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WSTĘP

W czerwcowym (5) numerze naszego Biuletynu pragniemy skupić się na obiektach inwentarskich – oborach, chlewniach, 
stajniach i kurnikach – aby zaproponować  rolnikom – hodowcom zwierząt systemowe rozwiązanie, któremu nadaliśmy uniwersalny 
roboczy tytuł „PLOCHER HUMUS OBORA”.

Rozwiązanie to polega na wykorzystaniu w wymienionych obiektach urządzeń do zamgławiania stosowanych w okresie 
letnim do chłodzenia wysokich temperatur wewnątrz tych obiektów, do podawania sztandarowego preparatu firmy PLOCHER, 
spełniającego funkcję charakterystyczną dla swoich właściwości, o którym szeroko pisaliśmy w poprzednich numerach Biuletynu. 

Jest to już dobrze znany rolnikom preparat plocher humus płynny (me) oraz plocher kompost & obornik. Preparaty te 
zastosowane w roztworze zrewitalizowanej wody zapewnią, oprócz odpowiedniego mikroklimatu w obiekcie, tlenową aktywację 
gnojowicy, kompostowanie ściółki i znaczącą poprawę warunków zoohigienicznych. 

Efektem zastosowania w czasie zamgławiania plocher humus płynny (me) jest innowacyjnym systemem klimatycznym, jaki 
osiągnie się głównie przez redukcję amoniaku i innych szkodliwych gazów oraz redukcję much, zachowując odpowiednią w lecie dla 
zwierząt temperaturę i wymagany w tym szczególnym okresie dobrostan.

Określany umownie system „PLOCHER HUMUS OBORA” umożliwia rolnikowi - hodowcy produkcję wysokowartościowego 
płynnego humusu z gnojowicy i humusu z kompostowanego obornika.

Aplikacja preparatu dokonywana jest automatycznie na ruszta oraz  ściółkę, w której już w obiekcie inwentarskim rozpoczyna 
się proces kompostowania obornika.
Rewitalizowana przy zastosowaniu plocherkatu woda jest wykorzystywana do pojenia zwierząt i zamgławiania całego obiektu, 
zapewniając efekt chłodzący.

Oferując ten innowacyjny system zapewniamy rolnikowi - hodowcy zmniejszenie nakładów pracy na utrzymanie 
odpowiednich warunków zoohigienicznych w obiektach inwentarskich i pewność, że podczas nawet najbardziej wymagających 
kontroli tych obiektów przez uprawnione służby, nie spotka się on z zarzutami i sankcjami karnymi.

W najbliższym czasie należy spodziewać się nasilenia takich kontroli, a mając na względzie coraz wyższe wymagania sanitarne 
w hodowli zwierząt, zastosowanie innowacyjnego systemu „PLOCHER HUMUS OBORA” przynosić także będzie korzyści ekonomiczne 
i spokojny sen. A ten, przy licznych problemach występujących w prowadzeniu gospodarstwa rolnego w obecnych warunkach 
nasilonych wymagań biurokratycznych i sankcjach, staje się wartością bezcenną.

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
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HUMUS OBORA

TECHNOLOGIA GWARANTUJĄCA WITALNY MIKROKLIMAT W OBORZE

Niezawodny system zamgławiania i chłodzenia obory oraz hali udojowej zapewnia:

HUMUS OBORA

▪ Znaczną poprawę jakości wody o strukturze

źródlanej w wodopojach i zraszaczach

▪ Tlenową aktywację gnojowicy

▪ Tlenowe kompostowanie ściółki

▪ Ogólną poprawę warunków zoohigienicznych
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APLIKACJA

AKTYWATOR GNOJOWICYAKTYWATOR OBORNIKA

HUMUS 
OBORAKOMPLEKSOWY SYSTEM



PLOCHER©

HUMUS OBORA

SYSTEM CHŁODZENIA I ODBUDOWY ZDROWEGO KLIMATU

DLA KAŻDEGO TYPU ZWIERZĄT HODOWLANYCH

Innowacyjny system klimatyczny Plocher Humus Obora do zamgławiania, chłodzenia, redukcji 

szkodliwych gazów przez cały okres hodowli umożliwia Tobie i Twoim zwierzętom uzyskać 

wysoki komfort bytowy w oborze.

HUMUS OBORA

CHŁODZENIE
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HUMUS OBORA

System dla każdego typu obory, stajni, 

chlewni, jak również każdego typu zwierząt

hodowlanych.

CHŁODZENIE

ZALETY:

▪ Znaczne obniżenie temperatury

▪ Utrzymanie wydajności w udoju mleka

▪ Automatyczna regulacja według czujników

temperatury

▪ Niskie zużycie wody

▪ Bez kosztownego, wysokiego ciśnienia

▪ Niskie koszty eksploatacyjne

▪ Redukcja amoniaku i szkodliwych gazów

w czasie hodowli

▪ Aplikacja plocher produktów 

do tlenowej aktywacji gnojowicy,

kompostowania ściółki

▪ Redukcja populacji much
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HUMUS OBORA

Plocher humus płynny (me) poprzez zraszanie i aktywację gnojowicy redukuje szkodliwe gazy

REDUKCJA AMONIAKU - RUSZTA

Efekt: Brak kożuchów, jednolita gnojowica, bez mechanicznego mieszania
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HUMUS OBORA

Plocher kompost & obornik (me) 

REDUKCJA AMONIAKU - ŚCIÓŁKA

ZALETY:

▪ Tlenowe kompostowanie ściółki

od pierwszego dnia hodowli

▪ Redukcja amoniaku i innych szkodliwych

gazów

▪ Redukcja populacji much

▪ Produkcja własnego kompostu o wyższej

wartości nawozowej do upraw

▪ Dobrostan zwierząt

▪ Ochrona środowiska
PLOCHER redukcja amoniaku o 50 – 80 %
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HUMUS OBORA

Praktyczne zastosowanie rewitalizacji wody 

do każdej hodowli. 

Z łatwością poprawisz jakość wody dla

Twoich zwierząt oraz zamgławiania.

WITALIZACJA WODY

ZALETY:

▪ Woda o strukturze wody źródlanej

▪ Rewitalizacja i higienizacja wody przez

cały okres hodowli

▪ Stale czyste rurociągi i wodopoje - brak

kamienia

▪ Mniej problemów 

z zatykaniem smoczków wodopojów

▪ Znacznie czystsza instalacja do mokrego

karmienia

▪ Możliwość wycofania technicznego

zmiękczania wody (tabletek soli)

▪ Prosty montaż, ciągłe działanie
Plocherkat duży

Plocher reaktor
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HUMUS OBORA
STEROWANIE I DOZOWANIE

STEROWANIE

Plocher innowacyjny sterownik umożliwia

utrzymanie witalnego klimatu w oborze, w czasie

upałów, poprzez odpowiednią częstotliwość

dozowania mgły do chłodzenia. Ponadto może

zapewnić czasowe zamgławianie hali udojowej

dla uzyskania odpowiedniego klimatu w czasie

dojenia. Równocześnie wycofuje muchy.

DOZOWANIE

Nasz system umożliwia dokładne,

niepracochłonne dozowanie produktów

plocher dla utrzymania humusowego

klimatu (znacznej redukcji amoniaku) 

w oborze, przez cały okres hodowli

(za wyjątkiem okresu mrozów).

Beskom – Plocher Polska
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HUMUS OBORA

ZDROWY KLIMAT

ZDROWE ZWIERZĘTA

ZADOWOLENI ROLNICY

www.plocherpolska.pl


