
SYSTEM UPRAWY PLOCHER 
perspektywy dla gleby-wody-roślin-zwierząt
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Dwie drogi w rolnictwie

z chemią

permanentne

zwalczanie

Jak ma wyglądać

przyszłość naszego

pożywienia ? 

z naturą

PLOCHER

permanentne

wspieranie procesów

podtrzymujących

istnienie form żywych 
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PLOCHER 

zmienia każde 

środowisko na 

WITALNE
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®Integrowana

ochrona roślin według UE  
jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, 

polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod 
ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób 
minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla 
środowiska.

Nad chemiczne metody zwalczania organizmów szkodliwych przedkładać należy 
metody biologiczne, fizyczne i inne metody niechemiczne, jeżeli zapewniają one 
ochronę przed organizmami szkodliwymi;
Zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych powinno być osiągane m.in. 
przez:
a) stosowanie właściwej agrotechniki,
b) stosowanie płodozmianu,

PLOCHER = GLEBA JEST ŻYCIEM
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Zestaw produktów do 

SYSTEMU PLOCHER

- Dodatki doglebowe

- Środki dla roślin

- Dodatki do gnojowicy,obornika

- Dodatki do paszy

- Witalizacja/ higienizacja wody
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Maksymalna inwestycja w żywe agregaty



11.2017. Uprawa poplonu w 
systemie PLOCHER jako
naturalnego nawozu

Prawa natury
wszędzie te same
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Nawożenie: plocher humus-gleba, plocher rośliny>zaprawa nasion,plocher kombi-

liśc>zabieg dolistny oraz PLOCHER gnojowica w postaci płynnego humusu z własnej 

hodowli.

Pielnik: 1 do maksymalnie 2 zabiegów.

Bez zabiegów: fungicydowych/ insektycydowych i nawożenia mineralnego ! 

Spostrzeżenia: po zastosowaniu Plocher witalnego planu uprawy i pielnika gleba uzyskuje 

strukture gruzełkowatą,kumuluje więcej wody, utrzymuje dłużej wilgoć, rośliny są w bardzo 

dobrej kondycji.

,,Po mocnej ulewie, u sąsiada na polu obok-stała woda a u mnie wsiąknęła !,,

07.2017. wczesna odmiana ziemniaka ,,Lord,,

➢ PLOCHER + zabiegi pielnikem

➢ BEZ nawożenia

➢ TYLKO 2 zabiegi pestycydowe (wcześniej 6)

Ważne spostrzeżenie:

- Na części pola z własnymi sadzeniakami odporność

roślin na choroby i szkodniki była znacznie wyższa !

- 2018 powtarzam uprawę w systemie PLOCHER tylko

z tymi samymi sadzeniakami. 

Mój cel: uprawa zupełnie zgodna z prawami natury.
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Wysoką jakość i smak potwierdzają

klienci w moim sklepie. 
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Plonowanie z PLOCHEREM

Wysokość 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, żyjąca gleba = zdrowe rośliny
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JAKOŚĆ !

w systemie

PLOCHER -

znana i doceniana

również w Warszawie

oraz najlepszych

restauracjach na 

Dolnym Śl. 
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PLOCHER - gleba jest ŻYCIEM
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®Plocher agrotechnologia

inaczej

DLA ZDROWEJ GLEBY I ŻYWNOŚCI

➢ Żywność = żywy pokarm dla żywych organizmów.

➢ Z naturalnymi witaminami.

➢ Bez pozostałości szkodliwych substancji.

Powinniśmy do tego dążyć !
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Dziękujemy za uwagę
PLOCHER - POLSKA

12.- 18.11.2017
w Hannoverze

Cieszymy się
z Państwa
odwiedzin !

AGRITECHNICA 2017


