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WSTĘP

Dążąc do systematycznego docierania do producentów rolnych z bieżącymi 

informacjami o technologii firmy PLOCHER, co w 2020 r. zostało poważnie ograniczone

w wyniku pandemii koronawirusa SARS Cov-2, zdecydowaliśmy się wydawać Biuletyn 

Informacyjny w formie elektronicznej.

Przedstawiany Państwu pierwszy numer, który jest w pewnym sensie numerem testowym, 

aby zorientować się w zapotrzebowaniu naszych dotychczasowych kontrahentów oraz uzyskać ich 

opinie i propozycje.

Chcemy, aby nasz Biuletyn ukazywał się jako miesięcznik. Zamieszczać w nim będziemy 

krótkie informacje, zapowiadać przygotowywane prezentacje i katalogi produktów, artykuły 

ukazujące się na nasz temat w prasie rolniczej w Polsce, wywiady z rolnikami stosującymi naszą 

agrotechnologię inaczej oraz sygnalizować będziemy i wskazywać możliwości poszerzania 

wiedzy na temat rolnictwa naturalnego, którego jesteśmy zwolennikami.

W pierwszym numerze zapoznamy Państwa z produktem do rewitalizacji wody pitnej oraz 

tlenowym przetwarzaniem gnojowicy i obornika w wysokowartościowy nawóz – zachęcając do 

lektury naszej broszurki pod tym tytułem, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej –

www.plocherpolska.pl.

W Biuletynie też będziemy przedstawiać firmy, z którymi ściśle współpracujemy 

wdrażając naszą technologię. 

Od wielu lat współpracujemy w Polsce z firmą KÖCKERLING – specjalistą od uprawy 

bezorkowej. Tutaj PLOCHER proponuje wykorzystanie do tlenowej aktywacji gleby preparat 

Plocher humus gleba. Szczegółową informację o tym produkcie znaleźć można w naszym 

Katalogu Rolniczym na lata 2020-2021 na stronie www.plocherpolska.pl.

Zachęcamy do podawania nam nowych adresów e-mailowych tych rolników

i producentów rolnych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat agrotechnologii inaczej 

firmy PLOCHER.

Aleksander Gamza

605-447-999

e-mail: a.gamza@plocher-polska.pl

Nasz Dystrybutor w Polsce:

BESKOM Sp. z o.o.,  43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel. 661-918-412, 32/738-07-16, 

e-mail: biuro@plocherpolska.pl
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PLOCHER – WODNA TECHNIKA INACZEJ

Czy z posiadanej w domu/mieszkaniu instalacji wodnej można uzyskać wodę 

o strukturze wody źródlanej, czyli rewitalizowaną, a zatem witalną?

Roland Plocher udowadnia, że jest już najwyższy czas, aby zachować podstawowe źródło 

naszej egzystencji, jakim jest woda, dla przyszłych pokoleń.

W firmie PLOCHER opracowano produkty do rewitalizacji wody pitnej. W tym celu 

wykorzystano 40-letnie doświadczenia oparte na koncepcji myślenia holistycznego i zasadzie 

zrównoważonego działania.

Poeta angielski Dawid Herbert Lawrence tak pisał o wodzie:

„Woda, to H2O, dwie części wodoru, jedna część tlenu.

Ale jest jeszcze trzecia, która zmienia to w wodę

I nikt nie wie, co to jest”.

O próbie rozwiązania jednej z tajemnic Natury, czyli tajemnicy wody, piszemy  

w najnowszej naszej broszurce „PLOCHER REWITALIZACJA WODY”, która dostępna jest 

na naszej stronie: www.plocherpolska.pl. Opisujemy w niej produkty firmy PLOCHER służące do 

rewitalizacji wody pitnej.

Prezentujemy (fot.) PLOCHERKAT DUŻY

do rewitalizacji wody używanej zarówno do picia, 

gotowania, kąpieli, jak i do higieny osobistej. Woda 

witalna, czyli po rewitalizacji, jest bardziej miękka 

i lepiej smakuje.

PLOCHERKAT DUŻY nie jest zasilany energią elektryczną lub magnetyczną. Przy jego 

zastosowaniu w gospodarstwie domowym można każdego dnia uzyskać 1,5 m³ wody witalnej.

Rewitalizacja wody w systemie Plocher tzw. wodnej technice inaczej, polega na 

przenoszeniu drogą niemagnetyczną informacji energetycznej poprzez wykorzystanie tlenu jako 

katalizatora. Tlen stanowi w tym systemie substancję chemiczną, która wprowadza informację na 

odpowiednim nośniku do danego układu, jakim jest woda, powodując zmianę ścieżki kinetycznej 

reakcji chemicznej na taką, która ma niższą energię aktywacji, czego efektem jest wzrost 

szybkości reakcji chemicznej. Tlen powoduje aktywację naturalnych procesów biologicznych 

w ożywionej materii nie wchodząc jednak z tą materią w reakcje chemiczne.

http://www.plocherpolska.pl/


TLENOWE PRZETWARZANIE 

GNOJOWICY I OBORNIKA  

W WYSOKOWARTOŚCIOWY NAWÓZ

W opracowanej broszurce wyjaśniamy różnice pomiędzy gniciem 

a kompostowaniem zamieszczając bardzo czytelną tabelkę Henniga, która pokazuje, jak 

PLOCHER stwarza tlenowe środowisko przetwarzając aerobowo gnojowicę w cenny płynny 

humus. Omawiamy zalety produktu PLOCHER HUMUS PŁYNNY.

Na przykład w oborze uzyskujemy:

➢ optymalny rozkład kożuchów gnojowicy, dzięki czemu uzyskuje ona  jednolitą strukturę,

➢ następuje aktywacja biologii tlenowego rozkładu, 

czego efektem jest m.in. wysoka redukcja amoniaku,

➢ rezygnację z mechanicznego mieszania gnojowicy,

➢ zredukowanie w gnojowicy bakterii beztlenowych,

➢ poprawę klimatu obory, zwiększenie higieny, redukcję much

W rezultacie uzyskuje się poprawę zdrowotności zwierząt, co objawia się już na pierwszy rzut 

oka zdrowszymi racicami krów utrzymywanych na podłodze rusztowej.

Stosowanie PLOCHER HUMUS PŁYNNY jako wysokowartościowego nawozu 

naturalnego w uprawach rolniczych wpływa m.in. na:

➢ stabilizację azotu w gnojowicy sprzyjającą odbudowie próchnicy w glebie,

➢ zatrzymanie składników pokarmowych w górnej warstwie gleby i polepszenie ich 

przyswajalności przez rośliny,

➢ zwiększenie systemów korzeniowych roślin i poprawę krzewienia,

➢ redukcję uciążliwych chwastów na TUZ (np. szczawiu i mleczy)

Stosując PLOCHER HUMUS PŁYNNY w uprawie roślin uzyskuje się wyższą jakość 

płodów rolnych, a ta z kolei gwarantuje zdrową żywność dla ludzi i zdrową paszę dla zwierząt 

gospodarskich. Rozcieńczony odpowiednio PLOCHER HUMUS PŁYNNY może być także 

stosowany jako nawóz dolistny.

Zasadniczą korzyścią dla rolnika posiadającego ten nawóz jest możliwość ograniczenia kosztów 

uprawy roślin poprzez ograniczanie do niezbędnego minimum stosowania nawozów mineralnych 

i  chemicznych środków ochrony roślin.

Rolnik może w swym gospodarstwie tworzyć też HUMUS poprzez tlenowe 

kompostowanie obornika. Firma Plocher oferuje swój produkt PLOCHER KOMPOST 

&OBORNIK wskazując, jak przy PLOCHER HUMUS PŁYNNY uzyskiwany z gnojowicy, 

korzyści w oborze i uprawie roślin.

Broszurkę można zamawiać bezpośrednio u mnie, przedstawicieli lub w firmie BESKOM.
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