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Tlenowy rozruad
obornika i gnojowicy - korzyści dla praktyki

Rozkład materii organicznej jestjednym z najsilniejszych zjawisk
Natury. Proces ten zachodzi z udziałem tlenu i powoduje, ze

obumarła materia organiczna zostaje, przy pomocy mikroor-
ganizmów glebowych i grzybów, przekształcona w nową ma-
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wstaje próchnica glebowa tzw. W ObOrZe:
humus - środowisko warunkujące ) 0ptymalny rozkład kozuchow
rozwój zdrowych roślin. - jednolita, płynna gnojowica

Gnicie materii organicznej odbywa ) Aktywacja bioIogiitlenowego
się bez obecnościtlenu ijest prze- , rozkładu
ciwstawnym zlawiskiem dla zdro- ZMIANA SRODOW|SKA ) Znaczącaredukcja amoniaku
wych - naturalnych procesów. Sta- NA TLENOWE ) Redukcja lub wycofanie
nowi przyczynę wielu chorób roślin mechanicznego mieszania
i problemów z uprawą, Zgnilizna, jak Do tlenowego rozkładu materii or- gnojowicy
potocznie określa się produktygni- ganicznej moze dochodzićprzyza- ) Znacznaredukcja bakterii
cia materiiorganicznej, wprowadza- stosowaniu Systemu Roland@ Plo- beztlenowych
na do gleby jest kontra produktyw- cher, który polega na przenoszeniu ) Wita'ny klimat w oborze
na do tlenowych warunkóW nie- drogą niemagnetyczną informacji _ naturalna higiena
zbędnych dla rozwoju zdrowego energetycznej poprzez wykorzy- ) poprawa witalności zwierząt,
systemu korzeniowego roŚlinl stanie katalizatora jakim jest np. racic

Rozkład substancji organicznej czysty tlen. Tlen ten powoduje ak- ) Znacznaredukcja populacji
w obecnościt|enu sprzyja wytwa- lwację naturalnych procesów bio- much
rzaniu łatwo przyswajalnych pier- logicznych w ozywionej materii, ) produkcja własnego
wiastków - cynku, miedzi, magne- nie wchodząc jednak z tą materią _ wysokowartościowego
zu, man9anu, moIibdenu, a takze w reakcje chemiczne. Firma Plocher naturalnego nawozu
witamin, enzymów i naturalnych an- z 41-1etnim doświadczeniem, propo- ) Ochrona środowiska
tybiotyków. Azot z atmosfery jest nuje m.in. dwa produkty: Plocher _____________ ____.____..____._______._____.]
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Zalety stosowania
technologii Plocher@humus
płynny

aw uprawle:
Stabilizacja azotu - znacznie
wyższa wartośc nawozowa
gnojowicy, obornika-kompostu

Składniki odżywcze pozostają w
górnej części gleby

Brak zgnilizny = polepszona
przyswajal nośc składn i ków
odzywczych przez gIebę i

rośI i ny

Lepiej rozwinięty system
korzeniowy

0dbudowa próchnicy oraz
populacji dzdzownic

Mozliwośc redukcji lub
wycofania nawozów

. - 1^_
mlneralnycn lSUR

Wysoka jakośc u prawianych
płodów rolnych = zdrowa pasza
dIa zwierząt

humus płynny (me) do tlenowego
przetwarzania gnojowicy w humus
oraz Plocher kompost&obornik (me)

do tlenowego rozkładu obornika
i uzyskania kompostu.

Jezeli wiemy juz jakie korzyści
niesie za sobą tlenowe przetwarza-

nie materii organicznej, przyjrzylmy

się wykorzystaniu tej technologii
w praktyce rolniczej,

Tab.'l. Dwa przeciwstawne procesy rozkładu materii
organicznej (E. Hen ningo)

Gnicie odpadów w glebie, oborniku,
kompoście

Z gryrą.yr, prrvłrvrn,uŃh;,
zgnilizny

Udział mikroorganizmów
beztlenowych - bakterii (np. tężca,
jadu kiełbasianego), grzybów,
bezkręgowców i pierwotniaków

Wytwarzanie łatwo przyswajalnych 
l

przez rośliny pierwiastków, takich jak:]

cynk (Zn), miedź (Cu), magnez (lvlg), 
]

Brak mozliwościwiązania azotu (N)
atmosferycznego, wa runki sprzyjające
rozwojowi szkodników

Wytwarzanie silnych toksyn
korzeniowych, rozwój wirusów
i bakterii patogennych, powstawanie
chorób

Brak możliwości wytwarzania witamin
przez grzyby i bakterie

powodują zanikanie cynku

mangan (Mn), molibden (Mo)

Wiązanie azotu (N) atmosferycznego
przez grzyby, powolne oddawanie
azotu amonowego z rozkładu bakterii

Tworzenie się próchnicy glebowej
(humusu) i kompostu warunkujących
rozwój zdrowych roślin

Brak skażenia gleby iwody -
skład niki odżywcze występują
w formie związanej

Rozkład odpadów w glebie,
oborniku, kompoście

Z małym natężeniem przykrych
zapachów lub bezzapachowo

Udział mikroorganizmów tlenowych
- bakterii, grzybóq skoczogonków,
dżdżownic

Wytwarzanie gazów gnilnych, takich
jak: siarkowodór (HrS), chlorowodór
(HCl), amoniak (NH4), węglowodory,
przy duzych stratach azotu (N)

Wytwarzanie naturalnych
antybiotyków, inhibitorów zdrowia

Wytwarzanie witamin i enzymów
przez grzyby pleśniowe

Wytwarzanie przez grzyby pleśnio-
we cynku (Zn) niezbędnego w budo-
wie białek

Brak mozliwoS.i t*orr"niu próchnicy,
pojawienie się szkodników
utrudniających rozwój zdrowych
roślin

Skazenie gleby iwód gruntowych -
toksyczne składniki są rozpuszczone
w wodzie

m HoDowc A ByDŁA 12l2o2o
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Sta n isław Popiela rczyk,
producent mleka
z miejscowościTartak w woj.
mazowieckim posiada 64
krowy dojne, użytkuje 54 ha,
w tym 27 ha użytków
zielonych i 27 ha kukurydzy.
Stado jest pod kontrolą
użytkowości m lecznej, średnia
wydajność krów za 2019 rok

Bez obecności tlenu
GNlclE

w obecności tlenu
KOMPOSTOWANlE

Eł

r;
wyniosła 960O kg



Fot. 1. Pomiar gazów w oborze Stanisława PopieIarczyka.
Poziom amoniaku przy ruszcie nie przekracza 5 ppm

NATURA MOZE DLA CIEBIE
BEZPŁATNlE PRACOWAC

Aktywator do uszlachetniania gno-
jowicy Plocher humus płynny (me)

stosuje się do już istniejącego
zbiornika gnojowicy - poprzez
rozpuszczenie w wodzie i wmie-
szanie pod kozuch.

Najlepszym jednak rozwiąza-
niem jest cotygodniowa aplikacja
produktu uszlachetniającego gno-
jowicę w oborze - na ruszta i lego-
wiska (ściółkę). W taki sposób,
w oborze powstaje przyjazne śro-
dowisko, poprawia się witalność
zwierząI, w tym kondycja racic.
Produkt poprawia płynność gnojo-

wicy, redukuje wydzielanie amonia-
ku do atmosfery, podnosi wartość
nawozu, a poprzez stabilizację azo-
tu także zwiększa przyswajalność

Sta nisław Popielarczyk, prod ucent
mleka z miejscowości Taftak w woj.

mazowieckim rozpoczął wspóŁ
pracę zfirmą Plocher w 201B roku.

Rolnik posiada 64 krowy mleczne,
uzytkuje 54 ha, w tym 27 ha użyt-
ków zielonych i 27 ha kukurydzy.
Stado jest pod kontrolą uzytkowo-
ści mlecznej, średnia wydajność
krów za 2019 rok wyniosła
9600 kg. Krowy utrzymywane są
w nowej oborze wolnostanowi-
skowej na rusztach z kanałem
gnojowym pod spodem. Zwierzę-
ta zasuszone stoją w siarej oborze
na ściółce. Po rozmowach,zprzed-
stawicielem firmy Plocher Alek-
sandrem Gamza o mozliwościach
i problemach gospodarstwa, rolnik
zastosował aktywator do gnojowi-
cy Plocher humus płynny (me),

Celem miało być uzyskanie moz-
liwie najlepszych warunków środo-
wiskowych w oborze poprzez eli-
minację zapachów i szkodliwych
gazów oraz przekształcenie gno-
jowicy w wysokowartościowy na-

wóz humusowy. Utrzymywanie
zwierząI na ruszcie powoduje, ze
ich obsługa jest mniej pracochłon-
na, jednak wymaga zastosowania
np. zgarniacza obornika. Do tej po-

ry jedną z metod postępowania

z gnojowicą w kanałach gnojowi-
cowych i podczas przechowywa-
nia jej w zbiornikach było miesza-
nie jej za pomocą specjalnych, wy-

magających uzycia duzych nakła-
dów energii, mieszadeł. Zabieg
ten wykonuje się przez ok. 1 godzi-
nę co drugi dzień, aby nie dopu-
ścić do powstawania i zasklepia-
nia się kozucha. Przytakim syste-
matycznym mieszaniu gnojowicy
zawartość amoniaku w oborze
wzrasta do poziomu powyzej 30-
40 ppm (!), co jest bardzo trujące
dla zwierząt. Dodatkowo ten amo-
niakjest nawozem i mógłby pozo-
stać w gnojowicy jako zwiększają-
cy jej wartość nawozową.

Fot. 2. Gnojowica pod rusztamizachowuje płynną postać,
widoczne są pęcherzyki powietrza i brak kożucha
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nawozu przez rośliny. Obserwuje się takze znaczne
zmniejszenie populacji much. Uszlachetniona gnojo-
wica znajdująca się w kanale nie wydziela zapachu
- nie szkodzi przebywającym w oborze krowom. Jak
wspomina hodowca - zwłaszcza w upalne dni wydzie-
lający się z kanału amoniak draznił oczy i układ odde-
chowy krów. Obecnie wejście do obory to sama
przyjemność. Urządzeniem do pomiaru zawarlości ga-
zów w powietrzu p, Aleksander zmierzył poziom
amoniaku w oborze - bezpośrednio nad rusztami.
Sprawdziliśmy, czy to, o czym mówił Stanisław Piepie-
larczyk i Aleksander Gamza jest prawdą, zaglądając do
kanału (Fot. 2) i sprawdzajac zapachowo deskę zanu-
rzoną w gnojowicy. Ograniczenie drazniącego zapa-
chu potwierdzono miernikiem gazów, lłóry wykazał za-
ledwie 5 ppm amoniaku. Podobnie w części gospodar-
stwa, gdzie na głębokiej ściółce przebywały krowy za-
suszone nie ulatniał się zaden nieprzyjemny zapach.
Tutaj zastosowany jest inny produkt systemu, do tle-
nowego rozkładu materii organicznej Plocher kom-
post&obornik (me). Preparat powoduje znacznąreduk-
cję emisji amoniaku, a kompostowanie obornika jest
znacznie przyspieszone.

Obecnie hodowca włącza mieszadło w zbiorni-
ku na gnojowicę, na 15 min. (!) tylko raz - przed wy-
wozem na pole. Aplikacja nawozu odbywa się za po-
mocą technologii węzy wleczonych, ale podczas te-
go zabiegu nie wydzielają się zadne zapachy. Cały
azot, w postaci przyswajalnej, zostaje w glebie. Gle-
ba po takim zabiegu posiada strukturę 9ruzdełkowa-
tą, jest bardziej pulchna, a rośliny wytwarzają więk-
szy system korzeniowy i mają bardziej intensywny za-
pach. Specjalista firmy Plocher p, Aleksander Gam-
za uwaza, że przy stosowaniu nawozów naturalnych
w postaci tlenowo przekształconej gnojowicy lub
obornika, nie ma potrzeby stosowania nawozów mi-
neralnych, które niszczą strukturę gleby, obnizają pH
i w większej mierze zostają wypłukiwane. Według pra-
widłowej praktyki rolnej 2 DJP nawozą 1 ha pola, a tak-
ze 1 ha karmi 2 DJP, czyli gospodarstwo rolne mają-
ce BO krów i 40 ha jest całkowicie samowystarczal-
ne pod względem paszy i nawozów.

Nawóz, który powslał przy uzyciu tlenowego roz-
kładu jest znakomity nie tylko dla upraw rolniczych, ale
lakże z powodzeniem moze być wykorzystywany
w ogródkach przydomowych - nie wydziela zapachu,
a jak mieliśmy się okazję przekonać, rośliny są zdro-
we i bardzo dorodne (Fot. 3). Przy nawożeniu roślin
uszlachetnioną gnojowicą ważne jest to, ze składniki

Łą HoDowc A ByDŁA 12l2o2o

trnanosens
l
l
l

URzĄDzENlA Do KoNTRoLl

MlKRoKLlMATU

W OB|EKTACH HODOWLANYCH

H§ _slARKoWoDÓR
Cor_ DWUTLENEK WĘGLA

MlERNlKl PRZENoŚrur
sERll DP-24l DP-35

M|ERZĄ l KONTROLUJĄ:

NHs_ AMoNIAK

:

:

:

.

l

l

il

T - TEMPERATUFF
H - WlLGoTNosc

ul. Sowia ] 5
62-080 Tarnowo Podgórne

tel.: +48 6t 814 64 l1
WWW.nanosens.pl

e-mail : trzoda@nanosens.pl

BEZP|ECZ

PRODUKCJA



Fot.3. Szklarnia do uprawy
pomidorów. lmponujący
widok i bardzo dobry smak
warzyw. Pomidory bez żadnej
,,chemii', podlewane
usz|achetnioną 9nojowicą

odżywcze pozostają w górnej czę-
ścigleby. Moze być uzywana takze
(po rozcieńczeniu) do nawozenia
dolistnego. W wyniku zastosowania

takiego nawozu obserwuje się sys-

tematyczną redukcję populacji
szczawia i mleczy na uzytkach zie-
lonych - roślin, które ma.ją palowy

system korzeniowy. Firma Plocher
proponuje takze ograniczenie
i stopniowe wycofywanie nawo-

zów mineralnych iśrodków ochro-
ny roślin. Zapewniając roślinom wi-

talne środowisko poprzez uszla-

chetnione nawozy naturalne, a tak-

ze inne witalne produkty Systemu

Plocher, nie ma potrzeby uzywać
chemii do ochrony upraw. Wysoka
jakość uzyskanej w ten sposób
zielonej masy z uzytków zielonych
lub kukurydzy,Iolakże zdrowa pa-

sza dla utrzymywanych zwierząt.

Producent mleka z Taftaku p. Po-

pielarczyk takze zauważył różnicę
pomiędzy częścią gleby, gdzie sto-

sowana była gnojowica z dodat-

kiem Plocher humus gleba, a kon-

trolą. W części pola, gdzie zastoso-
wano ten preparat, gleba byłaluź-
na i pulchna - przekonaliśmy się
o tym wykonując test z sondą, wbi-
jając ją z całąsiłą w glebę. Gleba na

obszarze z aktywatorem jest gruz-

dełkowata i widoczna jest większa
aktywność dzdzownic (Fot. 4).

Plocher humus gleba, to pro-

dukt pomocniczy dla gleby na ba-

zie melasy bez GMO wyproduko-
wanej z wykorzystaniem integral-
nej technologii Plocher@. Ma on

za zadanie pobudzić zycie w gle-

bie, spowodować powierzchniowe
i podpowierzchniowe, znaczne
przyspieszenie kompostowa nia

resztek pozniwnych. Na jedną
część pola z uprawą kukurydzy, do
czasu naszej wizyIy w gospodar-
stwie, jeden raz stosowany był
Plocher humus-gleba (me) łącz-
nie z gnojowicą z aktywatorem. Ku-

kurydza, która rośnie na obszarze
wzbogaconym w naturalny, uszla-
chetniony nawóz ma większy sys-

tem korzeniowy (Fot. 5), a gleba
jest luźniejsza (widoczne ślady bu-

tów na uprawie)(Fot. 6).

Firma Plocher przeprowadziła

doświadczenie w jednym z litew-

skich gospodarsiw utrzymujących

bydło mięsne pod wiatami (Fot. 7).

W gospodarstwie prowadzona jest

hodowla krów mamek i produkcja

cieląt. Przed użyciem Plocher kom-
post&obornik (me) do ściółki, wystę-

powały bardzo duze problemy z bie-

gunkami u cieląt. Obecnie cielęta
i krowy są znacznie czysIsze. Za-

uwazalna jest duza redukcja popu-

lacji much i problemów z racicami.

Następnym celem hodowcy by-

ło uzyskanie wysokowartościowego

obornika-kompostu. Po 4 miesięcz-
nym uzytkowaniu obornik z obory
został ułozony w 2 pryzmach,

Fot.4. Lewe zdjęcie obrazuje część użytków zielonych,
do nawożenia których użyto uszlachetnionej gnojowicy;
gleba jest bardziej pulchna - próbnik wszedł głęboko
w ziemię, widać bytujące dżdżownice, natomiast prawa strona
zdjęcia przedstawia glebę bardziej zbitą
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IFot. 5. Dwie rośliny
kukurydzy - po prawej
stronie bez nawożenia

uszlachetnioną 9nojowicą
i produktem Humus-Gleba,

a po lewej roślina rozwijająca
się w bardziej przyjaznym,

wita!nym środowisku

Fot. 6. Luźniejsza gleba
w strefie nawożonej

uszlachetnioną 9nojowicą.
Widoczny jest odcisk buta;

w strefie bez uszlachetniania
gleba jest twarda i zbita

Obie miały w sobie zawartość akty-
watora plocher do obornika stoso-
wany wcześniej juz w oborze (!). Ho-
dowca przerzucał pryzmę kontrolną
co 2 tygodnie po 4 razy specjalną
maszyną do dotleniania (do oblicza-
nia kosztów należ wziąć pod uwagę
czas pracy, paliwo, eksploatacje
maszyn). ?ryzma doświadczalna nie
była przerzucana w czasie lezako-
wania. Celem doświadczenia było
sprawdzenie w jaki sposób zacho-
wuje się obornik z preparatem Plo-
cher bez dotleniania pryzmy. Stwier-
dzono, iż bez wykonania dodatko-

wej pracy mechanicznej w nawozie
powstałym z obornika z dodatkiem
preparatu Plocher kompost:
. tlenowe kompostowanie prze-

biegło pozytywnie,
r uzyskano zauwazalny wzrost

wartości nawozowych,
r uzyskano znaczny wzrost zawar-

tości kwasów humusowach iful-
wowych - z natury.

Wprowadzenie technologii Plo-
cher do ściółkijuz na etapie ulrzy-
mywania zwierząIw oborze wyklu-
cza konieczność jej mechaniczne-

go Qrzerzucan ia-dotlenia nia kompo-
stowanych Qryzm. W tym doświad-
czeniu wykazano, ze Natura w pry-

zmie Plocher pracuje bardziej efek-
tywnie bez przerzucania pryzm.

w badaniach niemieckich Lufa

Nord West przeprowadzonych
w Ekologicznym Gospodarstwie
Rolnym Steinhuder Meer wykazóno,
ze stosując systematycznie na
ściółkę produkt Plocher Kom-
post&Obornik zachowano warunki
higieniczne ściółki, przez cały 3-1et-

niokres prowadzonych badań. Bio-
logia rozkładu powoduje wiązanie

Fot. 7. Gospodarstwo na Litwie produkujące cielęta ras mięsnych.
Po zastosowaniu preparatu Plocher@ zauważalna jest znaczna redukcja populacji much
i problemów z racicamioraz przypadków biegunek u cieląt
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Tab. 2. Wyniki badań obornika z systemem Plocher@
przerzucanego (kontrola) i nieprzerzucanego mechanicznie

pH 8,3

Sucha masa, % 22,77
25o

CFU/g

19:'|

Wzbogacanie wiedzy opartej
o poznanie istosowanie praw Na-
tury jest naszym obowiązkiem.
Rolnictwo naturalne jest jedynym

sposobem produkcji zdrowej zyw-
ności, Czy jesteśmy w stanie uwie-
rzyć, że Natura leczy i tworzyć
dobrostan życia ludzi i zwierząt?
Produkty firmy Plocher od 40 lat

Tab. 4. Tlenowe komposto-
wan ie obornika-ściółki
posiada ogromny wpływ nie
Ęlko na redukcję amoniaku,
ale również na wzrostjego
wańości nawozowych;
dzieje się to bezpośrednio
z Natury i bezpłatnie

Magnez,kg/t

lWapń, kg/t

lMiedź, mg/kg

Cynk, mg/kg

Mangan, mg/kg 66,4C

znajdują zastosowanie w rolnictwie
naturalnym (konwencjonalnym)
i ekologicznym, gdyż są całkowicie
bezpieczne dla środowiska i gwa-

rantują uzyskiwanie zdrowej zyw-
ności. Znajdują zastosowanie
w wielu aspektach produkcji rolnej

od przywracania w glebie zycia mi-

krobiologicznego, az po zapewnie-
nie korzystnych warunków dla cho-
WU ZWierząt.l

8,2 Drobnoustroje

Tab. 3. Naturalna zmiana
środowiska w ściółce

4500
CFU/g

21:1
:!!_
63,58Masa organiczna,o/o

Węgiel organiczny, %

Kwasy humusowe, %

Kwasy fulwowe

8o,35

31,73 26,55

8,83 14,15

o,48 o,87

N-NOg, % 
_

N-NHą, %

o,o3 o,o4
-t o,09 o,17

Azot całkowity, % 3,50 3,99
Wapń całkowity, mg/kg ! 23899 28::440

Fo_s_.|or,7" . O97 O:99

Potas,% l s,o7 5,47

Maonez,m 7_k9 + 7833 l 6240
Siarka, mg/kg 3051 2692

Fot. 8. Pryzmy obornika z Plocher@ usuniętego z obory
po 4 miesiącach
Lewa - przerzucana 4 razy co 2tyg., prawa - nieprzerzucana

l
l

l

amoniaku i redukcję objętości
ściołki, stąd przerwy w usuwaniu
odchodów mogą być dłuzsze.

Plocher tlenowe kompostowa-
nie ściółki-obornika juz w momen-
cie stosowania jej w oborze powo-

duje zmianę środowiska na tleno-
we. W takich warunkach znajdują-

ce się tam bakterie tlenowe i grzy-

by namnazają się i dokonują roz-
kładu materii organicznej. Nato-
miast mikroorganizmy beztleno-

l38

we, nie mogą się namnazać i giną
w naturalny sposób - zosiają
skompostowane, bez konieczności
chemicznego ich zwalczania.

Dzięki uzdatnianiu tlenowemu
otrzymuje się wartościowy i higie-
niczny nawóz. Nalezy zaznaczyć,
ze tlenowy rozkład substancji or-
ganicznej nie eliminuje składni-
ków mineralnych, a pierwiastki śla-
dowe w glebie mają decydujący
wpływ na żyzność 9leby.

E. Coli

m HoDoWc A BVDŁA 12l2o2o

Kotorzyno Morkowsko

Pryzma z Plocher@
przerzucana

Pryzma z Plochero
bez przerzucania

Grupa PryzmaParametr kontr, z plocher

C:N 21:1 16:1

o,87 1,4o

2,65 3,75

2,2o 4,2o
14,8o 25,7o

91,8o

,

/

Gruoa ściółkaParametr kontr. z plocher


