 2 tygodniach- 
po rozpoczęciu następnej 
wegetacji-aplikacja 
dolistna.

plocher kombi- liść (mg)                     200 gr/ha                                  

środek wymieszać razem z woda 
(300-500 l/ha) i jednorazowo 
opryskać dolistnie podczas suchej, 
bezdeszczowej pogody.  

Lp. Rodzaj 
produktu

Opako-
wanie

Nośnik Dawka
l/ha

Działanie Sposób stosowania

1. ak 7061 
plocher 
-humus 
gleba

2 l melasa 300ml-  
1L/ha

Ożywienie gleby, kompostowanie 
resztek po zbiorach, odbudowa 
humusu, redukcja zachwaszczenia, 
aktywacja życia biologicznego

Wiosna, po zbiorach, na 
jesieni od +7° C gleby. 
Oprysk w 300-500 l 
wody/ha.
Można mieszać z 
przekompostowaną 
gnojowicą w beczkowo-
zie, przed wywozem.
Patrz: plocher witalny 
plan dla pastwisk / łąk. 

2. ak 7071 
plocher 
-humus 
gleba

10 l melasa Jak wyżej Jak wyżej Jak wyżej
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Lp. Rodzaj 
produktu

Opako-
wanie

Nośnik Dawka Działanie Sposób stosowania

1. ap3742 
plocher 
kombi-liść

2 kg siarczan 
magnezu

300-600 
g/ha-         
dolistnie

Optymalizacja rozwoju roślin
Poprawa fotosyntezy

Produkt rozpuścić w 
wodzie 300-500l/ha, 
opryskiwać kilka razy w 
sezonie wegetacyjnym

2. ap 3752 
plocher 
kombi-liść

2 kg siarczan 
magnezu

Jak wyżej Jak wyżej Jak wyżej
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