
PLOCHER – witalne plany upraw

wprowadzić za pomocą

DLA WITALNEJ GLEBY I ŻYWNOŚCI



Od agrarnego stepu do urodzajnej gleby

SYSTEM PLOCHER -
DODATKI:

• pomocnicze do gleby

• pomocnicze do roślin

• do gnojowicy, obornika

• do paszy

• do witalizacji, higienizacji
wody

Maksymalna współpraca PLOCHERA z „Kręgiem Natury”



GLEBY

NASION

ROŚLIN

WODY
100 %

PLOCHER
WITALIZACJI

ZAMIAST

systematycznego zwalczania

PLOCHER

permanentne wspieranie

procesów podtrzymujących

istnienie form żywych

PLOCHER tlenowy system uprawy
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➢ Nawozy mineralne

➢ ŚOR

➢ Systematyczne

zwalczanie

patogenów

➢ Niekorzystne

warunki rozwoju roślin

➢ Wysoka aktywność gleby

➢ Tlenowy rozkład

➢ Redukcja presji chorób 
grzybowych

➢ Stabilne plony - wzrost wydajności

➢ Podwyższona jakość płodów

➢ Optymalne wykorzystanie
nawozów naturalnych

Tlenowe środowisko

Beztlenowe środowisko



System 
PLOCHER

Tlenowa
aktywacja
gnojowicy
i obornika

Wprowadzanie
poplonów

Odpowiedni
płodozmian

Uprawa bezorkowa
lub płytka orka

ZASOBY:
Chronić
Tworzyć

Utrzymać

Do sukcesu poprzez współpracę z Naturą



Rolnictwo naturalne zgodne 
z Prawami Natury

• Wyższa żyzność gleby

• Wzrost ilości dżdżownic

• Szybsza odbudowa
i zwiększenie ilości próchnicy

• Optymalna dostępność
składników pokarmowych

• Redukcja kosztów uprawy

• Ochrona środowiska

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL



Dzięki temu Twoja gleba będzie żyzna i urodzajna

20 m odległości

ŚRODEK POMOCNICZY DO GLEBY

plocher humus gleba me

Środek pomocniczy do gleby - na bazie melasy

Zalecany do aktywacji gleby - dla całego sektora rolnego,
upraw specjalistycznych oraz leśnictwa:
łatwy w użyciu i z szybkim efektem działania!

Pole sąsiada Pole PLOCHER

od zdegradowanej gleby
• zmęczenie gleby
• gleba wypłukana
• brak zdolności gromadzenia 

w poziomie akumulacyjnym
• brak dżdżownic

do żyznego użytku rolnego
• wysoka żyzność gleby
• optymalna struktura gleby
• duża różnorodność
• wiele dżdżownic



Jaka jest jakość Państwa gleby? Trzeba ją przetestować
wszystkimi zmysłami…

W dotyku Podczas obserwacji W zapachu W smaku

Czy jest luźna i gruzełkowata? Ile w niej jest dżdżownic ? Jak pachnie ? Jak smakują np. uprawiane 
na niej warzywa ?

plocher rośliny
Zoptymalizowany rozwój

korzeni, liści i kwiatów

plocher kombi-liść
Do wspierania własnej witalności

roślin, zależnej od przebiegu wegetacji 
i pogody

plocher specjalny-liść
Do wspierania własnej aktywności
liści. Może być również wspólnie
stosowany z plocher humus gleba

ŚRODKI POMOCNICZE DO ROŚLIN



Struktura kropli
wody z instalacji 

wodnej przed
witalizacją

Struktura kropli wody po
PLOCHER witalizacji - efekt

wody źródlanej, zwiększenie
powierzchni pokrycia

Zalety PLOCHER struktury wody źródlanej:
▪ Polepszone pokrycie cieczą roboczą
▪ Zupełne wycofanie kondycjonerów wody
▪ Zwiększona przyswajalność przez glebę i rośliny
▪ Systematyczna redukcja ŚOR i nawozów dolistnych
▪ Redukcja czyszczenia filtrów opryskiwacza
▪ Ciągłe i bezobsługowe działanie
▪ Koszty szybko się zwracają

Witalizacja wody za pomocą plocher agro-kat

PLOCHER witalizacja wody w opryskiwaczu

PLOCHER WODNA TECHNIKA INACZEJ



Dystrybutor Plocher Polska: Beskom sp. z o.o. ; ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów
Doradztwo: Aleksander Gamza Tel: +48 605 447 999, Tel: +49 171 3875560, Mail: a.gamza@plocher-polska.pl

Zalety struktury wody źródlanej po montażu plocher agro-kat w opryskiwaczu:

➢ Naturalne zmiękczanie wody - cieczy roboczej

➢ Powiększona powierzchnia styku kropli z liściem

➢ Przyspiesza i zwiększa absorpcję każdego oprysku, przez co następuje 
systematyczna redukcja ŚOR i nawozów dolistnych

➢ Zupełne wycofanie adjuwantów

➢ Zmniejszenie stresu u roślin i w glebie

➢ Znacznie wspiera naturalny system plocher w uprawie

➢ Ochrona środowiska

Struktura
twardej wody

z instalacji
wodnej-

używanej
do oprysku

Struktura
miekkiej wody
po zastosowaniu
plocher agro-katu 
w opryskiwaczu

odpowiada 1,60 mm
krystalizacja spagiryczna

odpowiada 0,13 mm
krystalizacja spagiryczna

Redukcja ŚOR poprzez witalizację i zmiękczenie wody

Struktura wody źródlanej dla gleby i roślin prosto z polowego opryskiwacza



Koszty dla
chemicznych, syntetycznych
i biologicznych środków
ochrony roślin Koszty

PLOCHER

Start Etap 2 Etap 3 Etap 4

Dzięki SYSTEMOWI PLOCHER obniża 
się etapami koszty produkcji 

za pomocą:

• środków pomocniczych do gleby
• środków pomocniczych do roślin
• re-witalizacji wody

OPŁACALNE GOSPODAROWANIE

Do sukcesu tylko z SYSTEMEM PLOCHER !



• plocher agro-kat do montażu na opryskiwaczu - dla witalizacji - eliminacji środków
do zmiękczania wody

• przy pierwszym zastosowaniu PLOCHER witalnego planu:
redukcje nawozów i ŚOR o 20 - 30 %

• przy kontynuowaniu stosowania PLOCHER produktów - dalsze, sukcesywne zmniejszanie
nawozów i ŚOR

• dla gospodarstw przekształcających się:

ułatwia szybkie przejście na rolnictwo ekologiczne

Szczegółowe informacje na temat przejścia na ekologiczną 
gospodarkę z zamkniętym „Kręgiem Natury” znajdują się 

w aktualnym katalogu dla rolnictwa lub na stronie:
www.plocherpolska.pl

ROLNICTWO NATURALNE ZGODNE Z PRAWAMI NATURY

Proszę zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

Zrównoważone rolnictwo –
zintegrowana produkcja roślinna



ZBOŻA

PLOCHER 

witalny plan:

ZBOŻA

Fazy rozwojowe Po żniwach

i na wiosnę

Zaprawianie nasion:

zboża lub międzyplonu

21

Początek

krzewienia

37 - 49

Rozwój

liścia flagowego

49 - 59

Kłoszenie

Produkty-PLOCHER 

Zalecenia do aplikacji

Ilość wody do oprysku: 200 - 400 l

Wymieszać w wiadrze z wodą. 

W przypadku tworzenia

mieszanek, wlać produkty 

PLOCHER zawsze jako pierwsze

do opryskiwacza polowego

z uruchomionym mieszadłem

cieczy. 

plocher humus gleba (me) 

(ak 7071)

1 l/ha

Pierwsze zastosowanie: 
1,5- 2 l/ha

plocher rośliny (do) 

(ap 3051)

20 g/100 kg

plocher rośliny (do) 

(ap 3051)

200 g/ha

plocher specjalny-liść (me) 

(ap 3471)

100 ml/ha

W razie potrzeby:

plocher kombi-liść (sm)

(ap 3752)

400 - 600 g/ha

plocher rośliny (do) 

(ap 3051)

200 g/ha

plocher specjalny-liść (me) 

(ap 3471)

200 ml/ha

W razie potrzeby:

plocher kombi-liść (sm) 

(ap 3752)

400 - 600 g/ha

plocher rośliny (do) 

(ap 3051)

200 g/ha

plocher specjalny-liść (me) 

(ap 3471)

200 ml/ha

W razie potrzeby:

plocher kombi-liść (sm) 

(ap 3752)

400 - 600 g/ha

Koszty od /ha € netto € 45,40 € 0,67 € 6,69 + 3,78  (€ 18,15 – 27,23) 6,69 € + 7,56 (€ 18,15 – 27,23) € 6,69 + 7,56 (€ 18,15 – 27,23)

Uwagi, informacje:

Warunki pogodowe, lokalizacja

mogą spowodować zmiany w 

kolejności oprysków i ich 

dawkowania

Kompostowanie powierzchniowe

resztek pożniwnych lub

poplonów / miedzyplonów.

Można również domieszać do 

PLOCHER-tlenowo

przekształconej gnojowicy

(= płynnego humusu, w czasie

jej tankowania)  bezpośrednio

przed aplikacją na pole.

Zaprawa nasion

1 – 3 dni przed siewem. 

Do zaprawionych chemicznie

nasion:

domieszać podczas

napełniania siewnika.

Można również domieszać do 

PLOCHER-tlenowo

przekształconej gnojowicy

(= płynnego humusu, w czasie

jej tankowania) i bezpośrednio

przed aplikacją na pole.

Można również domieszać do 

PLOCHER-tlenowo

przekształconej gnojowicy

(= płynnego humusu, w czasie

jej tankowania) i bezpośrednio

przed aplikacją na pole.

Dla wsparcia witalności

np. w pszenicy ozimej



KUKURYDZA

Fazy rozwojowe
Po żniwach

i na wiosnę
Zaprawianie nasion:

międzyplonu lub kukurydzy
20

6 - 8 faza rozwojowa

Gnojowica staje się płynnym humusem

idealny nawóz dolistny o działaniu

grzybobójczym

PLOCHER-Produkty

Zalecenia do aplikacji

Ilość wody do oprysku: 200 - 400 l

Wymieszać w wiadrze z wodą. 

W przypadku tworzenia mieszanek, 

wlać produkty PLOCHER zawsze jako

pierwsze do opryskiwacza polowego

z uruchomionym mieszadłem cieczy. 

plocher humus gleba (me) 

(ak 7071)

1-2l/ha

Pierwsze zastosowanie: 2 l/ha

plocher rośliny (do) 

(ap 3051) 
20 g / jednostkę

plocher rośliny (do) 

(ap 3051) 

200 g/ha

plocher specjalny-liść (me) 

(ap 3471) 

200 ml/ha

Prawidłowe nawożenie roślin:                   

poprzez tlenowo przekształconą

gnojowicę / pofermentacyjne i oborniki

• Stabilizacja azotu

• Odbudowa humusu

Oszczędność kosztów, włącznie z ochroną

środowiska!

Przykład: przetwarzanie gnojowicy zaczyna się
już w oborze, za pomocą

plocher płynny humus  ww/me

Koszty od /ha € netto € 45,40 - 90,80 € 0,67 € 6,69 +  7,56 Koszty: około € 5,-- / rok/DJP

Uwagi, informacje:

Warunki pogodowe, lokalizacja

mogą spowodować zmiany

w kolejności oprysków i ich 

dawkowania

Kompostowanie powierzchniowe

resztek pożniwnych lub poplonów

/miedzyplonów. Można rownież

domieszać do PLOCHER-tlenowo

przekształconej gnojowicy
(= płynnego humusu, w czasie jej
tankowania)  bezpośrednio przed

aplikacją na pole.

Zaprawa nasion

1 – 3 dni przed siewem. 

Do zaprawionych chemicznie nasion:

domieszać podczas napełniania

siewnika. 

Można rownież domieszać do 

PLOCHER-tlenowo przekształconej

gnojowicy (= płynnego humusu, w 

czasie jej tankowania) i bezpośrednio

przed aplikacją na pole. 

Nawożenie oznacza
dokarmianie życia w glebie i powstawanie

biologicznie aktywnej gleby ogromnie bogatej w 
dżdżownice. 

= najlepsza ochrona przed erozją

Zalecane zastosowanie:

PLOCHER-witalny plan: Kukurydza



RZEPAK

Fazy rozwojowe Po żniwach Zaprawianie nasion:
21-25

Wykształcenie rozety i liści

51-63

Pąki kwiatowe-do zakwitu

Produkty-PLOCHER 

Zalecenia do aplikacji

Ilość wody do oprysku: 200 - 400 l

Wymieszać w wiadrze z wodą. 

W przypadku tworzenia

mieszanek, wlać produkty 

PLOCHER zawsze jako pierwsze

do opryskiwacza polowego

z uruchomionym mieszadłem

cieczy. 

plocher humus gleba (me) 

(ak 7071)

1-2 l/ha

Pierwsze zastosowanie: 

2 l/ha

W razie potrzeby można ponownie

powtórzyć zabieg wiosną

1-2 l /ha

plocher rośliny (do) 

(ap 3051)

20 g/10 kg

plocher rośliny (do) 

(ap 3051)

200 g/ha

plocher specjalny-liść (me) 

(ap 3471)

200 ml/ha

W razie potrzeby:

plocher kombi-liść (sm)

(ap 3752)

400 - 600 g/ha

plocher rośliny (do) 

(ap 3051)

200 g/ha

plocher specjalny-liść (me) 

(ap 3471)

200 ml/ha

W razie potrzeby:

plocher kombi-liść (sm) 

(ap 3752)

400 - 600 g/ha

Koszty od /ha € netto € 45,40 - 90,80 € 0,67 € 6,69 + 7,56 (€ 18,16 - 27,24) € 6,69 + 7,56 (€ 18,16 - 27,24)

Uwagi, informacje:

Warunki pogodowe, lokalizacja

mogą spowodować zmiany

w kolejności oprysków i ich 

dawkowania

Kompostowanie powierzchniowe resztek

pożniwnych lub poplonów /

miedzyplonów. Można również

domieszać do PLOCHER-tlenowo

przekształconej gnojowicy

(= płynnego humusu, w czasie jej
tankowania)  bezpośrednio przed

aplikacją na pole.

Zaprawa nasion

1 – 3 dni przed siewem. 

Do zaprawionych chemicznie nasion:

domieszać podczas napełniania
siewnika.

Można rownież domieszać do PLOCHER-

tlenowo przekształconej gnojowicy

(=płynnego humusu = optymalnego, 

dolistnego nawozu o fungicydowym

działaniu) bezpośrednio przed aplikacją. 

W razie potrzeby

zabieg powtórzyć

PLOCHER

witalny plan:     

RZEPAK



PLOCHER-
witalny plan
ROŚLINY 
STRĄCZKOWE

ROŚLINY STRĄCZKOWE

Fazy rozwojowe
Po żniwach

lub na wiosnę
Zaprawianie nasion:

roślin strączkowych lub wsiewek

Przy 10-20 cm

wysokości roślin
Przed kwitnieniem

Produkty-PLOCHER 

Zalecenia do aplikacji

Ilość wody do oprysku: 200 - 400 l

Wymieszać w wiadrze z wodą. 

W przypadku tworzenia

mieszanek, wlać produkty 

PLOCHER zawsze jako pierwsze

do opryskiwacza polowego z 

uruchomionym mieszadłem

cieczy. 

plocher humus gleba (me) 

(ak 7071)

1 l/ha

Pierwsze zastosowanie: 

1,5 - 2 l/ha

plocher rośliny (do) 

(ap 3051)

20 g/ jednostkę

plocher rośliny (do)

(ap 3051)

200 g/ha

plocher specjalny-liść (me)

(ap 3471)

100 ml/ha

W razie potrzeby:

plocher kombi-liść (sm) 

(ap 3752)

400-600 g/ha

plocher rośliny (do) 

(ap 3051)

200 g/ha

plocher specjalny-liść (me) 

(ap 3471)

100 ml/ha

W razie potrzeby:

plocher kombi-liść (sm) 

(ap 3752)

400-600 g/ha

Koszty od /ha € netto € 45,40 - 90,80 € 0,67 € 6,70 + 3,80 (€ 18,15 - 27,23) € 6,70 + 3,80 (€ 18,15 - 27,23)

Uwagi, informacje:

Warunki pogodowe, lokalizacja

mogą spowodować zmiany

w kolejności oprysków i ich 

dawkowania.

Kompostowanie powierzchniowe

resztek pożniwnych lub poplonów /

miedzyplonów. Można również

domieszać do PLOCHER-tlenowo

przekształconej gnojowicy

(= płynnego humusu, w czasie jej
tankowania)  bezpośrednio przed

aplikacją na pole.

Zaprawa nasion

1 – 3 dni przed siewem. 

Do zaprawionych chemicznie

nasion:

domieszać podczas napełniania

siewnika.



BURAK CUKROWY

PLOCHER-
witalny plan:     
BURAKI
CUKROWE

Fazy rozwojowe Po żniwach
Zaprawianie nasion:

buraka cukrowego lub wsiewek

12-19

Wykształcenie liści

30-40

Zakrywanie miedzyrzędzi

Produkty-PLOCHER 

Zalecenia do aplikacji

Ilość wody do oprysku: 200 - 400 l

Wymieszać w wiadrze z wodą. 

W przypadku tworzenia

mieszanek, wlać produkty 

PLOCHER zawsze jako pierwsze

do opryskiwacza polowego z 

uruchomionym mieszadłem

cieczy. 

plocher humus gleba (me) 

(ak 7071)

1-2 l/ha

Pierwsze zastosowanie: 

2 l/ha

plocher rośliny (do) 

(ap 3051)

20 g/ jednostkę siewną

plocher humus gleba (me) 

(ak 7071)

500 ml/ha

plocher specjalny-liść (me) 

(ap 3471)

100 ml/ha

plocher rośliny (do) 

(ap 3051)

100 g/ha

plocher kombi-liść (sm) 

(ap 3752)

500 g/ha

plocher specjalny-liść (me) 

(ap 3471)

200 ml/ha

plocher rośliny (do)

(ap 3051)

100 g/ha

Koszty od /ha € netto € 45,40 - 90,80 € 0,67 € 22,70 + 3,78 + 3,36 € 30,25 + 7,56 + 3,36

Uwagi, informacje:

Warunki pogodowe, lokalizacja

mogą spowodować zmiany

w kolejności oprysków i ich 

dawkowania.

Kompostowanie powierzchniowe resztek

pożniwnych lub poplonów /

miedzyplonów. Można również

domieszać do PLOCHER-tlenowo

przekształconej gnojowicy

(= płynnego humusu, w czasie jej
tankowania)  bezpośrednio przed

aplikacją na pole.

Zaprawa nasion

1 – 3 dni przed siewem. 

Do zaprawionych chemicznie nasion:

domieszać podczas napełniania
siewnika.

Można również domieszać do PLOCHER-

tlenowo przekształconej gnojowicy

(=płynnego humusu = optymalnego, 

dolistnego nawozu o fungicydowym

działaniu) bezpośrednio przed aplikacją. 

W razie potrzeby:

plocher kombi-liść (sm) (ap 3752)

400 – 600 g/ha

W razie potrzeby

zabieg powtórzyć



ZIEMNIAK

PLOCHER-

witalny plan: 

ZIEMNIAK

Fazy rozwojowe Po zbiorach

i na wiosnę
Sadzenie

21 - 25 

Tworzenie liści i łodyg

31 - 39

Wzrost części nadziemnych

41 - 49

Zwarcie miedzyrzędzi

51 - 59 
Początek kwitnienia

61 - 69 

Pełnia kwitnienia

70 - 79  
Tworzenie jagód

Produkty-PLOCHER 

Zalecenia do aplikacji

w odpowiednich fazach rozwoju

Ilość wody do oprysku: 200 - 400 l

Wymieszać w wiadrze z wodą. 

W przypadku tworzenia

mieszanek, wlać produkty 

PLOCHER zawsze jako pierwsze

do opryskiwacza polowego

z uruchomionym mieszadłem

cieczy. 

plocher humus gleba (me) 

(ak 7071)

1-2l/ha

Pierwsze zastosowanie: 2 l/ha

plocher rośliny (do) 

(ap 3051) 

lub

plocher rośliny (me) 

(ap 3071) 

500 g lub ml/ha

plocher humus gleba (me) 

(ak 7071)

500 ml/ha

plocher specjalny-liść (me) 

(ap 3471) 

100 ml/ha

plocher rośliny (do) 

(ap 3051) 

100 g/ha

plocher kombi-liść (sm) 

(ap 3752) 

500 g/h

plocher specjalny-liść (me) 

(ap 3471) 

200 ml/ha 

plocher rośliny (do) 

(ap 3051) 
100 g/ha

plocher kombi-liść (sm)

(ap 3752) 

500 g/ha

plocher rośliny (do) 

(ap 3051) 
100 g/ha 

Koszty od /ha € netto € 45,38 – 90,76 € 16,73/18,90 € 22,69 + 3,78  + 3,36 €  22,70 + 7,56 + 3,36 €  22,70 + 3,36

Uwagi, informacje:

Warunki pogodowe, lokalizacja

mogą spowodować zmiany w 

kolejności oprysków i ich 

dawkowania.

Kompostowanie powierzchniowe

resztek pożniwnych lub

poplonów / miedzyplonów.

Można również domieszać do 

PLOCHER-tlenowo

przekształconej gnojowicy

(= płynnego humusu, w czasie

jej tankowania)  bezpośrednio

przed aplikacją na pole.

Zaprawa sadzeniaków:  

Na sucho (do) lub jako

oprysk (me)

Można rownież domieszać do 
PLOCHER-tlenowo

przekształconej gnojowicy (= 
płynnego humusu jako

optymalnego nawozu dolistnego
o fungicydowym działaniu) 

W zależności od rozwoju
plocher kombi-liść (sm) 

400 - 600 g/ha

W zależności od rozwoju

plocher kombi-liść (sm) 

400 - 600 g/ha

W razie konieczności oprysk

powtorzyć

W zależności od rozwoju

plocher kombi-liść (sm) 

400 - 600 g/ha

W razie konieczności oprysk
powtórzyć



Zastosowanie „Witalnego Planu Plocher” 
w uprawie poplonu / międzyplonu

POPLON / MIĘDZYPLON

Fazy rozwojowe
Przed siewem Zaprawianie nasion

Produkty-PLOCHER 

Zalecenia do aplikacji

Ilość wody do oprysku: 200 - 400 l

Wymieszać w wiadrze z wodą. 

W przypadku tworzenia

mieszanek, wlać produkty 

PLOCHER zawsze jako pierwsze

do opryskiwacza polowego

z uruchomionym mieszadłem

cieczy. 

plocher humus gleba (me) 

(ak 7071)

1 l/ha

Pierwsze zastosowanie: 
1,5- 2 l/ha

plocher rośliny (do) 

(ap 3051)

40 g/ha



Zalecenia:

1. Produkt plocher w zalecanej dawce przed wlaniem do opryskiwacza należy 
rozpuścić w wodzie.

2. Produkt plocher humus-gleba (me) nie stosować na zamarzniętą glebę.
3. Produkt plocher humus-gleba (me) do rekultywacji gleby stosować w dawce 

2 l/ha najlepiej przed lub w czasie deszczu.
4.   Do wszystkich oprysków – dolistnych i doglebowych z użyciem zalecanych

dawek produktów plocher używać od 200 - 400 l wody/ha
5. Z zalecanymi produktami plocher można mieszać plocher tlenowo przekształconą 

gnojowicę (płynny humus) w czasie tankowania oraz bezpośrednio przed opryskiem 
gleby lub trawy.

6. W warunkach suszy stosować plocher dolistne produkty pomocnicze.

Dodatkowe objaśnienia:

1. Plocher preparaty do tlenowej aktywacji gnojowicy i obornika należy stosować już 
w obiekcie inwentarskim uzyskując ich wyższą wartość nawozową 
i ułatwiając przyswajalność przez rośliny. Aplikacja takiego rodzaju nawozu
stanowi skuteczną ochronę wód gruntowych oraz zapobiega szkodliwym           
emisiom do atmosfery.

2. Stosowanie „Witalnego Planu Plocher” w pielęgnacji TUZ wpływa na optymalny 
wzrost korzeni roślin i efektywność fotosyntezy poprawiając  jakość uzyskiwanej 
paszy i jej smakowitość dla zwierząt.

3. Płynny humus uzyskiwany w wyniku tlenowej aktywacji gnojowicy może być 
stosowany w całym okresie wegetacyjnym jako wartościowy nawóz dolistny dla 
wszystkich gatunków  rośli uprawnych.

TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE

Zastosowanie „Witalnego Planu Plocher” 
w pielęgnacji trwałych użytków zielonych

Termin zabiegu Nazwa produktu Dawka

Wiosna – temp. gleby ok.  7º C 

Oraz po każdym wypasie, 

koszeniu, mulczowaniu, do 

kompostowania kompletnego 

terenu z odchodami 

i niedojadami oraz miejscami 

zachwaszczonymi.

Jesień- temp. gleby ok. 7º C

plocher humus-gleba (me)

Opak. – ak 7061 – 2 l

Opak. – ak 7071 -10 l

2 l/ha

(pierwsze zastosowanie)

1 l/ha

0,5-1 l/ha

1 l/ha

2 tygodnie po odroście trawy plocher rośliny (do lub me)

Opak.- ap 3041 – 2 kg

Opak. -ap 3051 – 10 kl

lub

Opak. - ap 3061 – 2 l 

Opak. - ap 2071 -10 l

+

plochem specjalny liść (me)

Opak.  – ap 3461 – 2 l

Opak. - ap 3481 -10 l

200 g/ha

lub

200 ml/ha

+

100 ml/ha



NOTATKI

Arkusz do opracowania własnego witalnego planu produkcji roślinnej

Wielkość uprawy plocher humus gleba
(me)

plocher rośliny (do) plocher specjalny
liść (me)

plocher kombi-liść (sm) Koszty 
razem:

___________ha __________l _________ kg ___________l ___________ kg

plocher rośliny (me) plocher kombi-liść (me)

_________ l ___________ l

plocher kombi-liść (do)

___________ kg

Od dotychczasowych kosztów proszę odliczyć koszty wynikające z zastosowania technologii plocher, np.: koszty zakupów ŚOR i 
nawozów mineralnych, koszty paliwa, eksploatacji maszyn, oszczędności czasu pracy, itp.



PLOCHER Agrotechnologia inaczej wpisuje się
w strategię „Zielonego Ładu”:

• Od pola do stołu
• Bioróżnorodności 


