
BIULETYN INFORMACYJNY 

FIRMY PLOCHER

- wersja elektroniczna dla polskich rolników

Nr 6/2021 - lipiec

Tlenowa
Gospodarka

40 LAT DOŚWIADCZEŃ

CI, KTÓRZY NAS WYBRALI, WIEDZĄ DLACZEGO



2

WSTĘP

Szósty numer naszego Biuletynu pragniemy poświęcić pokazaniu przykładów, jak 
można uzyskać dobry plon roślin uprawnych redukując nawożenie mineralne i ochronę chemiczną. 

Efektem zastosowania agrotechnologii inaczej firmy PLOCHER jest nie tylko dobry (na ogół nie 
gorszy od osiąganego dotychczas) plon, ale przede wszystkim znaczna poprawa jego jakości 
biologicznej. Wytwarzana z surowców rolnych żywność nie może być obojętna konsumentom. Nasza 
firma podchodzi do tego zagadnienia w sposób całkowicie holistyczny – zaczyna od gleby, a kończy na 
ostatnim produkcie, z którego w wyniku mniej lub bardziej złożonego przetwórstwa, powstaje 
żywność dla ludzi. 

Od pewnego czasu słyszymy, że w najbliższych latach Europa będzie musiała się zmierzyć 
z poważną epidemią chorób nowotworowych. Czy na ich nasilenie, co już obserwujemy, nie wpływa 
także żywność, która wytwarzana jest metodami przemysłowymi? Czy żywność taka sama w sobie nie 
stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi? 

Znana jest kampania przeciwko stosowaniu popularnego herbicydu opartego na glifosadzie. 
Gdy uwzględni się zanieczyszczenie środowiska – głównie wody i powietrza – wówczas z dużym 
prawdopodobieństwem można wskazać właściwą odpowiedź, skąd pochodzą źródła wielu 
współczesnych chorób, uznawanych za cywilizacyjne.  

Strategia „Zielonego Ładu”, jaki przyjęła UE, stawia przed rolnictwem wyzwania, wobec 
których firma PLOCHER już od 40 lat oferuje program, który doskonale wpisuje się w wymagania tej 
rewolucyjnej strategii. 

W polityce  UE  wzrasta znaczenie rolnictwa ekologicznego. Opierać się ono ma na: 
1. „Zielonym Ładzie” (Green Deal)
2. Strategii na rzecz bioróżnorodności
3. Strategii „Od Pola do Stołu” (Farm to Fork) 
4. Planie działań dla produkcji ekologicznej KE. 

W rozmowie z polskimi rolnikami, wprowadzającymi do produkcji rolnej preparaty firmy 
PLOCHER, zauważam duże zrozumienie dla potrzeby realizowania celów UE, w tym: 
1. Ograniczenia stosowania pestycydów o 50% (rolnicy rozumieją ryzyko związane z ich 

stosowaniem)
2. Ograniczenia stosowania nawozów o co najmniej 20%
3. Prowadzenia produkcji ekologicznej na co najmniej 25% powierzchni wszystkich UR
4. Ograniczenia sprzedaży antybiotyków stosowanych w hodowli zwierząt o 50%.

Zachęcam do przeglądnięcia naszych planów witalnych dla poszczególnych roślin i zrobienie 
dla własnych potrzeb zapotrzebowania na produkty firmy PLOCHER na sezon wegetacyjny 2021/22. 
Tymczasem zachęcam do obejrzenia kilku przykładów zastosowania kompleksowo agrotechnologii  
inaczej firmy PLOCHER w uprawach u kilku rolników w Polsce i opinii na ten temat.

Będę wdzięczny za wyrażenie swoich opinii na temat dotychczasowych – już sześciu 
numerów - naszej elektronicznej formy biuletynów informacyjnych. Pozwoli nam to na lepsze 
dostosowanie się do rzeczywistego zapotrzebowania rolników i przygotowanie ich do zmian, jakie 
nadchodzą.

Aleksander Gamza

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
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Doświadczenia polowe w Winnej Górze.
15 ha pszenżyta ozimego w technologii PLOCHER oraz 1 ha pola
kontrolnego we współpracy z Insytytutem Ochrony Roślin, pod

opieką prof. Romana Kierzka oraz mgr. inż. Karola Haremzy.

Wyniki badań w czasie uprawy wykazały, że w ochronie roślin zostały zredukowane
kolejno w dwóch zabiegach fungicydy o 60 % i o 50% !

15 HA UPRAWY PSZENŻYTA OZIMEGO
(DZIAŁKA ,,ŚCIGANKA,,) WG 

PLOCHER WITALNEGO PLANU UPRAW.

1 ha-kontrola-
uprawa
konwencjonalna

Kontrola-
uprawa zerowa
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ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

Opis na etykiecie: Ściganka – kontrola

20.04.2021

BBCH 31

Winna Góra

CHOROBA
PROCENT PORAŻONYCH 

ROŚLIN

ŚREDNI % PORAŻONEJ 

POWIERZCHNI LIŚCIA
Fuzaryjna zgorzel podstawy 

źdźbła i korzeni
15 -

Septorioza paskowana liści

(Septoria tritici)
25 0,6

Mączniak prawdziwy zbóż 

i traw (Blumeria graminis)
25 0,3

Askochytoza zbóż (Ascochyta 

spp.)
10 0,1

Opis na etykiecie: Ściganka – zabiegi z PLOCHEREM

20.04.2021

BBCH 31

Winna Góra

CHOROBA
PROCENT PORAŻONYCH 

ROŚLIN

ŚREDNI % PORAŻONEJ 

POWIERZCHNI LIŚCIA
Fuzaryjna zgorzel podstawy 

źdźbła i korzeni
15 -

Septorioza paskowana liści

(Septoria tritici)
5 0,05

Mączniak prawdziwy zbóż 

i traw (Blumeria graminis)
10 0,1

Askochytoza zbóż (Ascochyta

spp.)
10 0,1

DOŚWIADCZENIE – PSZENŻYTO (ŚCIGANKA)

Data oceny: 20.05.2021

Faza BBCH: 37/39

POLETKO

ŚREDNIE PORAŻENIE (%)

Drechslera tritici repentis – DTR (brunatna 

plamistość liści zbóż)

Oceniany liść: L3
Kontrola zerowa 25%

Pełen zabieg fungicydowy 3%
Fungicyd 70% dawki 15%

Fungicyd 70% dawki + PLOCHER WITALNE 

PLANY UPRAW
5%



PORÓWNANIE – PSZENŻYTO W WINNEJ GÓRZE
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Kontrola

Różnice z PLOCHEREM:
- Plocher gleba - ciemniejsza, gruzełkowata struktura.
- Szpadel bez problemu zagłębia się w całości. Na koniec uprawy

lżejsza uprawa bezorkowa, mniejsze opory w glebie, niższe koszty.
- Mniej chemii, zdrowszy rozwój roślin, większy system korzeniowy.
- Tlenowe warunki w glebie, lepsze warunki wodno – powietrzne.

Z NAMI POPROWADZISZ INTEGROWANĄ UPRAWĘ ROŚLIN

PLOCHER

PLOCHER Kontrola



4. ROK WE WSPÓŁPRACY Z PLOCHEREM.
Gospodarstwo Rolne Jan i Alfred Ciszewicz, Małachowo.

Hodowla: 130 opasów, 50 macior. Uprawy: 80 ha
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Tlenowe kompostowanie 
obornika umożliwia mi od
pierwszego dnia hodowli:

- znacznie redukować emisję amoniaku,
- zmniejszać rozwój populacji much,
- uzyskać zdrowe warunki bytowe dla zwierząt,
- produkować jedyny - wysokowartościowy nawóz

do własnych upraw, bez wprowadzania zgnilizny do gleby
- przyspieszyć kompostowanie oborników - maksymalnie do 5 miesięcy.

Tlenowe kompostowanie posiada ogromny wpływ na klimat
i czystość zwierząt!



PLOCHER HUMUS GLEBA + UPRAWA BEZORKOWA 
PRZYNOSZĄ EFEKTY!
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Jan Ciszewicz:  

Stosuję plocher humus glebę 1-2 l/ha dla:

➢ tlenowego rozkładu resztek pożniwnych = naturalny nawóz,
➢ ogromnego rozwoju populacji dżdżownic,
➢ podtrzymania naturalnego pH gleby,
➢ redukcji kosztów upraw,
➢ oszczędności czasu,
➢ odbudowy struktury gruzełkowatej w glebie,
➢ znacznej redukcji lub wycofania nawozów mineralnych,
➢ optymalnego wykorzystania naturalnych nawozów z gospodarstwa

po tlenowej aktywacji,
➢ redukcji zachwaszczenia,
➢ odbudowy próchnicy

„Plocher tlenowo kompostowane oborniki i aktywowane gnojowice w połączeniu
z „Plocher Witalnymi Planymi Upraw” redukują zachwaszczenie w uprawach

nawet o 60%!”

Bezorkowo - do 10cm głębokości



MOJE UPRAWY Z PLOCHEREM, Z DUŻYMI REDUKCJAMI 
NAWOŻENIA MINERALNEGO ORAZ ŚOR
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Nawożenie PLOCHER pszenżyta ozimego:

- 30 t/ha plocher obornika - jesienią
- 30 kg/ha N
- 70 % redukcji herbicydów

Nawożenie PLOCHER żyta:

- 30 t/ha plocher obornika - jesienią
- 30 kg/ha N
- brak herbicydów

Nawożenie PLOCHER kukurydzy:

- 30 t/ha plocher obornika - wiosną
- 70 % redukcji herbicydu

We wszystkich uprawach dzięki odbudowie
zdrowego środowiska w glebie nie było 
konieczności stosowania żadnych zabiegów 
fungicydowych jak i skracania zbóż!
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ZADBAJ O ŻYZNOŚĆ SWOJEJ GLEBY !
ONA JEST TWOIM NAJWIĘKSZYM KAPITAŁEM!


