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WSTĘP

Październikowy numer naszego Biuletynu postanowiliśmy poświęcić pokazaniu 
przyczyn występowania w uprawie kukurydzy groźnej choroby grzybowej tej rośliny, mianowicie 
głowni guzowatej. Pod nazwą głowni guzowatej kukurydzy wywoływanej przez grzyb ustilago maydis
występuje też druga choroba – głownia pyląca kukurydzy.

Na ogół uważa się, że na występowanie choroby największy wpływ mają czynniki pogodowe 
np. długotrwała susza bądź nadmierne opady w okresie wegetacji. Obserwacje specjalistów firmy 
PLOCHER wskazują również na możliwość sprzyjania chorobie niekorzystnych procesów zachodzących 
w glebie. Dochodzi do nich w warunkach uprawy kukurydzy w długoletniej monokulturze, 
intensywnego nawożenia mineralnego, niskiego poziomu próchnicy i wysiewu niezaprawionych 
nasion. 

Głownia guzowata kukurydzy atakuje zarówno łodygi jak i kolby. Szkodliwość jest bardzo 
wysoka w uprawie na ziarno. Straty w plonie mogą osiągać od 5-10% nawet do powyżej 50%. 
Sporadycznie spotkać można porażenie całych plantacji.

Zbiór porażonej  kukurydzy na kiszonkę nie stanowi wprawdzie poważnego zagrożenia dla 
zwierząt, ale zaleca się aby ograniczać skarmianie taką kiszonką ciężarnych samic. Grzyb wytwarza 
w roślinach alkaloidy, których toksyczność jest jednak słabsza od sporyszu.

W technologii firmy PLOCHER zwracamy szczególną uwagę na zastosowanie do nawożenia 
przekompostowanej gnojowicy i obornika, a także preparatu plocher humus gleba. Na właściwości 
tego preparatu zwracaliśmy już wielokrotnie uwagę. Przypominamy również na czym polega różnica 
między kompostowaniem i gniciem. W zdegenerowanej glebie powstają sprzyjające warunki do 
rozwoju grzybów pasożytniczych dla roślin uprawnych.

Na łamach Biuletynu prezentujemy rolników, z którymi od wielu już lat firma PLOCHER 
współpracuje dokonując w ich gospodarstwach obserwacji w uprawach roślin i stwierdza, że  
stosowane tam zalecenia pozytywnie wpływają na stan zdrowotności roślin i jakość plonów.

Ponieważ już rozpoczęły się zbiory kukurydzy warto dokonać dokładnej lustracji plantacji pod 
kątem stwierdzenia występowania głowni guzowatej.  W przypadku występowania choroby powyżej 
progu szkodliwości proszę przeanalizować te czynniki, na które rolnik ma wpływ, ale także ocenić 
efektywność ekonomiczną stosowanej technologii konwencjonalnej. Okaże się, że nasza technologia 
wcale nie jest droższa, a efekty są trwalsze i przyczyniają się do zwiększenia życia mikrobiologicznego 
gleby, wzrostu próchnicy i generalnie podniesienia witalności.

ZDROWA GLEBA = ZDROWE ROŚLINY

mailto:a.gamza@plocher-polska.pl
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Masz problemy ze zgnilizną
w uprawach ?
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Z głownią guzowatą kukurydzy ?

Ze zbitą glebą ?

Z beztlenowym
środowiskiem ?

Jaka będzie JAKOŚĆ Twojej kiszonki ?



Jak powstaja tego typu
problemy ?
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Gleba jest organizmem żywym i jednocześnie jelitem rośliny. Problemy z chorobami
grzybowymi w uprawach ukazują nam, że doszło do powstania beztlenowych
warunków w glebie.

Przyczyną tworzenia takiego negatywnego środowiska jest:

1. Wprowadzanie beztlenowych, nieprzekompostowanych
gnojowic i oborników. 

2. Wprowadzanie nadmiernych ilości nawozów mineralnych.

3. ŚOR do zwalczania chorób i szkodników.

4. Głęboka orka chemicznie obciążonej gleby i resztek pożniwnych.

Stosowane w uprawach ŚOR mają na celu ciągłe, nieskończone zwalczanie
objawów. Są również stresem dla roślin, a ich pozostałości w słomie i glebie
powodują: zubożenie mikroflory odpowiedzialnej za rozkład materii, zbitą
strukturę, obniżenie pH i zawartości próchnicy, redukcję populacji dżdżownic.



Firma PLOCHER od 40 lat oferuje naturalne rozwiązania wspomnianych
problemów.

Gnojowice & oborniki
Poprzez tlenową aktywację gnojowic oraz tlenowe kompostowanie oborników,
już w hodowlach powstaje dobry klimat dla zwierząt, a równolegle
produkowane są wysokowartościowe nawozy naturalne w formie płynnych lub
stałych humusów - dla własnych upraw. 
Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że takie nawozy powstają w przyspieszonym
czasie, mają wyższą wartość nawozową i są bez zgnilizny, gotowe do 
wprowadzenia do gleby - czyli w optymalny sposób wykorzystane. 
PLOCHER system daje rolnikom możliwość do znacznych redukcji coraz to
droższych nawozów mineralnych, które przyczyniają się do odbudowy
próchnicy jak i życia biologicznego w glebie.

Ponadto wprowadzenie dodatkowego produktu – aktywatora gleby plocher
humus gleba (me) ma na celu:

- stworzenie tlenowych warunków, 
- uaktywnienie życia biologicznego,
- odbudowę struktury gruzełkowatej,
- rozwój populacji dżdżownic,
- odbudowę próchnicy,
- optymalny rozkład resztek pożniwnych z poprzedniej uprawy i wytworzenie

z nich naturalnego nawozu, dzięki któremu już w pierwszym roku możemy
zredukować nawozy mineralne o 20%. Dalsze redukcje są jak najbardziej
możliwe!

- systematyczną redukcję ŚOR i ich pozostałości,
- tworzenie witalnej, żyznej gleby, w której będą rosły takie też rośliny.
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Najważniejsze jest
odpowiednie - TLENOWE
ŚRODOWISKO W GLEBIE

ZDROWOTNY KONCEPT DLA TWOJEJ GLEBY

ZAPOZNAJ SIĘ Z PLOCHER WITALNYMI PLANYMI UPRAW



GNICIE & KOMPOSTOWANIE
dwaj przeciwnicy

Zgnilizna (beztlenowa) w glebie, jest
powodem m.in. problemów:

• wysoka zawartość fusarium
w glebie (15-20%)

• wprowadzenie organicznej masy
z dużą ilością azotu powoduje
zapachy gnilne
(nieprzekompostowane oborniki,
gnojowice)

• duże natężenie insektów,
szkodników i chorób

• następująca degradacja gleby 
w wyniku nadmiernego stosowania   
agrochemikaliów

KOMPOSTOWANIE – proces tlenowy 
w glebie - wysoka aktywność 
biologiczna ogranicza występowanie 
problemów:

• obecność organizmów
tworzących substancje
antybiotyczne

• niska zawartość fusarium
w glebie (5%)

• tlenowe procesy - gleba pachnie 
świeżo i przyjemnie, jak ściółka 
leśna

• doskonałe zdolności
magazynowania powietrza i wody  
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ZROZUM PRAWA NATURY,
A ZAOSZCZĘDZISZ !



Jedno pole - dwie metody
zmiany od jesieni do wiosny na byłym polu kukurydzy
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System PLOCHER do uprawy:
- gnojowica - płynny humus
- plocher humus gleba 

Kontrola:
- cuchnąca gnojowica
- konwencjonalna uprawa

STAN TWOJEJ GLEBY JEST NAJWIĘKSZYM KAPITAŁEM TWOJEGO 
GOSPODARSTWA!

Jesień-2019
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Próba ze szpadlem
wyraźnie wykazuje
luźną strukturę gleby

W prosty sposób i bez
kosztów możesz
sprawdzić zmiany po
zastosowaniu systemu
PLOCHER

Kontrolna część pola:
gleba znacznie zbita

Wiosna-2020

Wiosna-2020
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Kontrola: zbita struktura, mała aktywność dżdżownic, 
resztki po słomie są ciężko łamliwe

PLOCHER: duża aktywność dżdżownic, gleba jak gąbka, 
pozostałości słomy bardzo kruche, przyjemny zapach
gleby



Zastosuj system PLOCHER na własnym
polu i dokonaj porównania
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Kontrola PLOCHER



Zdrowa gleba i rośliny
od początku do końca uprawy
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