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WSTĘP

Maj jest miesiącem, w którym w tradycyjnych gospodarstwach rolnych rozpoczyna się pastwiskowy 
wypas bydła. Dobry rolnik wie, że Trwałe Użytki Zielone (TUZ), czyli łąki i pastwiska, dostarczają mu „zielone 
złoto”, a krowy mleczne korzystające z żywienia pastwiskowego „pyskami doją” czyli dają tak wartościowe 
mleko, jak wartościowa jest ruń pastwiskowa i siano łąkowe.

Firma PLOCHER wie, jak uzyskać wysoką jakość runi pastwiskowych i siana łąkowego. 
W naszych Biuletynach informujemy, jakie i kiedy stosować produkty, aby cele te osiągnąć. Przypominamy 
o tlenowej gospodarce, która rozpoczyna się w oborze, a kończy w glebie, gdy zastosujemy kompostowany 
obornik i gnojowicę. Zwracamy szczególną uwagę na znaczenie próchnicy w glebie i na sposób jej zwiększenia 
przy zastosowania produktu plocher humus-gleba.

Pragnę  zwrócić uwagę na kilka niewątpliwie znanych rolnikom faktów, o których nigdy nie 
powinniśmy zapominać:

▪ Podstawą zdrowia ludzi jest zdrowa żywność. Uzyskiwana jest ona wyłącznie z żywych gleb 
charakteryzujących się wysoką naturalną żyznością, której wyznacznikiem jest zawartość próchnicy 
w warstwie od 10-30 cm.

▪ Rolnik prowadzący produkcję zwierzęcą może wytwarzać w gospodarstwie nawóz na GO i UZ poddając 
tlenowemu kompostowaniu obornik i gnojowicę. Wprowadzając takie nawozy do gleby prowadzi 
gospodarkę o zamkniętym obiegu korzystną dla środowiska – gleby, wód gruntowych i klimatu. Próchnica 
może odbudowywać się tylko w glebie, w której odbywają się naturalne procesy życiowe.

▪ Utrzymanie gleby w żyzności zapewnia jej korzystne warunki fitosanitarne, a na TUZ warunkuje 
bioróżnorodność. W takiej glebie poprawnie kształtują się stosunki powietrzno-wodne wpływające 
bezpośrednio na jej strukturę gruzełkowatą.

▪ Przy dużej zawartości próchnicy w glebie, może ona magazynować ok. 30 kg/m² CO2 (obecnie średnia ta 
wynosi ok. 4 kg/m² CO2) – wg badań w Austrii.

Stosowanie produktu plocher humus-gleba na pastwiskach sprzyja szybkiemu rozkładowi odchodów zwierząt 
i regeneracji runi. Trawy rozwijają silny system korzeniowy. System ten zapobiega niekorzystnemu zjawisku 
nadmiernego rozwoju bakterii beztlenowych w glebie, który ma miejsce przy nawożeniu TUZ 
niekompostowaną (cuchnącą) gnojowicą. 

Stosując po żniwach produkt plocher humus-gleba na resztki pożniwne, doprowadzamy do szybkiego ich 
rozkładu (mineralizacji) na polu. Dostarczony w tej formie naturalny nawóz sprzyja także silnemu rozwojowi 
dżdżownic, odbudowie próchnicy i jednocześnie umożliwia znaczną redukcję nawozów mineralnych.

Firma PLOCHER współpracuje z firmą KÖCKERLING, która rekomenduje do uprawy pożniwnej agregat –
Allounder Classic.

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

Zapoznaj się z: „PLOCHER WITALNYMI PLANY UPRAW”

mailto:a.gamza@plocher-polska.pl
mailto:biuro@plocherpolska.pl


STWÓRZ TLENOWE WARUNKI NA
PASTWISKACH, TUZ I W UPRAWACH
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PLOCHER GNOJOWICA w postaci:

TO WYSOKOWARTOŚCIOWY, NATURALNY NAWÓZ DLA:

➢ redukcji zapachu amoniaku
➢ dobrej przyswajalności przez rośliny
➢ odbudowy próchnicy
➢ tlenowych warunków w glebie
➢ wycofania nawozów mineralnych

PLOCHER

PLOCHER



PLOCHER HUMUS GLEBA
- dla optymalnego

rozkładu resztek pożniwnych
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1-2l PLOCHER/ha = 
20% mniej nawozów
mineralnych oraz
zyski:

➢ Odbudowa próchnicy
➢ Produkcja własnego naturalnego nawozu
➢ Wzrost życia biologicznego, higiena gleby
➢ Ogromna populacja dżdżownic
➢ Podtrzymanie naturalnego pH
➢ Redukcja kosztów upraw

www.plocherpolska.pl



Koprolity dżdżownic
biologiczny-pełnowartościowy nawóz

Z natury !

• 300 dżdżownic / m² 
produkuje 1,5 cm grubą
warstwę BIOHUMUSU na
rok, o równowartości
nawozowej 140 kg azotu

• Porównywalnie do otoczenia, 
biohumus zawiera :

➢ 5    x   więcej azotu
➢ 2,5 x   więcej magnezu
➢ 2     x   więcej wapnia
➢ 7     x   więcej fosforu
➢ 11   x   więcej potasu

WYPRODUKUJ Z NAMI WŁASNY BIOHUMUS
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