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ZDROWE 

RACICE i WYMIONA 

Optymalna wydajność

Wysoka-naturalna higiena

Z gnojowicy powstaje płynny HUMUS

Tlenowy system -
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®

Dwie drogi w hodowli

z chemią

permanentne      

zwalczanie

z naturą

PLOCHER

permanentne 

wspieranie procesów 

podtrzymujących

istnienie form żywych 



PLOCHER©

®
Pomiary stężenia amoniaku w hodowli kontrolnej

Hodowla kontrolna

z bydłem

Pomiar stężenia amoniaku 

wykazał następujące 

wyniki:

NH3 ppm min.  - 7

max. - 19

Maksymalna wartość

podczas mieszania

gnojowicy wyniosła:

NH3    - 37 !

Pomiaru dokonano w 10 miejscach danej 

hali bezpośrednio nad szczelinami ruszt. Do 

pomiaru użyto przenośny miernik gazów     

DP-24 firmy Nanosens. 



PLOCHER©

®SPECJALISTA 

od dobrego KLIMATU

Pomiary stężenia amoniaku w 

hodowli. 

Hodowla bydła z PLOCHEREM

wykazała następujące wyniki:

NH3 ppm min.  - 2

max. - 9

Pomiaru dokonano w 10 miejscach danej hali 

bezpośrednio nad szczelinami ruszt. Do pomiaru użyto 

przenośny miernik gazów     DP-24 firmy Nanosens. 



PLOCHER©

®PLOCHER - SPECJALISTA
OD KOMPOSTOWANIA I ZDROWEGO KLIMATU

Proste zabiegi dla wielu KORZYŚCI

Pozytywne grzyby biorące

udział w kompostowaniu
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Witalna kąpiel racic

plocher płynny humus (me) do:  gnojowicy w oborze  

i  naturalnej kąpieli racic



PLOCHER©

®Masz problemy z kożuchami-

czasochłonnym mieszaniem?

Po zastosowaniu PLOCHER

Gnojowica przed

stosowaniem PLOCHER
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PLOCHER = Zdrowy klimat = ZDROWE WYMIONA 

Produkty przeciw mastitis:

- plocher płynny humus,   - plocher kompost&obornik

- plocher zwierzęta (ww), - witalne zwierzęta (ww)



Kompostowanie i Gnicie   
Wielcy przeciwnicy. wg. E. Hennig

GNICIE KOMPOSTOWANIE

Gnicie w: glebie, kompoście, oborniku Rozkład resztek w: glebie, kompoście, oborniku

Bez tlenu Z tlenem

Gryzący zapach zgnilizny Z niewielkim smrodem lub bezzapachowo

Beztlenowa flora bakteryjna Tlenowa flora bakteryjna

Powstawanie:

Gnijących gazów, siarczku wodoru, chlorowodoru, 

węglowodoru, amoniaku, duże straty azotu

Powstawanie:

Łatwo przyswajalnych przez rośliny elementów, takich 

jak cynk, miedź, magnez, mangan, molibden, itd.

Beztlenowce, szkodniki Wiązanie azotu przez grzyby – w bakteryjnym białku, 

azotu amonowego (powolne oddawanie azotu).

Promieniowce, drożdże, pleśnie, grzyby, dżdżownice, 

mikroorganizmy.



Kompostowanie i Gnicie   
Wielcy przeciwnicy. wg. E. Hennig

Tworzenie silnych trucizn korzeniowych, promowanie 

rozwoju chorób patogennych, bakterii, wirusów, toksyn 

tworzących choroby

Tworzenie antybiotyków, inhibitorów zdrowia

Rozwój bakterii patogennych, wirusów ! Zniszczenie wirusów !

Bakterie nie wytwarzają witamin Pleśnie wytwarzają witaminy i enzymy

Gnicie powoduje niedobór cynku (zakażenie wirusem!) Pleśnie wytarzają cynk ( ważny dla struktury białka )

Gnicie powoduje pojawienie się szkodników Kompost, humus, próchnica – zachodzące w nich 

procesy są podstawą zdrowych roślin

Emisja / skażenia:

Wód gruntowych, ponieważ szkodliwe substancje są 

rozpuszczone

Emisja / brak skażenia:

Brak zagrożenia, składniki odżywcze 

zawarte w formie związanej.
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®PLOCHER tlenowe przetwarzanie / kompostowanie

ZALETY I KORZYŚCI
- Zdrowe racice

- Brak kożuchów

- Redukcja stężenia amoniaku

- Znaczna redukcja bakterii beztlenowych

- Witalne warunki w hodowli i zwierzęt

- Redukcja kosztów leczenia

- Tlenowe przetwarzanie gnojowicy od początku hodowli

- Produkcja własnego płynnego HUMUSU-nawozu

- Redukcja mieszania gnojowicy

- Redukcja populacji much

- Ochrona środowiska- powietrza/wód gruntowych

PLOCHER

Kontrola



PLOCHER©

®DOBRY KLIMAT 
i naturalna higiena powstają u podstaw

Redukcja
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Beztlenowe (chemia)                   Środowisko TLENOWE

0

PLOCHER

100% 100%

EM- 80 szczepów:   

- 40 tlenowych

- 40 beztlenowych

>  Fermentacja =  konserwacja

12 ? 19 ? 5 ? 

200 %

Zrównoważone, tlenowe środowisko.

Miliardy grzybów i mikroorganizmów

od zawsze - bez wprowadzania.

TLENOWE KOMPOSTOWANIE
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My też chcemy zdrowo żyć

mówia: 

mikroorganizmy,grzyby,rośliny,zwierzęta oraz 

ludzie.

PLOCHER agrotechnologia inaczej - doprowadza 

NATURALNIE każde środowisko do wysokiej 

witalności ! …bez systematycznego zabijania.
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,,Bakteria jest niczym,

środowisko jest wszystkim,,



KORZYŚCI od hodowli-do uprawy
Kompostowanie tlenowe ściółki

Parametry-

Zapach próbki

Z PLOCHEREM

Zapach gleby

Kontrola

zgnilizny

C : N 16 : 1 21 : 1

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

Wapń 3,75 kg / t 2,65 kg / t

Miedzi 4,2 mg / kg 2,2mg / kg

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

Mangan 91,8 mg / kg 66,4mg/kg 

Porównanie zawartości  makro i mikroelementów w oborniku :
po kompostowaniu  /   i w kontroli 



Tlenowa aktywacja gnojowicy
plocher płynny humus

Kontrola
PLOCHER

Produkcja własnego wysokowartościowego nawozu z natury!

Kontrola
PLOCHER
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PLOCHER płynny humus (me) do tlenowego 

przetwarzania gnojowicy i produkcji własnego, 

naturalnego nawozu – bez zgnilizny !

Tlenowa gnojowica = WITALNA GLEBA !
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Jaki wpływ posiada tlenowe kompostowanie PLOCHER 

365 dni w roku na witalność zwierząt ???

PLOCHER-

SPECJALISTA OD 

DOBREGO KLIMATU !

Tak wygląda zadowolony

rolnik, który wprowadził

naturalny system PLOCHER w 

hodowli i doprowadził do 

tlenowego kopostowania sciółki

jak również do tlenowej aktywacji

gnojowicy.

W tym systemie produkuje od

pierwszego dnia hodowli

wysokowartościowe nawozy

naturalne na własne pola: 

- Z gnojowicy >płynny humus

- Z obornika >stały humus
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®Zdrowe racice
… stwierdził korektor racic
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®Więcej naturalnej 

witalności 

Zestaw produktów do 

SYSTEMU PLOCHER

- Dodatki doglebowe

- Środki dla roślin

- Dodatki do gnojowicy, obornika

- Dodatki do paszy

- Witalizacja / higienizacja wody
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Plocher agrotechnologia 

inaczej

DLA: ZDROWYCH ZWIERZĄT 

ZDROWEJ GLEBY  

ZDROWEJ ŻYWNOŚCI
Czy możemy wspólnie coś zmienić ?


