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WSTĘP

Na koniec tegorocznego upalnego lata postanowiłem poświęcić treść naszego Biuletynu 

Informacyjnego wykorzystaniu niektórych produktów firmy PLOCHER w sadownictwie. 

W tym celu poprosiłem współpracującego z naszą firmą od kilku lat właściciela firmy AGROJET, 

inż. Piotra Zasiewskiego o podzielenie się swoimi uwagami i doświadczeniami w prowadzeniu 

towarowego sadu owocowego (jabłoniowego).

W Biuletynie omawia On w sposób kompleksowy prowadzenie uprawy gleby w sadzie, technikę   

ochrony roślin zwracając uwagę na efekty zastosowania preparatu plocher humus gleba oraz  

katalizatora - agrokatu - zainstalowanego w opryskiwaczu sadowniczym.

Sądzę, że jego opinia będzie bardzo przydatna nie tylko sadownikom, ale i rolnikom, którzy będą 

mogli się przekonać o korzyściach z bezorkowej uprawy gleby i roli dżdżownic w utrzymaniu pożądanej 

struktury gleby i zatrzymywaniu wody z opadów. 

Opinie doświadczonego specjalisty z zakresu techniki ochrony roślin sadowniczych, jakim jest 

inż. Piotr Zasiewski mają charakter uniwersalny w odniesieniu do zastosowania w praktyce preparatów 

firmy PLOCHER, o których szeroko informowałem w poprzednich numerach Biuletynu. Niezmiennie 

odsyłam także do naszego katalogu i planów witalnych.

O właściwościach preparatów firmy PLOCHER i ich zastosowaniu w okresie jesiennym 

w uprawach polowych i hodowli zwierząt, udzielam zainteresowanym osobom bezpośredniej 

informacji – telefonicznie i e-mailem.

Zachęcam także sadowników do kontaktu z inż. Piotrem Zasiewskim.

Serdecznie pozdrawiam i proszę o dzielenie się swoimi uwagami i propozycjami odnośnie treści 

naszego Biuletynu.

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

Nasza okładka: 
Efekty pielęgnacji pasa ugoru  – fot. w okresie suszy w sierpniu 2019 r., inż. Piotr Zasiewski

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL

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

AgroJet – Warszawa, 24 sierpnia 2021

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII PLOCHER W SADOWNICTWIE.

Każdy konsument chce jeść smaczną i zdrową żywność ale oczywiście …. niedrogą.

Jak ma być tanio – to technologia produkcji powinna zawierać elementy przemysłowej 

produkcji żywności.  Tym zdaniem próbuję opisać sytuację , która ukształtowała produkcję owoców 

w kraju – zwłaszcza w okresie dużego eksportu na rynek rosyjski przy stosunkowo niskich wymaganiach 

dla produktów. Teraz jest znacznie trudniej – bo oprócz tego, że ma być taniej przy wielokrotnym 

podrożeniu wszystkich składników produkcji owoców – powstała i jest rozbudowywana sieć kontroli 

pozostałości po użyciu chemicznych środków ochrony roślin. Jednocześnie wzrosły wymagania 

jakościowe odnośnie koloru i jędrności.  To jest trend ogólnoświatowy i właściwie pozostaje nam się 

wyłącznie do niego dostosować lub zrezygnować z produkcji …. ale to nie jest moim zdaniem wyjście 

do zaakceptowania – bo niby co mają dalej robić sadownicy z ogromnym zaangażowaniem 

technicznym w gospodarstwach. Sugeruję jednak nie poddawać się i „trzymać  fason i robić swoje” 

(cytat z plakatów rozwieszanych przez Anglików w czasie bombardowania Londynu przez Niemców) 

w coraz doskonalszy sposób i w zgodzie z zmieniającymi się zasadami i naturą.

W skrócie przypomnę, że produkcja owoców w największych zagłębiach sadowniczych 

w Polsce ma długą tradycję, a jej intensyfikacja przyspieszyła ok. 40 lat temu wraz z pojawieniem się 

powszechnie dostępnych chemicznych środków ochrony roślin przeciwko chorobom takim jak parch 

jabłoni i mączniak oraz uciążliwym szkodnikom jak przędziorki i mszyce. Początkowy zachwyt z łatwości 

uzyskania dorodnych owoców przy użyciu takich preparatów jak Sylit, Topsin , Rubigan czy Owadofos

nie trwał jednak długo. Już po dekadzie wystąpiły problemy z pojawieniem się ras częściowo 

odpornych na działanie niektórych preparatów, aż do całkowitego braku wrażliwości patogenów na 

ochronę roślin tymi preparatami. Nie pomagało nielegalne zwiększanie zalecanych dawek substancji 

aktywnych na hektar. Dopiero zmodyfikowanie technologii ochrony w kierunku zapobiegania 

odporności oraz nowe generacje preparatów działających bardziej selektywnie (przez co mniej 

ingerujące w naturalne środowisko roślin i chroniące naturalnych sprzymierzeńców w produkcji) 

pozwala w najtrudniejszych rejonach z sukcesem wyprodukować owoce z minimalnymi 

akceptowalnymi wartościami pozostałości. Jednocześnie wydłużyło się zapotrzebowanie na owoce, 

które muszą być dostępne całym rokiem o dobrych parametrach świeżości (jędrności). 

Aktualnie produkcja sadownicza owoców do bezpośredniej konsumpcji jest nieco trudniejsza i wymaga 

intensywnej pielęgnacji roślin całym rokiem. Wycofanie silnych i o szerokim spektrum działania 

środków doprowadziło do zwiększenia częstotliwości opryskiwania, co oznacza niekiedy potrzebę dwu-

a czasami trzykrotnego wjeżdżania opryskiwaczem do sadu w jednym tygodniu. O ile potrzeby 

pielęgnacji drzew i krzewów nikt z sadowników nie neguje – to jednak wymagania do gleby odnoszą się 

prawie wyłącznie do zapewnienia możliwości całorocznych przejazdów maszyn i zapewnienia wygody 

przy zbiorach – w tym spadów.

Zagadnienie poprawienia żyzności gleby pojawia się bardzo sporadycznie - wyłącznie przy okazji 

zakładania nowych kwater. To tak jakby drzewa były własnością sadownika – a gleba to już 

niekoniecznie …
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Na warunki produkcji i sytuację zyskowności nakłada się do tego naturalna konkurencja 

na rynku zbytu nasilająca się w latach urodzaju, gry handlowców i grup producenckich mających inne 

cele niż podmioty produkujące żywność, z których bardzo groźne są kampanie w mediach 

społecznościowych sponsorowane przez „dużych graczy rynkowych w branży” usiłujące zniechęcić do 

konsumpcji polskich owoców po to, by je taniej kupić na swoje potrzeby i zwyczajnie więcej zarobić.

W takich warunkach wszyscy musimy poprawić wizerunek producenta żywności – bo nie jesteśmy 

anonimowi. Wystarczy, że konsumenci z samochodu widzą sad z wypalonymi pasami murawy 

herbicydami w rzędach drzew z leżącymi dojrzałymi owocami, które za chwilę będą zebrane na soczek 

dla ich dzieci lub opublikują zdjęcie opryskiwacza, który przy pielęgnacji „pyli” na kilka metrów do góry 

ponad sad lub na boki. Jak widać pył – to skojarzenie jest automatyczne: truje!. Jeśli nie ma pyłu 

z drobnych kropli, a spryskiwanie jest prawie niewidoczne – to znaczy: pielęgnuje – brawo! 

W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak dalej doskonalić warsztat dla obniżenia kosztów 

produkcji i uzyskania większej ilości smacznych i zdrowych owoców. Jak to zrobić? 

Każdy potrzebuje znaleźć swoją drogę i pokonać kilka etapów. W moim gospodarstwie najbardziej 

pomogło mi kilka lat temu wdrożenie zasobów technologicznych opryskiwania firmy TeeJet

Technologies w połączeniu z produktami firmy PLOCHER. 

Teraz mogę się podzielić spostrzeżeniami z wykonanych prac dla:

1.   poprawy żyzności zablokowanej złą agrotechniką gleby,

2. modernizacji opryskiwaczy do poziomu laboratoryjnej dokładności nakładania powłoki

preparatów,

3. wdrożenie technologii redukcji dawek do poziomu 50% w stosunku do zalecanych 

w etykietach dzięki zainstalowaniu w opryskiwaczach agro-katalizatorów cieczy użytkowej

•    Po pierwsze gleba

Prowadzenie sadu na jednym stanowisku bez przerwy w bezorkowym systemie od 

czasu, kiedy dozwolone było stosowanie herbicydów opartych na symazynie z silnym nawożeniem 

mineralnym, nieuchronnie powodowało silne zakwaszenie gleby i zakłócenie prawidłowego jej 

funkcjonowania. Zamiast żyznej gleby powstał zbity i zakiszony twór bez struktury gruzełkowatej 

i praktycznie bez dżdżownic i oznak jakiegokolwiek życia – poza gryzoniami i uciążliwymi chwastami –

wymagającymi coraz większych ilości chemii. Dodatkową uciążliwością było bardzo duże zróżnicowanie 

wielkości i jakości owoców w obrębie pola. Dramatycznie wyglądały końce rzędów, na których na 

uwrociu powstawała nadwyżka nawozowa. Dopiero wyniki badań Rolanda Plochera prowadzone 

w Szwajcarii i Niemczech uświadomiły mi, że uciążliwe chwasty to są zioła, których gleba potrzebuje do 

naprawy swojej zakiszonej struktury. Także koło się zamyka i nawet przy niskim koszcie zamienników 

glifosatu – utrzymywanie czarnego ugoru w rzędach drzew ponad to co jest konieczne – nie ma sensu –

bo co roku będzie przybywać uciążliwych chwastów i tak w koło. Obecnie od 3 lat jestem na etapie 

utrzymania ugoru z pomocą herbicydów tylko w okresie do końca czerwca. Dalsza kontrola 

zachwaszczenia jest utrzymywana za pomocą opryskiwania minerałami typu chlorek wapnia i innymi. 

Chwasty nie są likwidowane – lecz tracą wigor i w zależności od przebiegu pogody zazwyczaj 

zatrzymują wzrost. 
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Fot.1. Chwasty w rzędach po opryskaniu chlorkiem wapnia w 2018 r. – lepsze działanie po 
słonecznej stronie rzędów.

Może fot. 1 nie jest zbyt dobra zachętą do tej metody – ale jeśli opryskiwanie rozpocznie się 
odpowiednio wcześniej i w suchym roku, to efekty są bardziej przyzwoite - patrz fot. 2

Fot 2. Efekty pielęgnacji pasa ugoru w roku 2019 – suchy sierpień.

To jest bezpieczny sposób na kontrolę wzrostu, gdyż jabłka w niskich partiach drzew nie 
tracą wartości handlowej i są bezpieczne pod kątem pozostałości – fot.3.

PLOCHER WITALNE PLANY UPRAW
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Fot. 3 . Poparzenia liści owoców sprzyjają w fazie przedzbiorczej lepszemu wybarwieniu 
owoców znajdujących się tuż nad ziemią. Obok widoczne są uszkodzenia i zamieranie 
wrażliwszych dwuliściennych chwastów.

Już w drugim roku po zastosowaniu melasy z dodatkami uszlachetniającymi 
glebę plocher humus gleba pojawiły się pierwsze efekty znacznego wzrostu populacji 
dżdżownic, które najchętniej żerowały w przejazdach w miejscach najbardziej ubitej gleby 
kołami maszyn i traktorów – fot. 4. Widoczne koprolity (kopczyki odchodów) są 
potwierdzeniem, że właśnie w tych miejscach jest dużo pożywienia z materii organicznej po 
koszeniu i rozdrabnianiu gałęzi. Tym samym, w przypadku ulewnych deszczy, nie tracimy 
wody, która ma gdzie wsiąkać i mniej intensywnie spływa. Podglebie jest bardziej 
napowietrzone, przez co nie występują warunki dla beztlenowego procesu kiszenia, gnicia 
resztek materii i niszczenia struktury gruzełkowatej.
Spulchniające działanie dżdżownic powoduje zwiększenie liczby porów glebowych, które 
mogą sięgać nawet do głębokości 2 m i więcej. Powstałe korytarze są ułatwieniem dla 
rozwijających się korzeni. W ciągu sezonu dżdżownice (może być ich nawet do miliona sztuk 
na hektarze) są w stanie przerobić dziesiątki ton gleby poprawiając jej właściwości 
biologiczne i wzbogacając ją w łatwiej przyswajalne składniki pokarmowe.

INWESTYCJA W WITALNOŚĆ GLEBY TO PRZYSZŁOŚĆ 
TWOJEGO GOSPODARSTWA
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Fot. 4 – Przy sprzyjających warunkach wilgotnościowych po opryskaniu gleby roztworem 
plocher humus gleba lawinowo wzrasta populacja dżdżownic.
Nie stanowi dla nich przeszkody gleba po opryskaniu glifosatem w pasie pomiędzy kołami 
maszyn – fot. 5.

Z NAMI ŁATWO PRZEJDZIESZ NA EKOLOGIĘ
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Fot. 5 . Wielokrotne ugniatanie gleby nie degraduje jej dopóki są tam wtłaczane resztki 
trawy po koszeniu, opadłe liście i usunięte gałęzie – to przyciąga dżdżownice, a te z kolei 
krety. Gleba jest ponownie spulchniona i napowietrzona. Z tego pola woda nie spływa 
nawet przy intensywnych opadach – jak ostatnio 1 września: 72 mm opadu w ciągu około 
16 godzin!



9

Nowe nasadzenia nie są już zakładane po karczowaniu starych pni drzew, 
które stanowią doskonałe źródło pożywienia dla mikroorganizmów i dżdżownic. Jeśli jest 
taka możliwość, to zachęcam wszystkich, żeby nie wyjaławiać gleby z materii organicznej 
i nie demolować struktury gleby poprzez uprawę orkową, głęboszowanie, bronowanie lub 
talerzowanie. Przy zabiegach mechanicznie spulchniających glebę drastycznie zmniejsza się 
populacja dżdżownic, a gleba jest narażona na silną erozję w czasie ulewnych deszczy 
i możemy niepotrzebnie utracić tony humusu z najlepszej warstwy gleby, które były 
budowane przez setki lat!
Po dwóch lub trzech latach prawie nic nie zostaje z części korzeni i pni znajdujących się 
w glebie, a po 4 latach nie ma śladu już po części nadziemnej nisko ściętej – fotografia 
nr 6 i 7.

Fot. 6. Pieniek ponad 20 letniej jabłoni nisko ścięty, po 2 latach rozkładu w glebie 
pielęgnowanej plocher humus gleba.

Fot 7 . Gąbczasta – przekompostowana 
materia jako pozostałość po pieńku po 3 
latach w glebie z pielęgnacją plocher
humus gleba.
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Do aplikacji zawiesin do pielęgnacji gleby w rzędach, doskonale sprawdziły się 
dysze XP BoomJet firmy TeeJet rozpryskujące po obu stronach opryskiwacza ciecz w postaci 
bardzo grubych kropli odpornych na znoszenie:
• mniejsze rozmiary #10, #20 lub #25 o wypływie do 10 l/min (kolor fioletowy to dysz  #25) 

osadzone w korpusie QJ39685 z nakrętką z gwintem ¼” zasilanym wężem standardowym
12 mm (½”) są używane do aplikacji preparatów kontrolujących poziom zachwaszczenia,

• rozmiar XP BoomJet numer #40 i #80 (dysza biała) jest wykorzystywany do aplikacji
ciekłych nawozów mineralnych w warunkach przed spodziewanym opadem deszczu. Są
osadzone w przemysłowym korpusie z zaworem zwrotnym do większych przepływów
powyżej 30 l/min. Korpus jest zasilany wężem 19 mm (3/4”)

Fot 8 . Stary opryskiwacz sadowniczy przystosowany do wydajnej opryskiwania 
obustronnego z większymi prędkościami dyszami TeeJet XP BoomJet. Duża średnica kół jest 
idealnym rozwiązaniem dla niwelowania nierówności pola i utrzymania dysz na stałej 
wysokości bez zbędnego kołysania. Duży zasięg opryskiwania z łatwością umożliwia 
opryskiwanie w szerokim pasie do 3 metrów.

Na fotografii jest widoczny również bardzo przydatny kolejny produkt agro-katalizator firmy 
PLOCHER zmieniający właściwości wody i w efekcie wzmacniający wchłanianie roztworów 
kontrolujących wzrost chwastów. Więcej o tym produkcie w kolejnym numerze informatora 
do którego lektury już teraz serdecznie zapraszam.
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Na fotografii 9 jest przedstawiony ten sam opryskiwacz wyposażony tylko w belkę 
umieszczoną z tyłu do pielęgnacji gleby łącznie z pasem murawy. W okresie wiosennym służy 
jednocześnie do wspomagania ochrony kwitnącego sadu przed przymrozkami.

Fot 9 . Początkowo opryskiwacz był wyposażony tylko w belką tylną z dyszami Turbo 
FoodJet TF TeeJet o okrągłych przekrojach umożliwiających aplikację trudnych zawiesin.
Tą belką dostarczany jest również raz w roku siarczan magnezu i inne mikroelementy przy 
okazji aplikacji plocher humus gleba.

Poniżej na fot.10 jest umieszczony aktualny (25 sierpnia 2021) obraz ziemi rozsypanej na 
murawie – dzień przed zrobieniem zdjęcia spadło 52 mm deszczu. Nie ma sklejenia gleby 
pomimo, że glina występuje na głębokości ok. 60 cm, a w okresie od czerwca spadło ok. 
300 mm deszczu, to gleba zachowuje przewiewność.
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Fot. 10  Gleba rozsypana w koleinie.

Inż. Piotr Zasiewski
piotr@agrojet.pl

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL
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