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Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Naszego Szefa – wielkiego wynalazcy i wizjonera, twórcy agrotechnologii inaczej –

właściciela firmy PLOCHER GmbH integral-technik w Meersburgu

PANA ROLANDA PLOCHERA

Pan Roland Plocher urodził się 18 maja 1940 r., a zmarł 14 października 2021 r.

Jest wynalazcą technologii przekazu informacji niemagnetycznych, która znalazła m.in.

zastosowanie w rolnictwie pod nazwą agrotechnologia inaczej.

Należy do pionierów myśli poszukujących ukrytych sił Natury i jej podstawowych praw

i prekursorów praktycznego ich wykorzystania w życiu człowieka. Szczególne zastosowanie myśl ta

znalazła w rolnictwie opartym o naturalne prawa Przyrody.

Dla nas był nie tylko wspaniałym Szefem, ale też prawdziwym Przyjacielem. Jesteśmy

wdzięczni za możliwość wieloletniej współpracy z Panem Rolandem i zobowiązani do

kontynuowania Jego dzieła, które – jak zawsze podkreślał – ma służyć ludziom dla ich dobra –

zdrowia, które powinna zabezpieczać zdrowa gleba, wysokiej jakości naturalna żywność i zdrowe

środowisko życia zwierząt i ludzi.

Myśl i duch Rolanda pozostaną już na zawsze wpisane w Jego wynalazek oryginalnej

technologii i szeroką gamę produktów z charakterystycznym logo wody, jako nośnika energii życia

i pamięci.

Pan Roland Plocher uznawany jest za jednego z wybitnych odkrywców Praw Natury. W życiu

zawodowym i prywatnym był bardzo skromną osobą. Zawsze podkreślał, że Jego wynalazek ma

wyprzedzać czas i służyć wyłącznie dobru człowieka ratując go przed zagrożeniami wynikającymi

z zatruwania środowiska przyrodniczego.

Jesteśmy przekonani o Jego wielkim dziele i zasługach w praktycznym upowszechnianiu

wiedzy o Prawach Natury, która podarowała Mu zdolności do poznania tych Praw i szerokiego ich

zastosowania w praktyce.

Pożegnanie Ś.P. Rolanda Plochera odbyło się w siedzibie firmy w Meersburgu przez grono

Rodziny i najbliższych współpracowników.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 listopada 2021 r. o godz. 14.00 w Kościele

Nowoapostolskim w Überlingen.

Z wyrazami szczerego współczucia Rodzinie, najbliższym współpracownikom,  

całej załodze firmy i wszystkim Przyjaciołom

W imieniu PLOCHER GmbH integral-technik

Zarząd - Monika Junius i Sandra Reiser

oraz przedstawiciel firmy PLOCHER w Polsce Aleksander Gamza 

wraz z załogą firmy BESKOM Sp. z o.o. w Mikołowie
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Poznał Prawa Natury i je zastosował,

Uczył też z nich korzystać, gdy nam podarował.

Tajemnicę Natury w Kręgu zapisywał

I Agrotechnologią inaczej nazywał.

Pamięć w wodzie utrwalił, dlatego jej logo 

Stało się dla rolnictwa ekologii drogą.

Jest też znakiem dla firmy, którą dla nas stworzył, 

Niewątpliwie to dzieło, w którym jest Duch Boży.

Józef Inorowicz
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CO TO JEST SYSTEM PLOCHER
I JAK DZIAŁAJĄ PRODUKTY TEGO SYSTEMU

Szanowny Rolniku - Hodowco 

Badając przez wiele lat prawa rządzące Przyrodą doszedłem do przekonania, że 
podstawowym jej prawem jest przenoszenie cech genetycznych żywych organizmów 
przy pomocy informacji zawartej w materii ożywionej. Raz ożywiona materia nie 
zatraca swoich właściwości, ale mając ograniczony czas życia przekazuje je stale na 
nowe formy, które są identyczne z pierwotna formą. Przekazywanie to następuje 
zatem w sposób naturalny, bez ingerencji czynników zewnętrznych. Na procesy te 
oddziaływają jednak czynniki zewnętrzne zakłócając je i doprowadzając do 
deformacji, co skutkuje zniszczeniem naturalnego układu biodynamicznego, jaki był 
optymalny w chwili jego powstania. Zniszczenie tych układów obserwujemy obecnie 
w całej Przyrodzie – od jakości wody i powietrza poczynając, a na glebie, żywności 
i ostatecznie na zwierzętach i człowieku kończąc. Zastanawiając się nad drogą  
naturalnego, czyli powszechnie funkcjonującego w Przyrodzie, sposobu przenoszenia 
cech organizmów żywych, bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka, doszedłem do 
wniosku, że istnieje w Przyrodzie katalizator, który ma postać określonej informacji. 
Ale jak ta informacja jest przekazywana? Otóż jedynym sposobem jej przekazania 
musi być jakiś nośnik materialny, z którym ta informacja nie wchodzi w stałą reakcję 
chemiczną  i jest z niego uwalniana na określoną materię ożywioną. Mój pomysł 
polegał na opracowaniu takiej metody fizycznej, która pozwoliłaby przenieść drogą 
niemagnetyczną tą informację stanowiącą katalizator dla uruchomienia procesów 
biologicznych w ożywionej materii przywracających jej naturalne, pierwotne 
właściwości. A zatem oznacza to, że wodzie można przywrócić jej właściwość 
naturalną, czyli taką, jaka miała ona wypływając ze źródła, glebie jej naturalną 
żyzność, roślinom, ich naturalną witalność, co oznacza, że pożywieniu 
wytworzonemu z tych roślin – naturalne zdrowe właściwości. Co to oznacza dla 
ostatniego członu tego łańcucha, czyli zwierząt i człowieka, nie trzeba szerzej 
uzasadniać. Odżywiając się zdrowym pokarmem zachowuje się dobre zdrowie i żyje 
w warunkach zdrowego, naturalnego środowiska. Aby jednak te warunki uzyskać 
wymagane jest konsekwentne przestrzegania zasad, jakie opracowałem dla systemu 
nazwanego od swego nazwiska „SYSTEMEM PLOCHER”. Nie jest to zarozumiałość 
z mojej strony, ale chciałbym w ten sposób podkreślić innowacyjność pomysłu 
i niejako zastrzec sobie na niego patent, gdyż zdaję sobie sprawę, że obecnie na 
świecie istnieje bardzo wielu poszukiwaczy naturalnych sposobów oddziaływania na 
organizmy żywe w celu optymalizowania ich procesów biologicznych.  
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W najbardziej skondensowanej formie definicję Systemu Plocher można 
przedstawić następująco: 
SYSTEM PLOCHER polega na przenoszeniu drogą niemagnetyczną w każdym 
czasie i miejscu pożądanej informacji energetycznej poprzez wykorzystanie 
katalizatora w formie np. czystego tlenu powodującego pożądaną aktywację  
naturalnych procesów biologicznych w ożywionej materii, nie wchodząc z tą 
materią w reakcje chemiczne.
System PLOCHER tym różni się od znanych metod chemicznych, że sam w sobie 
taką metodą nie jest, a w całości opiera się na prawach Przyrody, czyli jest 
całkowicie bezpieczny dla stosujących go osób i środowiska. Przyczynia się do 
biologizacji środowiska, a w odniesieniu do efektów ekonomicznych, stanowi 
o wysokim wskaźniku efektywności, co zostało już udowodnione w praktyce. 

System opracowałem i wdrożyłem do praktyki w 1980 r. W okresie 35 lat 
doświadczeń w pełni potwierdziłem jego założenia. Efekty były w pierwszej 
kolejności zauważalne przez osoby, które go stosowały, a potem uzyskiwały one 
potwierdzenia w wyniku przeprowadzonych badań naukowych. Zasada, iż to 
praktyka rolnicza wyprzedza teorię i w moim przypadku znalazła zastosowanie.

Mając już  opracowaną i  wszechstronnie sprawdzoną metodę założyłem 
w Merseburgu firmę - PLOCHER GmbH integral-technik, w której rozpocząłem 
produkcję preparatów o nazwie PLOCHER, które uzyskały certyfikaty jakości: 
ECOCERT dla ekologii, DIN EN ISO 9001:2015 oraz wielu jednostek 
certyfikujących w Niemczech.

Przedstawiając w sposób ogólny informacje o swojej  firmie, oddaję do rąk 
polskich rolników oraz hodowców swoje produkty zachęcając do zapoznania się 
z treścią broszurki oraz ofertą handlową firmy i skorzystanie z możliwości ich 
zastosowania.  
Gwarantuję uzyskanie pełnej satysfakcji i pozostanie już stałym klientem firmy 
i Systemu PLOCHER.

Z poważaniem

Roland PLOCHER 

Meersburg, wrzesień 2015 r
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Roland Plocher - Na targach polowych DLG 2018
Spotkania odbywają się co dwa lata, odwiedzają nas regularnie
uczniowie szkół rolniczych wraz z nauczycielami i poszerzają swoją 
wiedzę na temat WSPÓŁPRACY Z PRAWAMI NATURY w uprawach
i w hodowlach.

Inni zalecają rolnikom:

…wprowadź bakterie, zastosuj nawozy mineralne, 
zwalczaj chemią….

PLOCHER Agrotechnologia Inaczej stworzona
przez pana Plochera oznacza:

PRACUJ WEDŁUG PRAW NATURY !                            
…. otwórz oczy, pomyśl, odbuduj środowisko. 
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Targi DLG - dni Pola w Niemczech 2016

Odwiedziny stoiska firmy PLOCHER przez
naukowców z komisji DLG ds. Środków Ochrony 
Roślin, którzy dowiadywali się bezpośrednio
u Pana Rolanda Plochera oraz Pani Moniki 
Junius, jak wygląda współpraca z Naturą
w naturalnym systemie PLOCHER.

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL
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Inwestycja w witalność gleby - odbudowę próchnicy. 

Wymiana doświadczeń ekologicznych rolników:
Thomas Leins i Jochen Schmid 
oraz Roland Plocher.
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ZASOBY:

➢ CHROŃ

➢ TWÓRZ

➢ UTRZYMUJ

ROLAND PLOCHER

„Zacznij współpracować z Kręgiem Natury”

poprzez: 

- witalizację każdego środowiska
- wykorzystanie naturalnego potencjału 

własnego gospodarstwa

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL



10

• Naturę zrozumieć
• Naturę kopiować
• z Naturą współpracować

…zamiast przeciw jej prawom
walczyć !

Viktor Schauberger

PLOCHER agrotechnologia inaczej
Natura jest dla nas wzorcem od ponad 40 lat



ROLAND PLOCHER

…jedyna droga w rolnictwie
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z naturą

poprzez
permanentne wspieranie

procesów podtrzymujących
istnienie form żywych 

WWW.PLOCHERPOLSKA.PL
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ROLANDOWI PLOCHEROWI – W OSTATNIM SŁOWIE

Krąg Natury symbolem jawi się prostoty,
Ludzie zbyt już odeszli i skomplikowali,
A to w nim się zawiera cały środek złoty
Byśmy go zrozumieli i zastosowali.

Natura tajemnice swe Mu przekazała,
A gdy poznał jej Prawa, zaczął je stosować,
Tak Agrotechnologia inna powstawała,
By to, co naturalne, udało zachować.

Wybrała Go Natura, a przez nią Bóg działa,
Był zatem jej wybrańcem, Bóg dał Mu talenty,
To Natura swe Prawa Jemu ujawniała,
I w Kręgu zapisała Mu swój obraz święty.

Tam, gdzie się rodzi życie, chronić go potrzeba,
Nadzieja dla rolnika ma kolor zielony,
Tajemnica Rolanda ściągana jest z nieba,
Ludziom niesie ratunek, gdy świat zagrożony.

To, co nam pozostawił w swoim testamencie
Odczytujemy dzisiaj, jak działać w przyszłości,
Jak odnajdować Prawa Przyrody w  zamęcie;
Krąg Natury prowadzi do doskonałości.

Roland już ją osiągnął, bo przez całe życie
Udowodnił, że  swoje wykonał zadanie,
Przekazał tajemnicę – to Jego odkrycie,
I przez nie już na zawsze z nami pozostanie.

Odczuwam, że Duch Jego wciąż nam towarzyszy,
Wtedy, gdy Jego wiedzę  jak światło niesiemy,
On wspiera nasze czyny, myśli nasze słyszy,
Przyrzekamy, że dzieło Jego rozwiniemy.

Józef Inorowicz


