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WSTĘP

Gdy zamykaliśmy kolejny numer naszego Biuletynu, trwały już duże żniwa. Kończyły się żniwa 

rzepakowe, a uwaga rolników zwrócona została na organizację zbioru zbóż. Największe zainteresowanie 

skupiało się na cenach oferowanych przez firmy skupowe na rzepak ozimy i zboża. Są one dość atrakcyjne, ale 

czy i tym razem nie będą one doceniać należycie jakości, o czym mówią rolnicy ekologiczni?

Zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci nie mają zbyt wiele czasu na śledzenie wszystkich informacji 

mailowych. Pomimo tego „gorącego okresu” postanowiliśmy przygotować kilka informacji na temat efektów, 

jakie osiągnęły w Polsce gospodarstwa rolne, w których od kilku już lat wdrażany jest system agrotechnologii 

inaczej firmy PLOCHER.

Upowszechnianiem tej technologii  z powodzeniem zajmuje się rodzinne gospodarstwo rolne Państwa 

Renaty i Grzegorza Ożga w Tarnawie w woj. dolnośląskim, które włączyło do swojej działalności firmę córki 

Karoliny – KaRola, Martynę Ożga – Magoch wraz z mężem Maciejem Magoch oraz bratem Edmundem Ożga 

z żoną Marleną i dzisiaj wspólnie gospodarują na gruntach o powierzchni ok. 400 ha. Od kilku już lat na co 

najmniej 300 ha wdrażają uprawy w technologiach ekologicznych, w czym agrotechnologia inaczej firmy 

PLOCHER zajmuje jedno z czołowych miejsc.

Rozpoczęto od wdrożenia systemu uprawy bezorkowej, ograniczenia nawożenia mineralnego –

redukując od 20 lat nawożenie fosforem i potasem – i zmniejszając do minimum dawki środków ochrony roślin. 

Dzięki tlenowej technologii firmy PLOCHER, w glebie wzbogaconej w tlen, aktywizuje się życie biologiczne, 

co ostatecznie przejawia się wysoką jakością uzyskiwanych plonów.

Prekursorskie wręcz osiągnięcia w ekologicznej uprawie soi stały się w latach przed pandemią okazją 

do zorganizowania konferencji dla rolników na temat, który wzbudził zainteresowanie okolicznych rolników, 

a także wielu z odległych województw. Do gospodarstwa rolnego w Tarnawie zaczęli przyjeżdżać rolnicy, 

aby zapoznać się z praktyką uprawy soi w agrotechnologii firmy PLOCHER. Technologia ta umożliwiła rolnikowi 

stopniowe przechodzenie na uprawę ekologiczną tej rośliny.

Pokazujemy też korzyści, jakie dzięki zastosowaniu agrotechnologii inaczej firmy PLOCHER osiąga się 

w uprawie zbóż chlebowych. Ma to dzisiaj, w dobie dość powszechnego zastosowania tzw. technologii 

przemysłowych w uprawie zbóż, opartej na wysokim nawożeniu mineralnym gleby i intensywnej ochronie 

chemicznej, bardzo duże znaczenie, gdyż dotyczy produkcji podstawowego rodzaju żywności dla człowieka, 

jakim jest chleb. Firma PLOCHER daje nam odpowiedź, jak uprawiać zboża zgodnie z Naturą, jak wyeliminować –

nawet całkowicie – chemię, jak uzyskiwać ze zbóż chlebowych wysokojakościową, zdrową mąkę i ostatecznie 

zdrowe, pełnowartościowe pieczywo. Czyli jak skutecznie zadbać o swoje zdrowie!

Moje opinie potwierdzić mogą Państwu osiągnięcia, jakie uzyskała Pani Agnieszka Rachwalska z IHAR 

Grodkowice, piekarz Pan Marek Dumański i wspomniani już Państwo Renata, Grzegorz i Karolina Ożga 

z  gospodarstwa rolnego w Tarnawie.

W gospodarstwie rolnym Państwa Ożga podjęto się w 2019 r. uprawy starej, 100-letniej odmiany pszenicy Ostki 

Grodowickiej. Na niektóre parametry tej odmiany wskazujemy na podstawie badań przeprowadzonych 

w Młynie pod kierownictwem Pana Włodarczyka. Szerzej o tej uprawie napiszemy w kolejnym Biuletynie.

Aleksander Gamza

Nasza okładka: Dzieci Państwa Renaty i Grzegorza Ożga, Jasiu lat 9 oraz córki Pani Karoliny Ożga – Aurelia lat 9, 

na polu soi w gospodarstwie rolnym w Tarnawie w 2019 r

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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Pan Grzegorz Ożga w gospodarstwie 

rolnym w Tanawie, zapoznawał 

uczestników spotkań polowych z uprawą 

ekologicznej soi. W głębi, z córką Aurelią, 

córka Pana Grzegorza - Karolina, inż. 

rolnictwa, która uzupełniała praktyczną 

wiedzę ojca, wiedzą teoretyczną z zakresu 

uprawy soi.
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Do tajników uprawy gleby zgodnie z Naturą wdrażany jest najmłodszy, obecnie  

9-letni syn Państwa Renaty i Grzegorza Ożga - Jasiu. Wykazuje on duże 

zainteresowanie i zdolności w organoleptycznym rozpoznawaniu jakości gleby. 

Na zdjęciu widzimy nowy pielnik do odchwaszczania soi.

PLOCHER WITALNE PLANY UPRAW
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Pani Renata Ożga ze swoimi córkami Martyną i Karoliną oraz z wnuczkami.

„Wspólnie pracujemy nad uzdrowieniem gleby - dla uzyskania ZDROWEJ ŻYWNOŚCI dla

naszych odbiorców. Jednocześnie przekazujemy naszą wiedzę dla następnych pokoleń”.

Uprawa ekologicznej - 100-letniej Ostki Grodkowickiej Gruboziarnistej. 

OPTYMALNY PLON, WYSOKA JAKOŚĆ, BEZ POZOSTAŁOŚCI !
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Badanie Ostki Grodkowickiej Gruboziarnistej – optymalne parametry. Młyn P. Włodarczyk

SKORZYSTAJ Z NASZEGO 40-LETNIEGO DOŚWIADCZENIA!

Prawdziwy, witalny chleb na zakwasie, 

niepowtarzalny smak dla

TWOJEGO ZDROWIA!



7

PLOCHER doradztwo: 

Grzegorz Ożga Tel:  509 579 703
Karolina Ożga Tel:  692 463 158 
Aleks Gamza Tel: 605 447 999

…. również Ty możesz coś zrobić dla Natury !


