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Dwie drogi w rolnictwie

z chemi�

permanentne

zwalczanie

Jak ma wygl�da�

przyszło�� naszego

po�ywienia ? 

z natur�

PLOCHER

permanentne
wspieranie procesów

podtrzymuj�cych
istnienie form �ywych 
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®Integrowana
ochrona ro�lin według UE  
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PLOCHER = GLEBA JEST �YCIEM
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Maksymalna inwestycja w �ywe agregaty
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Nawo�enie: plocher humus-gleba, plocher ro�liny>zaprawa nasion,plocher kombi-

li�c>zabieg dolistny oraz PLOCHER gnojowica w postaci płynnego humusu z własnej 

hodowli.

Pielnik: 1 do maksymalnie 2 zabiegów.

Bez zabiegów: fungicydowych/ insektycydowych i nawo�enia mineralnego ! 

Spostrze�enia: po zastosowaniu Plocher witalnego planu uprawy i pielnika gleba uzyskuje 

strukture gruzełkowat�,kumuluje wi�cej wody, utrzymuje dłu�ej wilgo�, ro�liny s� w bardzo 

dobrej kondycji.

,,Po mocnej ulewie, u s�siada na polu obok-stała woda a u mnie wsi�kn�ła !,,

07.2017. wczesna odmiana ziemniaka ,,Lord,,

� PLOCHER + zabiegi pielnikem

� BEZ nawo�enia

� TYLKO 2 zabiegi pestycydowe (wcze�niej 6)

Wa�ne spostrze�enie:
- Na cze�ci pola z własnymi sadzeniakami odporno��

ro�lin na choroby i szkodniki była znacznie wy�sza !
- 2018 powtarzam upraw� w systemie PLOCHER tylko

z tymi samymi sadzeniakami. 
Mój cel: uprawa zupełnie zgodna z prawami natury.



PLOCHER©

®

Wysok� jako�� i smak potwierdzaj�
klij�ci w moim sklepie. 
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®Plonowanie z PLOCHEREM

Wysoko�� zbiorów:

- Pole w technologii

plocher z własnym

sadzeniakiem=35t/ha

- Pole w technologii 

plocher z zakupionym

sadzeniakiem=20t/ha
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10.2017. Mój poplon w systemie PLOCHER jest jedynym
nawozem do uprawy 2018. 

Zdrowa, �yj�ca gleba = zdrowe ro�liny
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JAKO�� !
w systemie

PLOCHER

znana i doceniana

równie� w Warszawie

oraz najlepszych

restauracjach na 

Dolnym �l. 
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PLOCHER-gleba jest �YCIEM
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®Plocher agrotechnologia
inaczej

DLA ZDROWEJ GLEBY I �YWNO�CI

� �ywno�� = �ywy pokarm dla �ywych organizmów.

� Z naturalnymi witaminami.

� Bez pozostało�ci szkodliwych substancji.

Powinni�my do tego d��y� !
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Dzi�kujemy za uwag�
PLOCHER - POLSKA
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AGRITECHNICA 2017


