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Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim naszym Kontrahentom oraz Sympatykom firmy „PLOCHER” wiosennych Darów 

Natury i korzystania z ich nieprzebranych bogactw, które dzięki zastosowaniu w agrotechnologii firmy  
„PLOCHER” praw Natury, sprzyjać będą Państwa zdrowiu, radości życia i pomyślności w prowadzonej 

działalności rolniczej.

Wiosna przynosi nam zawsze nadzieję na nowe otwarcie sezonu wegetacyjnego. Rozpoczyna się on 
w pełni zwykle po kalendarzowych Świętach Wielkanocy. Wtedy rolnicy przystępują do drugiej fazy 
zabiegów agrotechnicznych w uprawach ozimin, siewu zbóż jarych, buraków cukrowych, sadzenia 
ziemniaków, siewu soi, a także warzyw gruntowych i najpóźniej gryki.  

Świeckimi symbolami Świąt Wielkanocnych są jajka-pisanki, kurczęta, zające i zwyczaj oblewanego 
poniedziałku, czyli Śmigus-Dyngus. 

Mamy zatem dla Państwa w tym świątecznym, wielkanocnym Biuletynie nr 3 nawiązanie do tych 
świątecznych symboli. Chcemy zainteresować hodowców drobiu tworzeniem prozdrowotnych warunków 
dla chowu piskląt w kurnikach oraz witalnymi planami upraw w ramach zrównoważonego rolnictwa 
ze szczególnym uwzględnieniem uprawy soi, z której nasion otrzymuje się wysokobiałkową paszę dla 
drobiu konkurującą z importowaną soją GMO.

Zachęcamy też do zwrócenia uwagi i wybór do uprawy rekomendowanych przez firmę PLOCHER 
POLSKA nasion nowych odmian soi firmy AGROYOUMIS Sp. z o. o. z Raduska n/Sanem.

Mamy nadzieję, że Państwo skorzystacie z naszych zaleceń, jakie przekazaliśmy w Biuletynach 
nr 1 i 2 odnośnie zasad korzystania z produktów firmy „PLOCHER”, a także z naszego nowego katalogu 
i broszurek o tlenowym przetwarzaniu gnojowicy, obornika i pofermentu oraz planów witalnych do upraw. 
Z wodą wiąże się zastosowanie naszego agrokatu w opryskiwaczach, dzięki któremu następuje 
rewitalizacja wody używanej do efektywnych zabiegów ochrony roślin.

Pragniemy przypomnieć, że celem firmy PLOCHER jest umożliwienie Państwu stopniowego 
przechodzenia z rolnictwa konwencjonalnego na rolnictwo naturalne i ekologiczne, w których ogranicza 
się radykalnie stosowanie chemicznych środków ochrony roślin i nawozów mineralnych, a w dalszej,   
kilkuletniej perspektywie całkowite ich zaniechanie. Tylko takie rolnictwo może zapewnić produkcję 
zdrowej żywności, ochronę środowiska, utrzymanie dobrostanu i zdrowia zwierząt hodowlanych oraz ludzi 
odżywiających się produktami pochodzącymi z takich gospodarstw. Wiemy, że żywność taka jest coraz 
bardziej poszukiwana, choć jeszcze nie w pełni dostępna, gdyż nadal zbyt droga. Program firmy „PLOCHER” 
umożliwia tańszą produkcję w porównaniu do intensywnej produkcji konwencjonalnej, gdzie zasadniczym 
celem jest wydajność i zysk.

Cele naszej firmy są zbieżne ze Wspólną Polityką Rolną UE, która w ramach strategii Zielonego Ładu 
zakłada stopniowe ograniczanie stosowania chemii w rolnictwie. Dlatego oferowana Państwu 
kompleksowa agrotechnologia firmy PLOCHER wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

Aleksander Gamza tel. 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

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL

Spokojnych, pogodnych i szczęśliwych 
Świąt Wielkanocnych

życzą

Aleksander Gamza
ze współpracownikami

z firmy BESKOM-PLOCHER POLSKA
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Wyniki pomiarów
W tabeli poniżej zestawiono stężenie pyłu i amoniaku w gazach odprowadzanych 
z kurników k5 i k6 oraz obliczoną na tej podstawie wielkość emisji.
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STWARZAMY DLA ZWIERZĄT WŁAŚCIWE WARUNKI BYTOWE

CAŁOŚCIOWY SYSTEM PLOCHER DO HODOWLI maksymalnie
witalizuje całe środowisko i redukuje o 82% stężenie amoniaku !

SYSTEM PLOCHER redukuje stężenie amoniaku
we wszystkich rodzajach obiektów inwentarskich

L.p. Zanieczyszczenie

Stężenie substancji w 

warunkach 

umownych [mg/m3
u]

Wielkość 

emisji 

godzinowej 

[kg/h]

Procent 

wielkości 

bazowej

Kurnik k5 – bez dodatków Plocher-kontrola

1 Pył ogółem 0,76 0,0045 100,00%

2 Amoniak 0,031 0,000183 100,00%

Kurnik k6 - SYSTEM PLOCHER

3 Pył ogółem 0,54 0,0037 82,22%

4 Amoniak 0,0046 0,000032 17,49%
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Zalety uprawy soi:

✓ Wzbogacenie płodozmianu

✓ Wiązanie azotu atmosferycznego

✓ Wysoka opłacalność ekonomiczna upraw

✓ Poszerzenie oferty krajowych pasz białkowych bez GMO 

PLOCHER WITALNE PLANY UPRAW
Zwróć uwagę na następujące zalecenia:

• zastosowanie PLOCHER tlenowo przetworzonej gnojowicy, obornika 
i pofermentu - w postaci płynnego humusu / kompostu 

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

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

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

• dla gospodarstw przekształcających się: ułatwia szybkie przejście na rolnictwo 
ekologiczne

ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE,
ZINTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLINNA
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AGROYOUMIS SP. Z O.O.
37-420 Rudnik nad Sanem

ul. Kordeckiego 20

info@agroyoumis.pl
www.agroyoumis.pl

TEL. +48 507 302 855
TEL. +48 514 292 226

WWW.AGROYOUMIS.PL

NOWOŚĆ SEZONU:

▪ VISCOUNT 000+

▪ FAVORIT 000

▪ ORPHEUS 000-

▪ POPMPEI 00
▪ KAPRAL 00


