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®Pomiary stężenia amoniaku w hodowli:

kontrolnej oraz z technologią PLOCHER

Hodowla kontrolna

Pomiar stężenia amoniaku 

wykazał następujące 

wyniki:

NH3 ppm min.  - 15

max.  - 29

Pomiaru dokonano w 10 miejscach danej hali 

bezpośrednio nad szczelinami ruszt. Do 

pomiaru użyto przenośny miernik gazów     

DP-24 firmy Nanosens. 
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®SPECJALISTA OD DOBREGO KLIMATU !

PLOCHER - przetwarzanie gnojowicy świńskiej w płynny 

HUMUS.

Hodowla PLOCHER 

Pomiar stężenia amoniaku 

wykazał następujące wyniki:

NH3 ppm min.  - 6

max. - 15

Pomiaru dokonano w 10 miejscach danej hali 

bezpośrednio nad szczelinami ruszt. Do 

pomiaru użyto przenośny miernik gazów

DP-24 firmy Nanosens. 
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Kontrola  PLOCHER

Zalety :

- Brak kożuchów

- Tlenowe przetwarzanie gnojowicy od początku

hodowli

- Redukcja mieszania gnojowicy

- Produkcja własnego płynnego HUMUSU-nawozu

- Redukcja stężenia amoniaku

- Redukcja populacji much

- Witalny klimat w hodowli

- Ochrona środowiska- powietrza/wód gruntowych

- Witalne warunki w hodowli

- Witalne zwierzęta

- Redukcja kosztów weterynaryjnych

Plocher – tlenowe przetwarzanie gnojowicy w płynny HUMUS
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Przykład metody oprysku

produktami PLOCHER

plocher płynny humus 1,5 l/100m³ oraz tygodniowo 1-2 ml / m²

plocher kompost & obornik 40 ml/1 m³ lub 1-2 ml / m²



Tlenowa aktywacja gnojowicy
plocher płynny humus

Kontrola
PLOCHER

Produkcja własnego wysokowartościowego nawozu z natury!

Kontrola
PLOCHER



Kompostowanie tlenowe

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 

tlenowe kompostowanie resztek pożniwnych !
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Jakość mięsa wieprzowego uzyskanego z tuczników przy 

zastosowaniu naturalnej technologii PLOCHER w hodowli.

Zastosowanie technologii PLOCHER w hodowli świń wpływa na poprawę 

warunków środowiskowych działając na mikroklimat pomieszczeń i właściwe 

żywienie. Po uboju tak tuczonych zwierząt otrzymujemy mięso wieprzowe 

charakteryzujące się następującymi cechami:

1. Wyrazisty, bardziej różowy kolor.

2. Średnia marmurkowatość mięśni.

3. Lepsza konsystencja.

4. Brak wycieków osocza po wychłodzeniu.

5. Mięśnie nie są przerośnięte tłuszczem.

6. Zachowanie ph do około 6,0.

7.  Właściwy zapach typowy dla mięsa.

8.  Przy obróbce termicznej (pieczenie) mniej się kurczy.
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9.  Większa trwałość mięsa.

10. Większa mięsność tusz.

11. Brak mięsa z oznakami i objawami PSE.

12. Wyższa kruchość i soczystość.

13. Wyraźnie większa wartość kulinarna mięsa.

14. Wyraźnie większa wartość technologiczna mięsa.

15. Wyższe doznania sensoryczne i estetyczne dla nabywców.

16. Okres hodowli skrócony o 2 tygodnie.

17. W czasie uboju nie dochodzi do pęknięć kręgosłupa, przez co

polepszona zostaje jakość kotleta.

18. Po uboju, w czasie cięcia mięsa na dwie połowy, dochodzi do częstszej

wymiany tarczy z piły = mocne, twardsze kości.

Stosowanie całościowego konceptu naturalnej technologii PLOCHER 

w hodowlach trzody chlewnej, gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości 

mięsa nadającego się doskonale do produkcji wyrobów szczególnie 

surowo dojrzewających.

Firma PLOCHER – Doradztwo: Aleksander Gamza, tel. 605 447 999, 

e-mail: a.gamza@plocher-polska.pl, biuro@plocherpolska.pl  
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®Struktura gleby po zastosowaniu 

gnojowicy- płynnego humusu
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Pan Uziebło ( po lewej) jest 

hodowcą trzody chlewnej w 

technologii PLOCHER oraz 

producentem 

wysokojakościowych 

szynek dojrzewających. 


