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Gni cie ma te rii or ga nicz nej od by wa 

się bez obec no ści tle nu i jest prze -

ciw staw nym zja wi skiem dla zdro -

wych – na tu ral nych pro ce sów. Sta -

no wi przy czy nę wie lu cho rób ro ślin 

i pro ble mów z upra wą. Zgni li zna, jak 

po tocz nie okre śla się pro duk ty gni -

cia ma te rii or ga nicz nej, wpro wa dza -

na do gle by jest kon tra pro duk tyw -

na do tle no wych wa run ków, nie -

zbęd nych dla roz wo ju zdro we go 

sys te mu ko rze nio we go ro ślin! 

Roz kład sub stan cji or ga nicz nej 

w obec no ści tle nu sprzy ja wy twa -

rza niu ła two przy swa jal nych pier -

wiast ków – cyn ku, mie dzi, ma gne -

zu, man ga nu, mo lib de nu, a tak że 

wi ta min, en zy mów i na tu ral nych an -

ty bio ty ków. Azot z at mos fe ry jest 

wią za ny przez grzy by 

i do cho dzi do po wol ne go 

od da wa nia azo tu amo no -

we go z roz kła du bak te rii. Po -

wsta je próch ni ca gle bo wa tzw. 

hu mus – śro do wi sko wa run ku ją ce 

roz wój zdro wych ro ślin.  

 

 

ZMIA NA ŚRO DO WI SKA  
NA TLE NO WE 

 

Do tle no we go roz kła du ma te rii or -

ga nicz nej mo że do cho dzić przy za -

sto so wa niu Sys te mu Ro land® Plo -

cher, któ ry po le ga na prze no sze niu 

dro gą nie ma gne tycz ną in for ma cji 

ener ge tycz nej po przez wy ko rzy -

sta nie ka ta li za to ra ja kim jest np. 

czy sty tlen. Tlen ten po wo du je ak -

ty wa cję na tu ral nych pro ce sów bio -

lo gicz nych w oży wio nej ma te rii, nie 

wcho dząc jed nak z tą ma te rią w re -

ak cje che micz ne. Fir ma Plo cher 

z 40-let nim do świad cze niem, pro po -

nu je m.in. dwa pro duk ty: Plo cher hu -

nawozy naturalne

Roz kład ma te rii or ga nicz nej jest jed nym z naj sil niej szych zja wisk 

Na tu ry. Pro ces ten za cho dzi z udzia łem tle nu i po wo du je, że 

ob umar ła ma te ria or ga nicz na zo sta je, przy po mo cy mi kro or -

ga ni zmów gle bo wych i grzy bów, prze kształ co na w no wą ma -

te rię – kom post, któ ry „kar mi” bio lo gię gle by, a ona zaś udo -

stęp nia nie zbęd ne skład ni ki po kar mo we ro śli nom.

Zalety stosowania 
technologii Plocher®humus 
płynny  

w oborze:  
› Optymalny rozkład kożuchów 

– jednolita, płynna gnojowica 

› Aktywacja biologii tlenowego 
rozkładu 

› Znacząca redukcja amoniaku 

› Redukcja lub wycofanie 
mechanicznego mieszania 
gnojowicy 

› Znaczna redukcja bakterii 
beztlenowych 

› Witalny klimat w oborze 
– naturalna higiena  

› Poprawa witalności zwierząt, 
racic 

› Znaczna redukcja populacji 
much  

› Produkcja własnego 
– wysokowartościowego 
naturalnego nawozu 

› Ochrona środowiska

ZASOBY 
CHRONIĆ 
TWORZYĆ 

UTRZYMAĆ

Tlenowy rozkład 
obornika i gnojowicy – korzyści dla praktyki



mus płyn ny (me) do tle no we go 

prze twa rza nia gno jo wi cy w hu mus 

oraz Plo cher kom post&obor nik (me) 

do tle no we go roz kła du obor ni ka 

i uzy ska nia kom po stu.  

Je że li wie my już ja kie ko rzy ści 

nie sie za so bą tle no we prze twa rza -

nie ma te rii or ga nicz nej, przyj rzyj my 

się wy ko rzy sta niu tej tech no lo gii 

w prak ty ce rol ni czej. 
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Stanisław Popielarczyk, 

producent mleka 

z miejscowości Tartak 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 mlecznej, średnia 

wydajność krów za 2019 rok 

wyniosła 9600 kg

Zalety stosowania 
technologii Plocher®humus 
płynny  

w uprawie:  
› Stabilizacja azotu – znacznie 

wyższa wartość nawozowa 
gnojowicy, obornika-kompostu 

› Składniki odżywcze pozostają w 
górnej części gleby  

› Brak zgnilizny = polepszona 
przyswajalność składników 
odżywczych przez glebę i 
rośliny 

› Lepiej rozwinięty system 
korzeniowy 

› Odbudowa próchnicy oraz 
populacji dżdżownic 

› Możliwość redukcji lub 
wycofania nawozów 
mineralnych i ŚOR  

› Wysoka jakość uprawianych 
płodów rolnych = zdrowa pasza 
dla zwierząt

Bez obec no ści tle nu  
GNI CIE

W obec no ści tle nu  
KOM PO STO WA NIE

Gni cie od pa dów w gle bie, obor ni ku, 
kom po ście

Roz kład od pa dów w gle bie,  
obor ni ku, kom po ście

Z gry zą cym, przy krym za pa chem 
zgni li zny

Z ma łym na tę że niem przy krych  
za pa chów lub bez za pa cho wo

Udział mi kro or ga ni zmów  
bez tle no wych – bak te rii (np. tęż ca,  
ja du kieł ba sia ne go), grzy bów,  
bez krę gow ców i pier wot nia ków

Udział mi kro or ga ni zmów tle no wych 
– bak te rii, grzy bów, sko czo gon ków, 
dżdżow nic  

Wy twa rza nie ga zów gnil nych ta kich, 
jak: siar ko wo dór (H₂S), chlo ro wo dór 
(HCl), amo niak (NH₄), wę glo wo do ry, 
przy du żych stra tach azo tu (N)

Wy twa rza nie ła two przy swa jal nych 
przez ro śli ny pier wiast ków ta kich, jak: 
cynk (Zn) miedź (Cu), ma gnez (Mg), 
man gan (MN), mo lib den (Mo)

Brak moż li wo ści wią za nia azo tu (N) 
at mos fe rycz ne go, wa run ki sprzy ja ją ce 
roz wo jo wi szkod ni ków

Wią za nie azo tu (N) at mos fe rycz ne go 
przez grzy by, po wol ne od da wa nia 
azo tu amo no we go z roz kła du bak te rii

Wy twa rza nie sil nych tok syn  
ko rze nio wych, roz wój wi ru sów  
i bak te rii pa to gen nych, po wsta wa nia 
cho rób

Wy twa rza nie na tu ral nych  
an ty bio ty ków, in hi bi to rów zdro wia 
 

Roz wój wi ru sów pa to gen nych Za bi ja nie wi ru sów pa to gen nych

Brak moż li wo ści wy twa rza nia wi ta min 
przez grzy by i bak te rie

Wy twa rza nie wi ta min i en zy mów 
przez grzy by ple śnio we

Wi ru sy po wo du ją za ni ka nie cyn ku 
(Zn) 

Wy twa rza nie przez grzy by ple śnio -
we cyn ku (Zn) nie zbęd ne go w bu do -
wie bia łek

Brak możliwości tworzenia próchnicy, 
pojawienie się szkodników 
utrudniających rozwój zdrowych 
roślin

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

Skażenie gleby i wód gruntowych – 
toksyczne składniki są rozpuszczone 
w wodzie

Brak skażenia gleby i wody  –
składniki odżywcze występują  
w formie związanej

Tab. 1. Dwa prze ciw staw ne pro ce sy roz kła du ma te rii  
or ga nicz nej (E. Hen nin ga)
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Sta ni sław Po pie lar czyk, pro du cent 

mle ka z miej sco wo ści Tar tak w woj. 

ma zo wiec kim roz po czął współ -

pra cę z fir mą Plo cher w 2018 ro ku. 

Rol nik po sia da 64 kro wy mlecz ne, 

użyt ku je 54 ha, w tym 27 ha użyt -

ków zie lo nych i 27 ha ku ku ry dzy. 

Sta do jest pod kon tro lą użyt ko wo -

ści mlecz nej, śred nia wy daj ność 

krów za 2019 rok wy nio sła 

9600 kg. Kro wy utrzy my wa ne są 

w no wej obo rze wol no sta no wi -

sko wej na rusz tach z ka na łem 

gno jo wym pod spodem. Zwie rzę -

ta za su szo ne sto ją w sta rej obo rze 

na ściół ce. Po roz mo wach, z przed -

sta wi cie lem fir my Plo cher Alek -

san drem Gam za o moż li wo ściach 

i pro ble mach go spo dar stwa, rolnik 

za sto so wał ak ty wa tor do gno jo wi -

cy Plo cher hu mus płyn ny (me). 

Ce lem mia ło być uzy ska nie moż -

li wie naj lep szych wa run ków śro do -

wi sko wych w obo rze po przez eli -

mi na cję za pa chów i szko dli wych 

ga zów oraz prze kształ ce nie gno -

jo wi cy w wy so ko war to ścio wy na -

wóz hu mu so wy. Utrzy my wa nie 

zwie rząt na rusz cie po wo du je, że 

ich ob słu ga jest mniej pra co chłon -

na, jed nak wy ma ga za sto so wa nia 

np. zgar nia cza obor ni ka. Do tej po -

ry jed ną z me tod po stę po wa nia 

z gno jo wi cą w ka na łach gno jo wi -

co wych i pod czas prze cho wy wa -

nia jej w zbior ni kach by ło mie sza -

nie jej za po mo cą spe cjal nych, wy -

ma ga ją cych uży cia du żych na kła -

dów ener gii, mie sza deł. Za bieg 

ten wy ko nu je się przez ok. 1 go dzi -

nę co dru gi dzień, aby nie do pu -

ścić do po wsta wa nia i za skle pia -

nia się ko żu cha. Przy ta kim sys te -

ma tycz nym mie sza niu gno jo wi cy 

za war tość amo nia ku w obo rze 

wzra sta do po wy żej 30-40 ppm (!), 

co jest bar dzo tru ją ce dla zwie rząt. 

Do dat ko wo ten amo niak jest na -

wo zem i mógł by po zo stać w gno -

jo wi cy ja ko zwięk sza ją cy jej war -

tość na wo zo wą. 

NA TU RA MO ŻE DLA CIE BIE 
BEZ PŁAT NIE PRA CO WAĆ 

 

Ak ty wa tor do uszla chet nia nia gno -

jo wi cy Plo cher hu mus płyn ny (me) 

sto su je się do już ist nie ją ce go 

zbior ni ka gno jo wi cy – po przez 

roz pusz cze nie w wo dzie i wmie -

sza nie pod ko żuch.  

Naj lep szym jed nak roz wią za -

niem jest co ty go dnio wa apli ka cja 

pro duk tu uszla chet nia ją ce go gno -

jo wi cę w obo rze – na rusz ta i le go -

wi ska (ściół kę). W ta ki spo sób, 

w obo rze po wsta je przy ja zne śro -

do wi sko, po pra wia się wi tal ność 

zwie rząt, w tym kon dy cja ra cic. 

Pro dukt po pra wia płyn ność gno jo -

wi cy, re du ku je wy dzie la nie amo nia -

ku do at mos fe ry, pod no si war tość 

na wo zu, a po przez sta bi li za cję azo -

tu tak że zwięk sza przy swa jal ność 

Fot. 2. Gnojowica pod rusztami zachowuje płynną postać, 
widoczne są pęcherzyki powietrza i brak kożucha

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



na wo zu przez ro śli ny. Ob ser wu je 

się tak że znacz ne zmniej sze nie 

po pu la cji much. Uszla chet nio na 

gno jo wi ca znaj du ją ca się w ka na le 

nie wy dzie la za pa chu – nie szko dzi 

prze by wa ją cym w obo rze kro wom. 

Jak wspo mi na ho dow ca – zwłasz -

cza w upal ne dni wy dzie la ją cy się 

z ka na łu amo niak draż nił oczy 

i układ od de cho wy krów. Obec nie 

wej ście do obo ry to sa ma przy jem -

ność. Urzą dze niem do po mia ru za -

war to ści ga zów w po wie trzu p. 

Alek san der zmie rzył po ziom amo -

nia ku w obo rze – bez po śred nio 

nad rusz ta mi. Spraw dzi li śmy, czy to, 

o czym mó wił Sta ni sław Pie pie lar -

czyk i Alek san der Gam za jest praw -

dą, za glą da jąc do ka na łu (Fot. 2) 

i spraw dza jac za pa cho wo de skę za -

nu rzo ną w gno jo wi cy. Ogra ni cze nie 

draż nią ce go za pa chu po twier dzo -

no mier ni kiem ga zów, któ ry wy ka -

zał za le d wie 5 ppm amo nia ku. Po -

dob nie w czę ści go spo dar stwa, 

gdzie na głę bo kiej ściół ce prze by -

wa ły kro wy za su szo ne nie ulat niał 

się ża den nie przy jem ny za pach. 

Tu taj za sto so wa ny jest in ny pro dukt 

sys te mu, do tle no we go roz kła du 

ma te rii or ga nicz nej Plo cher kom -

post&obor nik (me). Pre pa rat po -

wo du je znacz ną re duk cję emi sji 

amo nia ku, a kom po sto wa nie obor -

ni ka jest znacz nie przy spie szo ne.  

Obec nie ho dow ca włą cza mie -

sza dło w zbior ni ku na gno jo wi cę, 

na 15 min. (!) tyl ko raz – przed wy -

wo zem na po le. Apli ka cja na wo zu 

od by wa się za po mo cą tech no lo -

gii wę ży wle czo nych, ale pod czas 

te go za bie gu nie wy dzie la ją się 

żad ne za pa chy. Ca ły azot, w po sta -

ci przy swa jal nej, zo sta je w gle bie. 

Gle ba po ta kim za bie gu po sia da 

struk tu rę gruz deł ko wa tą, jest bar -

dziej pulch na, a ro śli ny wy twa rza -

ją więk szy sys tem ko rze nio wy 

i ma ją bar dziej in ten syw ny za pach. 

Spe cja li sta fir my Plo cher p. Alek -

san der Gam za uwa ża, że przy sto -

so wa niu na wo zów na tu ral nych 

w po sta ci tle no wo prze kształ co nej 

gno jo wi cy lub obor ni ka, nie ma po -

trze by sto so wa nia na wo zów mi ne -

ral nych, któ re nisz czą struk tu rę 

gle by, ob ni ża ją pH i w więk szej 

mie rze zo sta ją wy płu ki wa ne. We -

dług pra wi dło wej prak ty ki rol nej 2 

DJP na wo żą 1 ha po la, a tak że 1 ha 

kar mi 2 DJP, czy li go spo dar stwo 

rol ne ma ją ce 80 krów i 40 ha jest 

cał ko wi cie sa mo wy star czal ne pod 

wzglę dem pa szy i na wo zów.  

 Na wóz, któ ry po wstał przy uży -

ciu tle no we go roz kła du jest zna ko -

mi ty nie tyl ko dla upraw rol ni czych, 

ale tak że z po wo dze niem mo że 

być wy ko rzy sty wa ny w ogród kach 

przy do mo wych – nie wy dzie la za -

pa chu, a jak mie li śmy się oka zję 

prze ko nać, ro śli ny są zdro we i bar -

dzo do rod ne (Fot. 3). Przy na wo że -

niu ro ślin uszla chet nio ną gno jo wi -

cą waż ne jest to, że skład ni ki od -

żyw cze po zo sta ją w gór nej czę ści 

gle by. Mo że być uży wa na tak że 

(po roz cień cze niu) do na wo że nia 

do list ne go. W wy ni ku za sto so wa -

nia ta kie go na wo zu ob ser wu je się 

sys te ma tycz ną re duk cję po pu la cji 

szcza wia i mle czy na użyt kach 

zie lo nych – ro ślin, któ re ma ją pa -

lo wy sys tem ko rze nio wy. Fir ma 

Plo cher pro po nu je tak że ogra ni -

cze nie i stop nio we wy co fy wa nie 

na wo zów mi ne ral nych i środ ków 

ochro ny ro ślin. Za pew nia jąc ro śli -

nom wi tal ne śro do wi sko po przez 

uszla chet nio ne na wo zy na tu ral ne, 

a tak że in ne wi tal ne pro duk ty Sys -

te mu Plo cher, nie ma po trze by 

uży wać che mii do ochro ny upraw. 

Wy so ka ja kość uzy ska nej w ten 

spo sób zie lo nej ma sy z użyt ków 

zie lo nych lub ku ku ry dzy, to tak że 

zdro wa pa sza dla utrzy my wa nych 

zwie rząt. 

Pro du cent mle ka z Tar ta ku p. Po -

pie lar czyk tak że za uwa żył róż ni cę 

po mię dzy czę ścią gle by, gdzie sto -

so wa na by ła gno jo wi ca z do dat -

kiem Plo cher hu mus gle ba, a kon -

tro lą. W czę ści po la, gdzie za sto so -

wa no ten pre pa rat, gle ba by ła luź -

na i pulch na – prze ko na li śmy się 

o tym wy ko nu jąc test z son dą, wbi -

ja jąc ją z ca łą si łą w gle bę. Gle ba na 

ob sza rze z ak ty wa to rem jest gruz -

deł ko wa ta i wi docz na jest więk sza 

ak tyw ność dżdżow nic (Fot. 4).  

Plo cher hu mus gle ba, to pro -

dukt po moc ni czy dla gle by na ba -

zie me la sy bez GMO wy pro du ko -

wa nej z wy ko rzy sta niem in te gral -

nej tech no lo gii Plo cher®. Ma on 

za za da nie po bu dzić ży cie w gle -

bie, spo wo do wać po wierzch nio we 

i pod po wierzch nio we, znacz ne 

przy spie sze nie kom po sto wa nia 

resz tek po żniw nych. Na jed ną 

część po la z upra wą ku ku ry dzy do 

cza su na szej wi zy ty w go spo dar -

stwie je den raz sto so wa ny był 
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Fot. 3. Szklarnia do uprawy 
pomidorów. Imponujący 
widok i bardzo dobry smak. 
Pomidory bez żadnej 
„chemii”, podlewane 
uszlachetnioną gnojowicą



Plo cher hu mus -gle ba (me) łącz -

nie z gno jo wi cą z ak ty wa to rem. Ku -

ku ry dza, któ ra ro śnie na ob sza rze 

wzbo ga co nym w na tu ral ny, uszla -

chet nio ny na wóz ma więk szy sys -

tem ko rze nio wy (Fot. 5), a gle ba 

jest luź niej sza (wi docz ne śla dy bu -

tów na upra wie) (Fot. 6). 

Fir ma Plo cher prze pro wa dzi ła 

do świad cze nie w jed nym z li tew -

skich go spo darstw utrzy mu ją cych 

by dło mię sne pod wia ta mi (Fot. 7). 

W go spo dar stwie pro wa dzo na jest 

ho dow la krów ma mek i pro duk cja 

cie ląt. Przed uży ciem Plo cher kom -

post&obor nik (me) do ściół ki, wy stę -

po wa ły bar dzo du że pro ble my z bie -

gun ka mi u cie ląt. Obec nie cie lę ta 

i kro wy są znacz nie czyst sze. Za -

uwa żal na jest du ża re duk cja po pu -

la cji much i pro ble mów z ra ci ca mi. 

Na stęp nym ce lem ho dow cy by ło 

uzy ska nie wy so ko war to ścio we go 

obor ni ka -kom po stu. Po 4 mie sięcz -

nym użyt ko wa niu obor nik z obo ry 

zo stał uło żo ny w 2 pry zmach. Obie 

mia ły w so bie za war tość ak ty wa to -

ra Plo cher do obor ni ka sto so wa ny 

wcze śniej już w obo rze (!). Ho dow -

ca prze rzu cał pry zmę kon tro l ną 

co 2 ty go dnie po 4 ra zy spe cjal ną 

ma szy ną do do tle nia nia (do ob li cza -

nia kosz tów na leż wziąć pod uwa -

gę czas pra cy, pa li wo, eks plo ata cje 

ma szyn). Pry zma do świad czal na nie 

by ła prze rzu ca na w cza sie le ża ko -

wa nia. Ce lem do świad cze nia by ło 

spraw dze nie w ja ki spo sób za cho -
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Fot. 5. Dwie rośliny 
kukurydzy – po prawej 
stronie bez nawożenia 

uszlachetnioną gnojowicą 
i produktem Humus-Gleba, 

a po lewej roślina rozwijająca 
się w bardziej przyjaznym, 

witalnym środowisku 

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 

 
Fot. 6. Luźniejsza gleba  

w strefie nawożonej 
uszlachetnioną gnojowicą. 
Widoczny jest odcisk buta; 

w strefie bez uszla chet nia nia 
gleba jest twarda i zbita



wu je się obor nik z pre pa ra tem Plo -

cher bez do tle nia nia pry zmy. Stwier -

dzo no, iż bez wy ko na nia do dat ko -

wej pra cy me cha nicz nej w na wo zie 

po wsta łym z obor ni ka z do dat kiem 

pre pa ra tu Plo cher kom post: 

 tle no we kom po sto wa nie prze -

bie gło po zy tyw nie,  

 uzy ska no za uwa żal ny wzrost 

war to ści na wo zo wych, 

 uzy ska no znacz ny wzrost za war -

to ści kwa sów hu mu so wach i ful -

wo wych – z na tu ry.  

 

Wpro wa dze nie tech no lo gii Plo -

cher do ściół ki już na eta pie utrzy -

my wa nia zwie rząt w obo rze wy klu -

cza ko niecz ność jej me cha nicz ne -

go prze rzu ca nia -do tle nia nia kom po -

sto wa nych pryzm. W tym do świad -

cze niu wy ka za no, że Na tu ra w pry -

zmie Plo cher pra cu je bar dziej efek -

tyw nie bez prze rzu ca nia pryzm. 

W ba da niach nie miec kich Lu fa 

Nord West prze pro wa dzo nych 

w Eko lo gicz nym Go spo dar stwie 

Rol nym Ste in hu der Me er wy ka za -

no, że sto su jąc sys te ma tycz nie ten 

pro dukt na ściół kę Plo cher Kom -

post&Obor nik za cho wa no wa run -

ki hi gie nicz ne ściół ki, przez ca ły  

3-let ni okres pro wa dzo nych ba dań. 

Bio lo gia roz kła du po wo du je wią za -

nie amo nia ku i re duk cję ob ję to ści 

ściół ki, stąd prze rwy w usu wa niu 

od cho dów mo gą być dłuż sze.  

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

Fot. 7. Gospodarstwo na Litwie produkujące cielęta ras mięsnych.  
Po zastosowaniu preparatu Plocher® zauważalna jest znaczna redukcja populacji much  
i problemów z racicami oraz przypadków biegunek u cieląt
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Parametr
Pryzma z Plocher® 

przerzucana
Pryzma z Plocher® 
bez przerzucania 

pH 8,3 8,2 

Sucha masa, % 22,77 17,17 

Masa organiczna, % 80,35 63,58 

Węgiel organiczny, % 31,73 26,55 

Kwasy humusowe, % 8,83 14,15 

Kwasy fulwowe 0,48 0,87 

N-NO3, % 0,03 0,04  

N-NH4, % 0,09 0,17 

Azot całkowity, % 3,50 3,99  

Wapń całkowity, mg/kg 23800 28440  

Fosfor, % 0,97 0,99  

Potas, % 3,07 5,47  

Magnez, mg/kg 7833 6240 

Siarka, mg/kg 3051 2692 

Tab. 2. Wyniki badań obornika z systemem Plocher® 
przerzucanego (kontrola) i nieprzerzucanego mechanicznie



Plo cher tle no we kom po sto wa -

nie ściół ki -obor ni ka już w mo men -

cie sto so wa nia jej w obo rze po wo -

du je zmia nę śro do wi ska na tle no -

we. W ta kich wa run kach znaj du ją -

ce się tam bak te rie tle no we i grzy -

by na mna ża ją się i do ko nu ją roz -

kła du ma te rii or ga nicz nej. Na to -

miast mi kro or ga ni zmy bez tle no -

we, nie mo gą się na mna żać i gi ną 

w na tu ral ny spo sób – zo sta ją 

skom po sto wa ne, bez ko niecz no ści 

che micz ne go ich zwal cza nia. 

Dzię ki uzdat nia niu tle no we mu 

otrzy mu je się war to ścio wy i hi gie -

nicz ny na wóz. Na le ży za zna czyć, 

że tle no wy roz kład sub stan cji or -

ga nicz nej nie eli mi nu je skład ni -

ków mi ne ral nych, a pier wiast ki śla -

do we w gle bie ma ją de cy du ją cy 

wpływ na ży zność gle by. 

Wzbo ga ca nie wie dzy opar tej 

o po zna nie i sto so wa nie praw Na -

tu ry jest na szym obo wiąz kiem. 

Rol nic two na tu ral ne jest je dy nym 

spo so bem pro duk cji zdro wej żyw -

no ści. Czy je ste śmy w sta nie uwie -

rzyć, że Na tu ra le czy i two rzyć 

do bro stan ży cia lu dzi i zwie rząt? 

Pro duk ty fir my Plo cher od 40 lat 

znaj du ją za sto so wa nie w rol nic twie 

na tu ral nym (kon wen cjo nal nym) 

i eko lo gicz nym, gdyż są cał ko wi cie 

bez piecz ne dla śro do wi ska i gwa -

ran tu ją uzy ski wa nie zdro wej żyw -

no ści. Znaj du ją za sto so wa nie 

w wie lu aspek tach pro duk cji rol nej 

od przy wra ca nia w gle bie ży cia mi -

kro bio lo gicz ne go, aż po za pew nie -

nie ko rzyst nych wa run ków dla cho -

wu zwie rząt. ■ 

 

Katarzyna Markowska
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Parametr
Grupa 
kontr.

Pryzma 
z Plocher 

C:N 21:1 16:1

Magnez, kg/t 0,87 1,40

Wapń, kg/t 2,65 3,75

Miedź, mg/kg 2,20 4,20

Cynk, mg/kg 14,80 25,70

Mangan, mg/kg 66,40 91,80

Parametr
Grupa 
kontr.

Ściółka 
z Plocher 

Drobnoustroje 
E. Coli 

4500 
CFU/g

250 
CFU/g

C:N 21:1 19:1

Tab. 4. Tlenowe kom po sto -
wa nie obornika-ściółki 
posiada ogromny wpływ nie 
tylko na redukcję amoniaku, 
ale również na wzrost jego 
wartości nawozowych; 
dzieje się to bezpośrednio 
z Natury i bezpłatnie

Tab. 3. Naturalna zmiana 
środowiska w ściółce


