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PLOCHER©

®

Oferta firmy 
PLOCHER integralna –technologia

w zakresie 

ograniczenia emisji szkodliwych gazów  
w hodowli zwierz�t gospodarskich.

Aleksander Gamza



PLOCHER©

®

Siedziba firmy 
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…zamiast przeciw jej prawom walczy� !

Viktor Schauberger



PLOCHER©

®Dwie drogi w hodowli

z chemi�

permanentne      
zwalczanie

z natur�

PLOCHER
permanentne 

wspieranie procesów 
podtrzymuj�cych

istnienie form �ywych 



PLOCHER©

®SYSTEM PLOCHER
OFERUJE DLA HODOWCÓW PRODUKTY DO:

• �ciółki, obornika
tlenowe kompostowanie

• Gnojowic
tlenowe przetwarzanie

• Czyszczenia obiektów
naturalne czyszczenie.

• �ywienie
Naturalne dodatki paszowe,

uprawy w systemie PLOCHER

• Woda
naturalna witalizacja wody
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PLOCHER©

®

TLENOWE KOMPOSTOWANIE

jedno

z najsilniejszych zjawisk

W NATURZE



PLOCHER©

®PLOCHER dodatki do:

• gnojowicy

plocher płynny humus

• obornika

plocher kompost & obornik

NO�NIKI: melasa lub w�glan wapnia



PLOCHER©

®Zastosowanie - dozowanie 

plocher płynny humus

� 1-2ml lub g/m² powierzchni / tygodniowo(oprysk z wod�)

� 1,5l/100m³ gnojowicy

plocher kompost & obornik
� Jak powy�ej

� Do pryzmy: 40ml lub g/m³



PLOCHER©

®PLOCHER KOMPOSTOWANIE DLA
REDUKCJI EMISJI W HODOWLI

Proste zabiegi dla wielu KORZY�CI



PLOCHER©

®Oprysk w hodowli trzody chlewnej poł�czony 

z kontrol� zwierz�t



PLOCHER©

®

Tlenowy rozkład od
pierwszego dnia

hodowli

Pozytywne grzyby
bior�ce udział

w kompostowaniu

Przykład oprysku



PLOCHER©

®HODOWLA BYDŁA - KONTROLNA 

Pomiary st��enia amoniaku

Pomiar st��enia amoniaku 
wykazał nast�puj�ce 
wyniki:

NH3 ppm min.  - 7
max. - 19

Maksymalna warto��
podczas mieszania
gnojowicy wyniosła:

NH3    - 37 !

Pomiaru dokonano w 10 miejscach danej 
hali bezpo� rednio nad szczelinami ruszt. Do 
pomiaru u� yto Przeno� ny miernik gazów     
DP-24 firmy Nanosens. 



PLOCHER©

®SPECJALISTA 
od dobrego KLIMATU

Pomiary w
hodowli bydła 
z PLOCHEREM
wykazał nast�puj�ce wyniki
st��enia amoniaku:

NH3 ppm min.  - 2
max. - 9

Pomiaru dokonano w 10 miejscach danej hali 
bezpo� rednio nad szczelinami ruszt. Do pomiaru u� yto 
Przeno� ny miernik gazów DP-24 firmy Nanosens. 



PLOCHER©

®HODOWLA TRZODY - KONTROLNA 

Pomiary st��enia amoniaku

Pomiar st��enia amoniaku 

wykazał nast�puj�ce 

wyniki:

NH3 ppm min.  - 15
max.  - 29

Pomiaru dokonano w 10 miejscach danej hali 
bezpo� rednio nad szczelinami ruszt. Do 
pomiaru u� yto Przeno� ny miernik gazów     
DP-24 firmy Nanosens. 



PLOCHER©

®
HODOWLA TRZODY - PLOCHER

Pomiary st��enia amoniaku
Jednocze�ne przetwarzanie gnojowicy �wi�skiej- w płynny HUMUS.

Pomiar st��enia amoniaku

w wykazał nast�puj�ce

wyniki:

NH3 ppm min.  - 6
max. - 15

Pomiaru dokonano w 10 miejscach danej hali
bezpo� rednio nad szczelinami ruszt. Do 
pomiaru u� yto Przeno� ny miernik gazów
DP-24 firmy Nanosens. 



PLOCHER©

®

PLOCHER – tlenowa aktywno�� gnojowicy  

pod rusztami



PLOCHER©

®Masz problemy z ko�uchami-

czasochłonnym mieszaniem ?

Po zastosowaniu PLOCHER

Gnojowica przed

stosowaniem PLOCHER



PLOCHER©

®Wdra�anie dyrektywy UE

tlenowa gnojowica

beztlenowa gnojowica

Emisje / straty 
składników   

pokarmowych

Amoniak

Tlenek azotu

Metan

CO2

Emisje / straty 
składników   

pokarmowych

MINIMALNE

Ochrona gleby i   
wód gruntowych
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- Badanie zapachu gnojowicy

za pomoc� olfaktometer

Przy systematycznym 

stosowaniu PLOCHER

utrzymujemy tak niskie 
ska�enie



PLOCHER©

®PLOCHER tlenowe przetwarzanie / kompostowanie

ZALETY I KORZY�CI  
- Zdrowe racice

- Brak ko�uchów

- Redukcja st��enia amoniaku

- Znaczna redukcja bakterii beztlenowych

- Witalne warunki w hodowli i zwierz�t

- Redukcja kosztów leczenia

- Tlenowe przetwarzanie gnojowicy od pocz�tku hodowli

- Produkcja własnego płynnego HUMUSU-nawozu

- Redukcja mieszania gnojowicy

- Redukcja populacji much

- Ochrona �rodowiska- powietrza/wód gruntowych

PLOCHER

Kontrola

Ze sprawozdania UE 3-letniego projektu:

,,Rentowno�� i Ochrona Srodowiska,,
Listopad 1999. 

Na podstawie podwójnej �lepej próby

Redukcja wszystkich bakterii beztlenowych-gnojowica-trzody 

Rozwoj tlenowych i beztlenowych bakterii w gnojowicy swinskiej

Redukcja zanieczyszczenia powietrza 
amoniakiem w hodowli trzody chlewnej

Tak mo�e pozosta�



PLOCHER©

®Hodowla trzody
Rozwój bakterii w gnojowicy



PLOCHER©

®

Ze sprawozdania UE
,, Opłacalno�� i ochrona �rodowiska,,
Listopad 1999
Podwójne- �lepe badanie

Rozwój tlenowych i beztlenowych bakterii  w 
gnojowicy �wi�skiej

Rozwój wszystkich bakterii beztlenowych w gnojowicy
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PLOCHER©

®PLOCHER gnojowica

- naturalny nawóz
- bez zgnilizny !
- dla ochrony �rodowiska

PŁYNNY HUMUS = WITALNA GLEBA = WITALNE RO�LINY 



PLOCHER©

®

DROGOCENNY  NAWÓZ

�Redukcja zapachu amoniaku
�Dobrze przyswajalny przez ro�liny
�Wysokowarto�ciowy naturalny nawóz
�Dla odbudowy próchnicy
�Dla tlenowych warunków w glebie
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PLOCHER©

®

PLOCHERKontrola



PLOCHER©

®

Azot w formie amonium:

� Jest łatwo przyswajalny przez ro�liny
� Nie ska�a wód gruntowych
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PLOCHER©

®

PLOCHER płynny humus (me) do tlenowego 

przetwarzania gnojowicy– bez zgnilizny !

Tlenowa gnojowica = WITALNA GLEBA !

Dwa jednakowe gospodarstwa z hodowl�
trzody i upraw� ziemniaków /odb. próchnicy



PLOCHER©

®My te� chcemy zdrowo �y�

mówi�:

mikroorganizmy,  grzyby, d�d�ownice, ro�liny, 

zwierz�ta oraz ludzie.

I tak NATURA funkcjonuje, od zawsze !

…bez systematycznego zabijania

PLOCHER agrotechnologia inaczej:  

- doprowadza naturalnie ka�de �rodowisko do  

wysokiej witalno�ci ! 



PLOCHER©

®Oszcz�dno�ci poprzez 
Plocher dodatki do gnojowicy 

KOSZTY:                plocher płynny humus

na 1 DJP/rok = około 21,50zł

ZALETY:   
Higiena w oborze: redukcja szkodliwych zapachów,

bakterii, ochrona �rodowiska 

Homogenizacja:     znaczna redukcja mieszania,

oszcz�dno�� pracy i energii, 

optymalny rozkład składników

Wy�sza warto�� nawozowa: idealny nawóz dolistny,

polepszona przysfajalno��,ochrona 

wydajno�� z podstawowej paszy  

NETTO ZYSK: 
poprzez tlenowe przetwarzanie
= 0,5kg N/m³ = około 1,5 zł/m³ 



PLOCHER©

®

�ciółka na legowiskach pachnie na kompost i   

potwierdza dobry klimat oraz higien� w hodowli.

OCHRONA �RODOWISKA
Kompostowanie i produkcja nawozu 
od pierwszego dnia hodowli



PLOCHER©

®

Amoniak powstaje w 
�ciółce, pod zwierz�tami



PLOCHER©

®DOBRY KLIMAT i REDUKCJA EMISJI  
powstaj� u podstaw         
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Ochrona �rodowiska

Grawitacja powietrza

Ska�enie �rodowiska



PLOCHER©

®Redukcja bakterii beztlenowych
i naturalna higiena powstaj� u podstaw

… dla zdrowych racic i wymion



PLOCHER©

®

,,Bakteria jest niczym,

�rodowisko jest wszystkim,,

salmonella-przykłady



PLOCHER©

®

Beztlenowe (chemia)                   �rodowisko TLENOWE

0

PLOCHER

100% 100%

EM- 80 szczepów:   

- 40 tlenowych
- 40 beztlenowych

>  Fermentacja =  konserwacja

12 ? 19 ? 5 ? 

200 %

Zrównowa�one ,tlenowe �rodowisko.

Miliardy grzybów i mikroorganizmów
od zawsze- bez wprowadzania
= TLENOWE KOMPOSTOWANIE

�RODOWISKO
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Z  NATURY !



PLOCHER©

®

Poprzez zastosowanie technologii
PLOCHER w hodowli uzyskujemy:

� Redukcj� st��enia amoniaku

� Ogromn� redukcj� populacji much

� Znaczn� redukcj� bakterii beztlenowych

� Witalne warunki - klimat  w hodowli- witalne zwierz�ta

� Wysok� jako�� mi�sa

� Redukcj� kosztów weterynaryjnych

� Produkcj� własnego,wysokowarto�ciowego nawozu-HUMUSU 

� Ochron� �rodowiska - powietrza/ gleb / wód gruntowych



PLOCHER©

®

Tlenowe
kompostowanie
powietrza dla:

� Ochrony �rodowiska

� Poprawy warunków bytowych
zwierz�t

� Oszcz�dno�ci ogrzewania

� Hodowców pracuj�cych w 

systemie PLOCHER

Nowo�� - na Eurotier 2019

plocher aira  



PLOCHER©

®Plocher agrotechnologia
inaczej

dla:

ZDROWYCH ZWIERZ�T 
ZDROWEJ GLEBY  

ZDROWEJ �YWNO�CI

Powinni�my do tego d��y� !



PLOCHER©

®

Dziekuj�my za uwag�
PLOCHER-POLSKA

13-16.11.2018 Cieszymy sie z Pa�stwa odwiedzin
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