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4o_LECIE FIRMyptoCHER
Szanowni Klienci firmy Plocher - Rolnicy w Polsce
Mamy szczegó|ną przyjemnośćpoinformować Państwa
o obchodzeniu w 2O2O r. przez firmę Plocher w Niemczech
fubileuszu 41-Iecia swojej działalnościw rolnictwie
europejskim i światowym.
Od 8 lat jesteśmy obecni również w Polsce, gdzie z powodzeniem wdrażamy do praktyki rolniczej innowacyjną
agrotechnologię określanąprzez nas mianem,,Agrotechnologia
inaczej".

W ogólnym założeniu na\eży zakwalifikować ją do

tzw.

rolnictwa naturalnego, ponieważ opiera się ona o produkĘ
całkowicie bezpieczne dla środowiska i gwarantujące
uzyskiwanie zdrowej żywnościdla ludzi.
ProdukĘ firmy Plocher znajdują zastosowanie prakĘcznie
w każdej dziedzinie produkcji rolnej począwszy od przywracania
w glebie życia mikrobiologicznego korzystnego do uprawy
roślin,odżyłviania ich i ochrony, a skończryszy na chowie
i hodowli zwierząt gospodarskich. Zasadniczą uwagę firma
przywiązywała od początku do witalizacji wody iako podstawowego środkaprodukcji w rolnictwie.
W swojej działalnościwskazul'emy iakżyć zgodnie z prawami
Natury, iak produkować zdrową żywnośći eliminować z ekosystemów rolniczych szkodliwe produkty i patogeny.
4o lat działalnościfirmy i upowszechniania innowacyjnej
,,Agrotechnologii inaczej" stanowi najlepszą rekomendację
sfuszności zasad, na których oparta jest produkcja naszych
preparatów dla rolnictwa.

Wszystkich naszych Klientów, którzy już mieli p!ąrję
zapoznać się z technologią firmy Plocher, zachęcamy do stałĆb,o
ko rzystan ia z naszej strony inte rnetowei p o d adre s em
www. plocherpolska.pl i systemaĘ cznego wzbogacania wiedzy
opartej o poznane i stosowanie praw Natury.
Naszym mottem jesL Natur ażywi,|eczy i tworzy dobrostanżycia
ludzi, a rolnictwo naturalne jest iedynym sposobem produkcii
zdrowej żywności.
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firmy Plocher pragniemy zainteresować naszymi osiągnięciami
dla własnego zdrowia i saĘsfakcji ze ścisłegowspołdziałania
rolnika z Naturą przedstawianą w naszym schemacie tzw.
,,Kręgu NaLury".
Dzie|ąc się z Państwem naszymi sukcesami wyrażamy
nadzieję na zwiększenie zakresu współdziałania na najbliższe
lata, w których chcemy oferować wszystko to, co osiągniemy
w swoich badaniach i prakĘcznych doświadczeniach. Naszym
celem jest służba rolnictwu oparta o wzajemne partnerstwo.
Pozostając z wielkim szacunkiem i uznaniem dla Państwa
kwalifikacji rolniczych, w których dostrzegamy docenianie
olbrzymich możliwościtkwiących w szerokim korzystaniu
zPraw Natury, wyrażamy nadzieję na dalszą dobrą współpracę.
Z s erde cznymi pozdrowieniami
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ZASOBY:

Chronić
Tworzyć
Utrzymać

Z serdecznymi pozdrowieniami:

Firma plocher polska
Fachowe doradztwo
tel.

6o,

447 ggg

ugamza@plo cher
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olska.
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General Sales Manager Polska
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Aleksander G
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Dystrybutor Plocher Polska
Beskom sp. n (r.(r.
ul. Kolejowa 2,4J-tqo Mikołów
tel. 66r qr8 1|2, lz zt& o7 t6
biuro @plo cherpolska.pl

General Sales Manager
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