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WSTĘP
W lutym panują nadal warunki zimowe, ale w gospodarstwach, gdzie prowadzona jest

produkcja zwierzęca, trwa intensywna praca. Pracują ludzie i zwierzęta hodowlane, wytwarzane są
żywiec (chlewnie, obory z bydłem mięsnym) i mleko (obory mleczne), ale także cenne nawozy
naturalne – obornik i gnojowica.

W tej swoistej fabryce nawozów jakże cennej w dzisiejszych czasach, nie obywa się bez
problemów. Związane są one z pogarszaniem się stanu higienicznego obiektów inwentarskich,
przykrymi odorami powodowanymi przez toksyczne gazy (metan, amoniak), ale także przez
namnażanie się bakterii beztlenowych. Najbardziej znaną z nich jest bakteria beztlenowa –
niesymbiotyczna Clostridium perfringens.

W tym numerze Biuletynu postaramy się pokazać rolnikom, jak można rozwiązywać szereg
problemów w oborze wykorzystując technologię PLOCHER, w tym jej podstawowy produkt plocher
humus płynny. Zwrócimy przy okazji uwagę na właściwości dobrze przygotowanej gnojowicy jako
wysokowartościowego nawozu naturalnego. Przypominamy, że - wg IUNG - 1 m³ gnojowicy o ok.
10% s.m zawiera: 4,3 kg N. 3,3 kg P2O5, 2,3 kg K2O. Stosując taką gnojowicę jako nawóz naturalny
w ilości ok. 30 m³/ha wprowadza się do gleby: 129 kg N, 99 kg P2O5 i 69 kg K2O. Ilości te
odpowiadają ok. 280 kg mocznika, 250 kg superfosfatu potrójnego o 115 kg soli potasowej.
Uwzględniając obecne ceny w/w nawozów można zaoszczędzić ok. 2000 zł/ha. Dodatkowo
do gnojowicy wprowadza się siarkę, magnez i mikroelementy. Gnojowica ma także zdolność
stymulacji życia biologicznego gleby, wspomaga proces mineralizacji materii organicznej z przyoranej
słomy czy nawozów zielonych.

Na przykładach pokażemy jak odbywa się cykl przenoszenia szczepu Clostridium perfringens
z gleby, poprzez paszę do zwierzęcia hodowlanego (w naszym przykładzie do bydła) i dalej do
odchodów znajdujących się w gnojowicy. Hodowcy bydła, zwłaszcza w wielkotowarowej produkcji,
znają dobrze problemy wynikające z tworzenia się tzw. kożuchów w zbiornikach z gnojowicą. Nasza
technologia PLOCHER umożliwia ich likwidację bez zastosowania mechanicznych mieszadeł ( Ważne!
Znaczna oszczędność energii elektrycznej).

Z podobnymi problemami, których przyczyna tkwi w silnym namnażaniu się w zbiornikach
z gnojowicą bakterii beztlenowych, mają właściciele biogazowi rolniczych, gdzie z kolei bakterie te
zasiedlają poferment. Wykorzystywany potem jako nawóz infekuje glebę, stamtąd w formie
przetrwalnikowej dostają się do paszy dla zwierząt i cykl przenoszenia beztlenowców się powtarza.
Likwidując objawy np. w postaci zachorowania zwierząt, faktycznie likwidujemy skutki, ale nie
przyczyny. Główne motto PLOCHERA brzmi: „Leczyć przyczyny, zamiast zwalczać objawy” znajduje
w tym przypadku pełne uzasadnienie dla zastosowania naszej technologii.

Zachęcając do wnikliwego zapoznania się z treścią Biuletynu, wyrażam nadzieję, że każdy
hodowca inwentarza winien przeanalizować przyczyny problemów z jakimi się spotyka i znaleźć ich
rozwiązanie. Jesteśmy w stanie mu w tym pomóc i to w taki sposób, że w żadnym przypadku nie
stworzymy zagrożeń dla środowiska, a wręcz przeciwnie, będziemy je chronić zarówno w obiekcie
inwentarskim, glebie i roślinach stanowiących paszę dla zwierząt. Ostatecznie także sprzyjać to
będzie ochronie zdrowia konsumentów żywności produkowanej z surowców rolniczych.

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, 
www.plocherpolska.pl
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PLOCHER
„ROZPUŚCI” TWOJE 

PROBLEMY
W GNOJOWICY – BEZ 

MIESZADŁA

3Początek aktywacji gnojowicy (szamba) w zbiorniku

Pod rusztami Poferment z biogazowni

SPECJALISTA OD ROZKŁADU KOŻUCHÓW
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Produkt PLOCHER do uaktywnienia tlenowego środowiska
w gnojowicy – już od pierwszego dnia hodowli

Przykład aplikacji plocher humusu 
płynnego (me) w oborze na ruszta
i legowiska

plocher humus płynny
nośnik - melasa wolna od GMO (me) 
nr art.: af 1671 (10 litrów) 

Pierwsze zastosowanie:

• 1,5l/100m³ gnojowicy, po poprzednim rozcieńczeniu w większej ilości wody (100-200 l)
wlać do gnojowicy pod rusztami lub w zbiorniku zbiorczym, pod kożuch i dobrze
wymieszać w płynnej części.

Następnie - systematycznie co tydzień:  

• 2 ml/m² z odpowiednią ilością wody, poprzez oprysk na ruszta i legowiska. 

Uwagi: Wskazane wycofanie wapna, dezynfekcji legowisk.
Ewentualnie stosować przyjazne produkty typu, kreda, trociny, weglan w.

PLOCHER 
HUMUS-PŁYNNY HUMUS OBORA
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PROBLEMY 
Z BEZTLENOWCAMI 

W HODOWLACH

1. Gospodartwo Rolne P. Mariusz (PM) – PROBLEMY Z BEZTLENOWCAMI

- Duże problemy z beztlenowcami w paszach, a w konsekwencji także w hodowli
- Stosowanie cuchnącej gnojowicy i nawozów mineralnych na trawy i kukurydzę
- Wysokie koszty leczenia zwierząt na beztlenowce
- Intensywny zapach amoniaku w oborze przez cały rok
- Kożuchy w gnojowicy – częste, mechaniczne mieszanie gnojowicy
▪ 16.12.2021 – badanie gnojowicy bez aktywacji PLOCHEREM

Rozpoczęcie współpracy z PLOCHEREM
28.12.2021 – rozpoczęcie systematycznej (cotygodniowej) aplikacji plocher humusu
płynnego do gnojowicy – oprysk na ruszta.

- Na przełomie lutego i marca, po 2 miesiacach współpracy z PLOCHEREM, będą dokonywane 
ponowne badania gnojowicy.

- Porównanie – patrz tabele 1, 2 i 4 oraz wykresy 1 i 2.

2. Gospodartwo Rolne K. Mirek (KM) - REDUKCJA PROBLEMÓW DZIĘKI TECH. PLOCHER

- Duże problemy z beztlenowcami w paszach, a w konsekwencji także w hodowli
- Stosowanie cuchnącej gnojowicy i nawozów mineralnych na trawy i kukurydzę

CHCEMY ODEJŚĆ OD PROBLEMÓW - WPROWADZAMY TECHNOLOGIĘ PLOCHER
01.10.2021 – rozpoczęcie dozowania plocher humusu płynnego do gnojowicy.

- W oborze dokonywana jest separacja plocher aktywnej gnojowicy. Separat wykorzystywany
jest do ścielenia legowisk.

- Kolosalna poprawa klimatu w oborze, redukcja amoniaku.
- Po 2 miesiącach rozpuszczenie wszystkich kożuchów pod rusztami.
- Wycofanie automatycznego (cotygodniowego), mechanicznego mieszania gnojowicy = 

oszczędność energii = zmniejszenie kosztów!
▪ 16.12.2021 – badanie gnojowicy PLOCHER na mikrobiologię oraz mikro-

i makroelementy. 
- Porównanie - patrz tabele 1, 2 i 4 oraz wykresy 1-2.
- Na przełomie lutego i marca, po 5 miesiącach współpracy z PLOCHEREM będą dokonywane 

ponowne badania gnojowicy.

WYELIMINUJ PRZYCZYNY ZAMIAST ZWALCZAĆ SKUTKI
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14 000 000

23 000 000

890 000 2 100 000

GOSPODARSTWO PM GOSPODARSTWO KM

C
FU

/g

Całkowita liczba drobnoustrojów tlenowych

Całkowita liczba drobnoustrojów beztlenowych

Wykres 1. Zawartość mikroorganizmów tlenowych 
i beztlenowych w badanych gnojowicach

Parametry/ ilość bakterii w 1g Gospodarstwo PM
kontrola

Gospodarstwo KM
PLOCHER

Całkowita liczba drobnoustrojów tlenowych 14 000 000 23 000 000
Całkowita liczba drobnoustrojów 
beztlenowych 890 000 2 100 000

Clostridium (przetrwalniki)/g 1 000 400

Tabela 1. Zawartość mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych w badanych gnojowicach

BEZTLENOWCE W OBORZE
I PASZY?

PLOCHER ROZWIĄŻE
TWOJE PROBLEMY

WNIOSKI: 
Technologia PLOCHER doprowadza do zmiany danego środowiska w bardziej tlenowe, 
bez wprowadzania jakichkolwiek bakterii!. W takich warunkach aerobowe bakterie
rozkładają dotychczasowe kożuchy, zapobiegają powstawaniu nowych, redukują
amoniak, a gnojowica staje się płynnym humusem – do odbudowy próchnicy oraz
tlenowego środowiska w glebie. PLOCHER humus płynny zapobiega rozojowi
przetrwalników beztlenowców w uprawach, które jednocześnie są powodem
powstawania beztlenowych problemów w paszach.

1 000

400

Gospodarstwo
PM

Gospodarstwo
KM

C
FU

/g

Clostridium (przetrwalniki)/g

Wykres 2.  Zawartość Clostridium 
(jtk-przetrwalniki)/g

Badanie przeprowadzone przez Laboratorium Mikrobiologiczne w Niemczech

HUMUS OBORA
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Nazwa próbki TMR

Ogólna liczba bakterii 
beztlenowych redukujących

Perfringers *
(jtk/g)

Gosp. 1 – produkujące biogaz** kontrola 80
Gosp. 2 – KM ** kontrola 330

Gosp. 3 – JP Ciechanów - PLOCHER
- od 4 lat PLOCHER aktywacja gnojowicy
- od 2 lat PLOCHER humus gleba w uprawach

< 10

Gosp. 4 – MAZURY ** kontrola 230

Przedziały
Liczba zarodników 

Clostridium Perfringers 
(jtk/g)

Wartość pożądana < 100

Górna granica 10 000

*     Zużywających w swoim metabolizmie związki siarki. Do tej grupy zalicza się Clostridium Perfringers 

** W tych gospodarstwach występowały problemy, m. in. z beztlenowcami i 
biegunkami u krów, a także stosowano szczepienia na beztlenowce

Tabela 2. Zawartość bakterii beztlenowych w badanych paszach
poszczególnych gospodarstwach rolnych z bydłem mlecznym

Tabela 3. Normy dla zawartości Clostridium w TMR

CLOSTRIDIUM 
W GONOJOWICY 

I OBORZE

ZAPOZNAJ SIĘ Z PLOCHER WITALNYMI PLANAMI UPRAW

Badanie przeprowadzone przez Laboratorium Mikrobiologiczne w Belgii.

HUMUS OBORA

Laboratorium Mikrobiologiczne w Belgii.

Gdy przetrwalniki tej groźnej bakterii dostaną się z gleby na rośliny, 
a ostatecznie do pasz, stają się źródłem wielu problemów w hodowli.
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Badane parametry
Jednostka 

miary

Gospodarstwo PM Gospodarstwo KM

w świeżej 
masie

w suchej 
masie

w świeżej 
masie

w suchej 
masie

Sucha masa % 6,9 100 10,3 100

Popiół surowy % 1,5 21,3 1,8 17,0

Masa organiczna % 5,4 78,7 8,5 83,0

Stosunek sucha masa/masa organiczna 1,3 1,2

Azot całkowity (N) kg/t 3,51 50,87 4,17 40,49

Azot w formie amonowej (N-NH4) kg/t 1,93 27,97 2,21 21,46

pH 7,3 7,0

Stosunek węgla do azotu C : N 7,4 9,8

Wydajność uzysku biogazu m3/t 20,6 32,5

Wapń (Ca) kg/t 1,35 19,55 2,08 20,24

Fosfor (P) kg/t 0,51 7,35 0,90 8,78

Potas (K) kg/t 2,09 30,24 2,69 26,15

Magnez (Mg) kg/t 0,63 9,10 1,11 10,75

Siarka (S) kg/t 0,34 4,87 0,58 5,59

Tlenek wapnia (CaO) kg/t 1,89 27,36 2,92 28,34

Tlenek fosforu (P2O5) kg/t 1,17 16,91 2,08 20,19

Tlenek potasu (K2O) kg/t 2,50 36,29 3,23 31,38

Tlenek magnezu (MgO) kg/t 1,04 15,11 1,84 17,84

Tlenek siarki (SO4) kg/t 1,01 14,62 1,73 16,76

Tabela 4. Parametry mikro-makro badanych gnojowic

Przebadaj uaktywnione gnojowice PLOCHER na mikro- i makroelementy, 
zawartość próchnicy, pH, a dowiesz się, jak daleko możesz wycofać

nawozy mineralne, ŚOR, wapnowanie.

UNIEZALEŻNIJ SIĘ OD 
ZAKUPU NAWOZÓW 

MINERALNYCH

Na przełomie lutego i marca 2022 powyższe badania laboratoryjne bedą powtórzone, aby ocenić
wzrost wartości nawozowych uaktywnionych z pomocą PLOCHERA gnojowic.

WNIOSKI:

- Zbadaj swoją gnojowicę i zredukuj nawożenie mineralne
- Z PLOCHEREM wyprodukujesz wysokiej jakości nawozy naturalne
- Zwiększ efektywność nawożenia współpracując z naturą
- Zredukuj naturalnie beztlenowce w oborze - glebie - paszach
- Nie wprowadzaj beztlenowych gnojowic do gleby !

DZIĘKI PLOCHEROWI Z GNOJOWICY POWSTAJE PŁYNNA PRÓCHNICA

Badanie przeprowadzone przez Laboratorium Mikrobiologiczne w Niemczech.

HUMUS OBORA
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Przekształcenie gnojowicy w nawóz dolistny – płynny humus (płynną próchnicę) – jest procesem 
o wysokiej efektywności ekonomicznej przynoszącym rolnikowi długotrwałe korzyści.  Uzyskany w tym 
procesie produkt – płynny humus (płynna próchnica) – może być stosowany do oprysków roślin 
w całym okresie wegetacyjnym jako naturalny nawóz dolistny. 

Wg niemieckich badań naukowych tego rodzaju nawóz charakteryzuje się bardzo wysoką 
efektywnością wykorzystania azotu (N). Stwierdzono, że 1 kg azotu zastosowany w oprysku nalistnym 
odpowiada 4 kg azotu zastosowanego w nawożeniu doglebowym!

Przekształcenie gnojowicy w nawóz dolistny – płynny humus (płynną próchnicę) – jest zgodne 
z aktualnymi trendami i przepisami prawa nawozowego ograniczającego stosowania azotu 
w nawożeniu roślin. 

W Polsce reguluje to tzw. Dyrektywa Azotanowa. Aktualne przepisy w krajach Unii Europejskiej 
również dopuszczają takie formy nawożenia azotem (w Niemczech reguluje to Prawo Nawozowe 
z 26.05.2017 r.).

Przetwarzanie gnojowicy w nawóz dolistny – płynny humus (płynna próchnica) – rozpoczyna się już 
w oborze czy chlewni. Następuje tam proces tlenowego kompostowania gnojowicy poprawiający 
warunki higieniczne w obiekcie inwentarskim i zapewniający wymagany dobrostan zwierząt już od 
początku cyklu hodowlanego.

Technologia PLOCHER, w wyniku której tworzy się nawóz dolistny, zapewnia odbudowę próchnicy 
w glebie, na której uprawiane są rośliny przeznaczone na paszę dla zwierząt. Zwiększona wydajność 
paszy z pól nawożonych płynnym humusem (płynną próchnicą) przynosi rolnikowi dodatkowe korzyści 
ekonomiczne i satysfakcję z kondycji i zdrowia zwierząt hodowlanych.

Warto podkreślić także, że jest to całkowicie naturalna technologia realizowana w gospodarstwie 
rolnym w całkowicie zamkniętym obiegu.

Szczegółowe informacje na stronie: www.plocherpolska.pl

Z poważaniem,
Dyrektor – mgr inż. (FH) agr. Monika Junius
Twój Zespół PLOCHER

DOLISTNY NAWÓZ
Z GNOJOWICY

JAKO PŁYNNA PRÓCHNICA

NAWÓZ DOLISTNY I ODBUDOWA PRÓCHNICY W GLEBIE

http://www.plocherpolska.pl/


Z OBORY 
DO UPRAWY
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Redukcja zachwaszczenia

Witalne rośliny

PLOCHER PRZYNOSI 
OSZCZĘDNOŚCI POPRZEZ 
REDUKCJĘ:

- Nawozów mineralnych i ŚOR
- Zużycie paliwa
- Eksploatacji maszyn
- Beztlenowych warunków 

gleby

Opracował:
inż. Jakub Barszczewski
PLOCHER-rolnik

Gruzełkowata struktura gleby

PLOCHERkontrola



AGRO FEED CONSULTING -
DORADCA ŻYWIENIOWY

PAWEŁ BALIŃSKI
WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ

PLOCHER
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Rozwiążemy Twoje problemy z:

➢ Beztlenowcami w gnojowicy, oborniku, glebie, paszy
➢ Kożuchami w gnojowicy
➢ Dużą zawartością szkodliwych gazów w oborze
➢ Wysokimi kosztami nawożenia mineralnego

CAŁOŚCIOWA ANALIZA GOSPODARSTWA 
ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

DORADZTWO ŻYWIENIOWE 
I ZOOTECHNICZNE

PAWEŁ BALIŃSKI TEL:+ 48 667 386 588

Redukcje amoniaku

HUMUS OBORA


