
PLOCHER agrotechnologia inaczej

• Naturę obserwować

• Naturę zrozumieć

• Naturę kopiować

• Z naturą współpracować



PLOCHER©

®SYSTEM PLOCHER

• Żywienie
naturalne dodatki paszowe/

uprawa roślin pastewnych

według planów witalnych

PLOCHER.

• Woda
witalizacja wody

stabilizacja twardości

efekt wody źródlanej

• Ściółka

tlenowy rozkład ściółki i   

naturalna higiena pomieszczeń

dla drobiu

• Gnojowica/gnojówka
tlenowe przetwarzanie

gojowicy w płynny humus

• Czyszczenie kurnika
naturalne czyszczenie i 

utrzymanie biologii rozkładu.



PLOCHER©

®

SYSTEM 

PLOCHER 



PLOCHER©

®PLOCHER kompost-drób > tlenowy rozkład ściółki od

pierwszego dnia hodowli powoduje znaczną redukcję emisji

amoniaku-tam gdzie powstają przyczyny problemów! 

NATURALNIE…

Plocher kompost-drób:

- tygodniowy zabieg

- zaledwie 3ml/m² ściółki



PLOCHER©

®POMIAR STĘŻENIA AMONIAKU W 
HODOWLACH BROJLERA 

 
         HALA:  PLOCHER / KONTROLA 
-------------------------------------------------------------- 

               
 
           Czas             
 
           

NH3[ppm]-
Plocher             

           

NH3[ppm]-
kontrola 

 

20:54 39,3 54,2 

20:59 31,8 104,1 

 21:04 26,4 100,7 

 21:09 27,0 93,8 

21:14 27,3 87,9 

21:19 28,8 83,6 

21:25 28,0 86,2 

21:30 32,3 94,3 

21:35 31,9 88,1 

21:40 33,3 81,9 

21:45 35,6 79,8 

21:50 36,0 71,3 

21:56 37,4 85,7 

22:01 38,5 158,4 

22:06 38,0 105,3 

22:11 50,8 99,4 
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➢ Wielkość hal              -    1 000 m ² 

➢ Ilość kur                      - 17 400 szt. 

➢ Wiek stada                 - 36 doba 

➢ Temperatura hal       - 21-22°C  

➢ Wilgotność hal          - 47-50 RH %  



PLOCHER©

®PLOCHER-uaktywnienie tlenowego procesu kompostowania

ściółki posiada ogromny wpływ na naturalną redukcję

bakterii beztlenowych w całym cyklu hodowli

Kurzak po 6 

tygodniach w 

hodowli

brojlera

Kurzak po 6 

tygodniach w 

hodowli 

brojlera z 

PLOCHEREM
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®

Poprzez zastosowanie technologii

PLOCHER w hodowli drobiu uzyskujemy:

➢ Redukcję stężenia amoniaku

➢ Ogromną redukcję populacji much

➢ Znaczną redukcję bakterii beztlenowych

➢ Witalne warunki - klimat  w hodowli- witalne zwierzęta

➢ Wysoką jakość mięsa

➢ Redukcję kosztów weterynaryjnych

➢ Produkcję własnego,wysokowartościowego nawozu-HUMUSU 

➢ Ochronę środowiska - powietrza/ gleb / wód gruntowych



PLOCHER©

®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,,



PLOCHER©

®

Choroby nie atakują ludzi niespodziewanie

jak grom z jasnego nieba, tylko są

następstwem ich codziennych działania

przeciw naturze.



Nieskończony krąg natury

Czy warto z nim współpracować ? !
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®

Plocher agrotechnologia

inaczej
DLA ZDROWEJ GLEBY I 

ZDROWEJ ŻYWNOŚCI

,,Żywność,, oznacza żywy pokarm dla żywych organizmów.

Każdy organizm pozostanie w zdrowiu jeśli otrzyma witalne

warunki bytu oraz ,, Żywność,, bez pozostałości szkodliwych

substancji?

Czy możemy wspólnie coś zmienić ?


